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Aan de leden van de Gemeenteraad van Maastricht,

Geachte raadsleden,
Op 17 april jl. kwamen onze zonen en dochters, die leerling zijn op het Porta Mosana College
ontdaan thuis, met de mededeling dat vele gewaardeerde docenten volgend schooljaar niet meer
aanwezig zouden zijn. Ronduit geschokt en boos zijn wij, ouders, over deze maatregel van LVO,
waarbij maar liefst 45 medewerkers van het Porta Mosana College worden verwijderd; N.B. ca 1/3
van de medewerkers. Voor heel Maastricht gaat het om 125 medewerkers.
Wij maken ons zorgen, grote zorgen over het onderwijs in Maastricht. Het recente besluit van
LVO om bij het Porta Mosana College met name innovatieve docenten weg te sturen, vinden wij
geen goed plan. Docenten die hebben geholpen programma's op te bouwen binnen PMC die het
tot de kwaliteit hebben gebracht waarop we nu zo trots zijn. Beter ten halve gekeerd dan ten
hele gedwaald, vinden wij. En daarom protesteren wij tegen de gang van zaken; bij LVO, maar ook
bij het stadsbestuur en bij andere spelers. Ondertussen werken wij aan een alternatieve oplossing
voor de problemen die er inderdaad zijn. Dat er wat moet gebeuren onderschrijven wij, maar
zoals gezegd: Zoals LVO het wil gaan doen gebeurt te snel en ook nog eens te drastisch!
Porta Mosana heeft al jaren positieve financiële resultaten en behoort tot een van de vijf beste
scholen van Nederland. LVO Maastricht draait verlies. Wij begrijpen niet waarom maatregelen die
noodzakelijk zijn om andere scholen financieel gezond te krijgen, afgewenteld worden op het
Porta Mosana College. Het Porta Mosana College heeft jarenlang constructief en solidair
meegewerkt om het Maastrichtse onderwijs kwalitatief en financieel gezond te krijgen en nu
moeten 1 op de 3 docenten verdwijnen.
We begrijpen dat LVO moet ingrijpen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Maar nu
dreigt men het gezonde been af te zetten!
Gelukkig ziet de directie van LVO dit ook. In dagblad De Limburger geeft de directie aan dat ze de
maatregelen op deze wijze betreurenswaardig vindt en liever van het LIFO principe af wil. De
directie pleit ervoor om bij overplaatsing van leraren "meer gecategoriseerd naar leeftijd te kijken”,
het zogenoemde ‘afspiegelingsbeginsel’. Daarvoor moet ze dan aan de slag met de bonden. Wij
steunen die aanpak en zeggen: voer dit dan consequent uit over heel Maastricht!
Door deze bizarre ingreep staat naar ons gevoel direct de kwaliteit en de continuïteit van het
onderwijs op het spel. Meer concreet denken we dat de volgende zaken niet meer gegarandeerd
kunnen worden:
1.

Het nakomen van gemaakte beloften over continuïteit in begeleiding door mentoren en
docenten voor de eindexamenklassen;
2. Het behoud van het TTO concept en de bijbehorende opleidingen van de docenten; de
hoge kwaliteit daarvan waar de ouders en leerlingen heel bewust voor gekozen en
betaald hebben;

