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Sturing op Masterplan en terugkeer openbare HAVO PMC

Geachte heer Postema en mevrouw Van Wegberg,
Op 27 mei hebben wij u een brief gestuurd over het Masterplan Herstructurering Voortgezet
Onderwijs Maastricht, die met name ging over procesaspecten. Hierop ontvingen wij een
reactie - mede namens u - van de Centrale Directie LVO Maastricht. Wij ervaren uw
antwoord als volgt: “Vriendelijk bedankt voor het commentaar, maar gelet op de gesprekken
met alle stakeholders en de doorlopen medezeggenschapstrajecten kan over het Masterplan
niet meer worden gesproken. U krijgt een gesprek samen met de ouders van het SMC,
waarin uw vragen alsdan worden beantwoord.”
Wij begrijpen heel goed dat u door wilt met het Masterplan. Als u onze ongerustheid
wegneemt, willen wij dat ook. Door het verbinden van voorwaarden aan een gesprek met
ons, neemt onze ongerustheid echter alleen maar toe. Het strookt in onze beleving ook niet
met de afspraken op 17 mei en uw expliciete vraag mee te denken over het (verdere) pad
naar het Masterplan toe.
Wat houdt ons bezig en waarom zijn we er niet gerust op dat het nu goed komt met het
Masterplan?
Uw antwoord wekt allereerst op zijn minst de indruk dat er al besloten is dat SMC en PMC
samengaan, terwijl u elders aangeeft dat met het Masterplan alleen de richting wordt
aangegeven. Dit is tegenstijdig. Voor een samengaan van de beide scholen moet nog een
heel proces worden doorlopen, te beginnen met het horen van alle ouders (artikel 15 Wms),
een effectonderzoek, goedkeuring van de gemeenteraad (in verband met het openbare
karakter) etc. Als u vaart wilt maken, en dat willen wij ook, kunnen we het beste op korte
termijn afspraken maken over hoe dat proces wordt ingericht. U zult hiertoe alle ouders
moeten raadplegen. Tot op heden zijn wij als ouders niet gehoord en niet betrokken. Het
helpt niet te suggereren dat dat wel zo is, als de brede beleving van de ouders bij Porta is dat
u ze niet serieus neemt. Wij bedenken dit niet: dit is wat we horen op ouderbijeenkomsten.
Om het vertrouwen terug te winnen en aan het noodzakelijke draagvlak te werken moet
samen het proces anders, professioneler en interactiever ingestoken worden.
Wij constateren daarnaast dat het imago van LVO en de Maastrichtse VO-scholen in onze
directe omgeving maar ook daarbuiten wederom een zware deuk heeft opgelopen door het
oorspronkelijke verplaatsingsplan, waarbij ongeveer 125 medewerkers van LVO Maastricht
werden aangewezen als verplaatsingskandidaat. Weliswaar is dit plan bijgesteld, waarvoor

