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Op woensdag 18 april verscheen in deze krant het artikel Eenvijfde docenten
naar elderswaarin de heer Vossen, lid van de centrale directie van LVO
Maastricht, aan het woord kwam. De uitspraken van de heer Vossen
vertekenen sterk de beleving van de ontstane situatie binnen in ieder geval
het Porta Mosana College locatie havo/vwo/tto. Hier werden op een huidig
bestand van circa 120 personeelsleden, 45 personen als geheel of
gedeeltelijk verplaatsbare kandidaat (vpk) aangewezen.
Aldus de heer Vossen is er sprake van ‘teleurstelling, berusting, maar ook
opluchting.’ Op het Porta Mosana College locatie havo/vwo/tto overheersen
echter verbijstering, onbegrip en verdriet. De heer Vossen stelt verder: ‘Nu
weet iedereen waar hij of zij aan toe is.’ Verplaatsbare kandidaten hebben
niet in het minst concreet duidelijkheid over hun toekomst, omdat ze
vooralsnog geen enkele toelichting hebben gekregen bij de besluitvorming;
pas op 9 mei krijgen de betrokkenen inzage in anciënniteitslijsten en een
onderliggend Maastrichtbreed formatieplan is niet beschikbaar.
De heer Vossen wijst op een te maken ‘inhaalslag’; dit gegeven uit het
verleden is slechts zeer ten dele een verklaring voor het gedeeltelijk of
geheel tot vpk maken van een Maastrichtbreed aantal van 125
personeelsleden twee weken geleden. Een andere, nog niet
gecommuniceerde, noch geaccordeerde ingreep die reeds is meegewogen in
de procedure betreft de invoering van 45-minutenlessen; een
kwalititeitsverminderende bezuinigingsmaatregel die in heel Maastricht met
ingang van komend schooljaar van kracht zou moeten zijn en die direct een
afslanking van 10% van het volledig onderwijzend personeel binnen LVO
Maastricht zou inhouden. Waar de heer Vossen in het artikel laat weten dat
ouders geïnformeerd zijn over de situatie, is de hierboven genoemde
vermindering van de contacttijd (contact leerling-docent) tot op heden
nergens vermeld. Deze verzwegen voorgenomen bezuinigingen in
contacttijd stroken geenszins met wat de centrale directie van LVO
Maastricht ‘[het vooropstellen] van de kwaliteit van onderwijs’ noemt.