3. Het blijven voldoen aan de eisen van het certificaat voor de begaafdheidsprofielschool;
4. De continuering en doorontwikkeling van de onderwijsvernieuwing - die zo belangrijk is
om verdere weglek te voorkomen - , omdat de hiervoor noodzakelijke jonge docenten c.q.
sleutelfiguren verdwijnen;
5. De toekomstbestendigheid van deze kwaliteitsschool die al jaren in de landelijke top
staat.
En wat te denken van de belangrijke positie die het Porta Mosana College inneemt als het gaat
om de brede internationale burgerschapsvorming, waarvoor het landelijk maar ook internationaal
steeds meer erkenning krijgt?
Uiteraard zullen wij primair onze zorgen kenbaar maken aan het bevoegd gezag. De resultaten
van dit overleg zijn nog niet bekend. Op voorhand geven wij aan dat wij geen vertrouwen hebben
in geruststellende mededelingen dat de kwaliteit van het onderwijs uiteraard gewaarborgd
wordt. De kwaliteit van onderwijs is van veel factoren afhankelijk, maar in ieder geval ook van de
persoonsgebonden interactie tussen leerling en docent, wellicht zelfs de belangrijkste factor. Nu
voor veel leerlingen geldt, dat zij op grote schaal te maken krijgen met andere docenten, kan het
LVO niet waarmaken dat de kwaliteit en de continuïteit gewaarborgd zijn. De belangen van
ouders en leerlingen worden daarmee direct geraakt.
Wat ons betreft moet deze maatregel dus van tafel. Als dat niet gebeurt zullen nog meer ouders
ervoor kiezen hun kinderen niet op Maastrichtse scholen te plaatsen. Door dit beleid van LVO
dreigt Maastricht in een vicieuze cirkel terecht te komen met nog meer weglek van leerlingen.
Het vertrouwen in LVO loopt opnieuw een forse deuk op. Dat verdienen de scholen in Maastricht
niet en dat verdient met name Porta Mosana niet, omdat deze school tot dusver altijd zijn boeken
met positieve cijfers heeft kunnen afsluiten.
Ook steekt het ons dat deze maatregel zonder overleg met ouders tot stand is gekomen en vlak
voor de vakantie is gedropt. Wat doet dat met het vertrouwen denkt u? En wij ouders zijn de
belangrijkste partij. Wij zijn immers ambassadeurs van de school. Ambassadeurs van het VO in
Maastricht. Wij kunnen helpen de weglek van leerlingen te voorkomen.
Daarvoor is het wel nodig dat het vertrouwen in LVO hersteld wordt en dat LVO haar beloften
nakomt en investeert in het onderwijs in Maastricht in plaats van het af te breken. Natuurlijk
snappen wij dat een school de tering naar de nering moet zetten. En natuurlijk betekenen minder
leerlingen ook minder docenten. Maar de huidige ingreep staat in geen enkele verhouding tot de
ontwikkeling van de leerlingenaantallen. Als het PMC in staat wordt gesteld om de
meerkeuzemogelijkheden die er nu zijn, en het kwaliteitsprofiel te handhaven, zijn wij ervan
overtuigd dat het Porta Mosana College leerlingen kan terugwinnen.
Om deze reden hebben een aantal ouders en leerlingen het platform “Wij zijn Porta” opgericht.
We weten dat de gemeente geen rechtstreekse bemoeienis heeft met het onderwijsbeleid. Dat is
een zaak voor het bevoegd gezag. De gemeente ziet echter wel toe op het gegeven van
voldoende keuzemogelijkheden voor ouders en dient ook de belangen van het openbaar
onderwijs te behartigen. We weten dat u ook betrokken bent bij het masterplan van het LVO
Maastricht. Deze ingreep heeft onvermijdelijk gevolgen voor het Masterplan LVO Maastricht.
Zonder goed en aantrekkelijk onderwijs is immers dit Masterplan een lege huls.
Daarom wenden wij ons tot u met de volgende vragen:
1.

Bent u bereid uw invloed aan te wenden om het LVO-bestuur tot andere gedachten aan te
sporen?

2. Bent u met ons van mening dat het Porta Mosana College als openbare school voor VO
een waardevolle en noodzakelijke aanvulling vormt op het VO aanbod in de stad en
bijdraagt tot de kwaliteit van het VO onderwijs en keuzevrijheid voor ouders, zoals die in
de wet op het VO is vastgelegd?
3. Bent u met ons van mening dat de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs op het
Porta Mosana College dus voor de stad behouden moet blijven?
4. Bent u met ons van mening dat het gemeentelijk beleid erop gericht zou moeten zijn om
de omvangrijke weglek van leerlingen naar scholen buiten de stad tot staan te brengen?
Dat daarvoor een gedegen en onafhankelijk onderzoek noodzakelijk is, waarbij aan
ouders wordt gevraagd naar argumenten en motieven?
5. Bent u met ons van mening dat de belangrijke stakeholders van de het VO, te weten de
ouders meer bij de toekomstige beleidsvorming betrokken moet worden?
6. Bent u bereid te stimuleren dat dat ook gebeurt?
7. Bent u met ons van mening dat vaststelling van het Masterplan geen zin heeft indien niet
eerst de consequenties van deze ingreep en de gevolgen die dit zal hebben voor de
weglek in meerjarenperspectief in kaart zijn gebracht?
8. Bent u -tot slot - met ons van mening dat de juiste volgorde van de te nemen besluiten
zou moeten zijn:
a. uitstel van de huidige maatregel;
b. een onafhankelijk onderzoek naar de reden van de weglek;
c. op basis van deze resultaten nieuwe gedegen beleidsvorming met als doel een
hoogwaardig, en veelkleurig VO aanbod in Maastricht?
Laat duidelijk zijn dat wij niet alleen protesteren. Wij willen ook meedenken en ons inzetten voor
goede, duurzame oplossingen voor het VO in Maastricht.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens het platform “Wij zijn Porta”
Anne Marie Leufkens
Berend Brouwer