wij waardering hebben uitgesproken, maar daarmee is de kous niet af. De aangerichte
schade is, zeker qua beeldvorming, allerminst hersteld. Bovendien horen we dat de
uitvoering van de verplaatsingen rommelig verloopt, en dat toezeggingen aan docenten o.a.
m.b.t. de regio en de reistijden niet worden nagekomen.
De Centrale Directie stelt bovendien dat er nu breed draagvlak is voor het Masterplan. Dat
is, zo vrezen wij, de zoveelste illusie. Het is geen leuke mededeling, maar wij constateren dat
er juist heel hard gewerkt moet worden aan dat draagvlak en het herstel van vertrouwen om
onder meer verdere weglek te voorkomen. En daar hoort een andere aanpak bij, die gericht
is op herstel van beschadigd vertrouwen. We moeten er vooral voor zorgen dat het
vertrouwen van toekomstige ouders en leerlingen (basisscholen groepen 7 en 8) wordt
hersteld. Dit kan door deze ouders daadwerkelijk te betrekken maar ook een stem te geven
bij de uitwerking van het Masterplan. Niet aan het eind maar aan de voorkant van dit
proces. Dat zou b.v. in de vorm van een symposium kunnen gebeuren, waar de aanwezigen
direct met behulp van digitale technieken kunnen reageren op voorstellen en alternatieven.
Gun ook deze toekomstige ouders en leerlingen daadwerkelijke invloed. De opmerking van
de Centrale Directie dat er niet meer te praten valt, slaat elke discussie en betrokkenheid
dood. Dat is geen professionele aansturing van zo’n majeur proces. Het is in het belang van
LVO Maastricht te leren luisteren én te horen, in brede zin. En als u ons niet gelooft, kijkt u
dan nog eens goed naar de commentaren van de besturen van het basisonderwijs. Ze zijn
gevoegd bij het Masterplan. Heeft u gecheckt of dit plan beantwoordt aan hun
commentaar?
Het is verder van groot belang dat u ervoor zorgt dat een herhaling van het VPK-debacle
volgend schooljaar wordt voorkomen. En niet alleen volgend jaar: ook nu verdient de aanpak
en afwikkeling ervan geen schoonheidsprijs. Daarom moeten we nu al afspraken maken hoe
we dit traject kunnen insteken
Tot slot is er haast gemoeid met het realiseren van uw toezegging dat de HAVO met ingang
van het schooljaar 2019-2020 terugkomt op het PMC, locatie Molenweg. Een toezegging, die
wij schriftelijk op papier hebben staan. Dit moet direct na de vakantie geregeld zijn. Afspraak
is afspraak, meneer Postema, we horen u het nog zeggen op 7 mei! Ouders willen weten
waar ze aan toe zijn en weten dit nu niet. We worden hierover regelmatig gebeld. Brede
scholen! Op dit moment is er geen openbare HAVO instroom in Maastricht.
Daarom zijn onze voorstellen als volgt:
1. Wij treden graag toe tot een klankbord waarnaar geluisterd wordt en waarin we
structurele afspraken maken over de verdere procesgang- en aanpak en over onze
betrokkenheid en die van andere relevante stakeholders, wat ons betreft Maastricht
breed en ook met input van het basis-, het beroeps- en universitair onderwijs.
2. Er wordt onafhankelijk onderzoek gedaan om meer zicht te krijgen op de effecten
van uw voornemens, voordat er verdere stappen gezet kunnen worden. Niet omdat
wij dat zo graag willen, maar om een proces à la OOM te voorkomen en vooral omdat
het VO in Maastricht dat verdient! En dat kan op een snelle en efficiënte wijze met
moderne technieken. Wij kunnen en willen u daarbij helpen!

3. Ouders en leerlingen van nu en in de (nabije) toekomst krijgen letterlijk een stem bij
de inrichting van de brede scholen, zoals aangegeven in het Masterplan, en de
aansturing ervan.
4. Geen verdere afbouw van het Porta Mosana College in de transitiefase, de Havo
terug aan de Molenweg en voor alle scholen in Maastricht gelijke financiële
spelregels.
Wij willen graag samen met u een traject in, dat zorgvuldig, transparant en zo veel mogelijk
interactief wordt geregisseerd. Daarvoor is het nodig dat u onze zorgen met betrekking tot
de kwaliteit en continuïteit van het huidige onderwijs op het PMC wegneemt en niet verder
voedt. Het duurt nog vele jaren voordat er een campus op de groene loper staat. Tot die tijd
moeten ouders en leerlingen weten waar ze aan toe zijn én moet de huidige kwaliteit en
continuïteit worden gegarandeerd. Samenwerking met PMC zullen wij allerminst blokkeren.
Maar wel onder eerlijke en transparante spelregels die we met elkaar moeten bepalen. We
wensen dat Porta met haar bijzondere profiel, vernieuwende elan, TTO en daarmee
toponderwijs in de regio niet verder wordt afgebouwd en dat is nu helaas het breed ervaren
sentiment met als gevolg weglek naar elders.
Daarom willen wij nog voor het eind van deze maand een gesprek met u en zien we een
uitnodiging daartoe graag op korte termijn tegemoet. Wij stellen geen voorwaarden vooraf;
doet u dat dan ook niet.
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