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Aan het College van Bestuur LVO
Centrale LVO Maastricht
Maastricht 6 september 2018,

Geacht CvB en geachte CD,

Tot onze spijt hebben wij nog geen reactie van u mogen ontvangen op ons schrijven van
17-08-2018. Wij hebben inmiddels uit de nieuwsbrief van PMC van 31 augustus kunnen
vernemen welke invulling van het Masterplan u voornemens bent te geven. De OR van
PMC ontving een mail van de voorzitter van de centrale directie van het cluster
Maastricht met dezelfde inhoud.
Terwijl u in uw adviesaanvraag bij het Masterplan aangaf een richting te presenteren die
nadere uitwerking behoefde waarbij input van stakeholders, waaronder met name ouders
werd beloofd, blijkt nu dat alles al tot achter de komma is geregeld. Daarmee maakt u
ouderparticipatie tot een farce. Tegen deze uitvoering van governance maken wij
ernstige bezwaren. Hiermee versterkt u het wantrouwen. Bij het kruisje voor akkoord
tekenen, dat is kennelijk het enige waar wij goed voor zijn. De snelheid waarmee u nu de
fusie wil doordrukken is vragen om moeilijkheden. En dat in een situatie waarin er sprake
is van afbrokkelend vertrouwen.

Het verbaast ons dat u twee dagen eerder in de stadsronde de raadsleden van Maastricht
garandeerde dat er zeker één van de brede scholengemeenschappen over de volle
breedte de grondslag openbaar zou krijgen. Letterlijk zei de heer Postema: “We willen
volstrekt helderheid geven: we willen terug naar de situatie waarin iedere (brede) school
één eigen bekostigingsnummer heeft en één denominatie en wij borgen dat er één school
over de volle breedte de denominatie openbaar zal hebben”. Nu informeert u ons en
andere ouders dat u het Sint Maartenscollege en Porta Mosana college wil laten fuseren
om een samenwerkingsschool ‘openbaar/bijzonder’ te vormen. Dat is met elkaar in strijd.
We vinden dat een stad als Maastricht het zich niet kan permitteren om geen volledig
openbare scholengemeenschap voor VO te hebben. Als het al tot het “Stedelijk College
Maastricht” komt moet dit een school zijn die voor iedereen toegankelijk is, dus volledig
en uitsluitend openbaar.
De medezeggenschapsraden zijn voor u een belangrijke gesprekspartner, zegt u.
Vanzelfsprekend, maar u verzuimt hierbij dat u conform de governance-code van de VOraad de ouders als prioritaire stakeholders breed zou moeten consulteren bij deze
belangrijke beleidswijziging en het dus niet volstaat om de ouders slechts te informeren.
Ook de WMS verplicht u hiertoe.

Overigens is WZP – een platform met op dit moment een achterban van een kleine 200
betrokkenen- niet bij voorbaat tegen het Masterplan. Maar we hebben al eerder in ons
commentaar van mei van dit jaar, aangegeven dat het plan een visie op het VO
onderwijs in Maastricht ontbeert en dat nadere analyses over de toekomst van het VO
nodig zijn, o.a. over de weglek, niet alleen cijfermatig maar ook inhoudelijk. Zoals de
heer Postema in de raadsinformatieronde van 28 augustus aangaf: “we moeten eerst een
visie hebben en dan volgt de invulling”.
Zoals we ook eerder hebben aangegeven, is het in het belang van het behoud van de
onderwijskwaliteit voor heel Maastricht dat we samenwerken. Maar in dit soort processen
gaat zorgvuldigheid nu één keer boven snelheid en het verbaast ons dat u wat dat betreft
niet leert van gemaakte fouten.
Herstel van vertrouwen is essentieel. U geeft aan dat ouders kleinschaligheid op prijs
stellen. U erkent dat de brede school in Oost een “megaschool” wordt, en constateert
terecht dat ouders en leerlingen dit als een probleem kunnen zien. Het borgen van de
kleinschaligheid wilt u echter pas later in het kader van huisvesting regelen. Maar ouders
en leerlingen willen dit eerst zien voordat ze u geloven. En dat geldt ook voor de andere
aangedragen thema’s.
Wij willen aan de voorkant van het fusietraject betere afspraken over de volgende zaken:

1. Garanties voor daadwerkelijke betrokkenheid van ouders en leerlingen vooraf. En
als wij het hebben over ouders, bedoelen wij alle ouders. Zorg nu eerst voor
draagvlak.
2. Inbedding van het Masterplan in, dan wel toetsing van het Masterplan aan, een
nog door de gemeente Maastricht op te stellen visie op het VO in onze stad.
3. Een nader kwalitatief en kwantitatief onderzoek in Maastricht e.o. op welke wijze
de weglek kan worden voorkomen, waarbij de motieven voor schoolkeuze van
ouders en leerlingen (huidige en aanstaande) worden betrokken.
4. Garanties voor de transitiefase op het terrein van continuïteit, keuzevrijheid en
kwaliteit, waaronder de borging van stabiliteit van docententeams: voorkom een
tweede VPK-drama.
Het fundament voor de toekomstige brede scholen voor voortgezet onderwijs is een
gedeelde visie op het VO-onderwijs in Maastricht vanuit verschillende invalshoeken,
gedeelde analyses over de wensen van de stakeholders en breed maatschappelijk
draagvlak, uiteraard passend in financiële en ruimtelijke kaders. Maar er komt geen
draagvlak als u alleen aandacht heeft voor de laatste twee aspecten.
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