
 

 

Samenvatting rapportage vragenlijsten LVO-campus Maastricht-Oost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doelgroepen 

Medewerkers en ouders van de 
drie vo-scholen, ouders, leraren 
groep 7 en 8 en directeuren van 
de omringende po-besturen 

Respons  

Nagenoeg hetzelfde (637) als de 
enquête over de fusie in 2019 (626) 

 

 

 

Ouders 

 Wat is belangrijk aan de gewenste school? 

 

De vijf belangrijkste thema’s 

 

Scholen 

VMBO Maastricht 

Porta Mosana College  

Sint-Maartenscollege 

Door alle doelgroepen aangegeven 

- Veel aandacht voor individuele ontwikkeling van het kind, maar 
tegelijk graag gestructureerd, klassikaal onderwijs  

- Kinderen die zichzelf kunnen ontplooien is belangrijker dan 
richten op startbekwaamheid (voor vervolgonderwijs) 

- Menselijke maat, normen en waarden als imago van de school 
- ICT-mogelijkheden, duurzaamheid en klimaat is relatief van 

groot belang 
- Praktijkleerruimtes en kleinere ruimtes voor 

huiswerkbegeleidende activiteiten ver boven grote ruimtes voor 
  

 

Personeel 

 

Uit de open vragen 

 

 

 

 

 

Resumé & Vervolg 

   

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

Vanuit stagnatie n.a.v. afgewezen fusie nieuwe start samenwerkingsproces met nieuwe directeuren 

Kennismaking tussen de drie teams en de nieuwe directeuren en tevens inhoudelijke verkenning op 
hernieuwde samenwerking Maastricht-Oost 

Verkenning met directeuren Zuidwest op herinrichting Maastricht – Meerssen/ Valkenburg 

Uitdieping op toekomstscenario Maastricht – Meerssen/Valkenburg, in conclaaf met CvB 

Leerlingconsultatie hernieuwde samenwerking Maastricht-Oost  

Vragenlijsten (i.v.m. corona) onder ouders en medewerkers vo en groep 8, medewerkers po over 
de te lopen koers in de samenwerking 

Presentatie toekomstscenario Maastricht – Meerssen op basis van o.a. deze uitgangspunten: voor 
de samenleving kwalitatief, hoogwaardig onderwijs waarin te kiezen valt; onderwijs volgen in de 
buurt van waar de leerling woont; full schwung beroepsonderwijs; genoeg vet op de botten voor rijk 
onderwijs met keuzes; samenwerking met profilering i.p.v concurrentie; veiligheid; samenbrengen 
van bevolkingsgroepen; aangevuld met de uitkomsten van de vragenlijsten Maastricht-Oost. 

 

 

2020-2021 

Op basis van de input van medewerkers, ouders en leerlingen, en de uitgangspunten 
geformuleerd door de directies, is in 2019-2020 het gewenste toekomstscenario Maastricht-
Meerssen gepresenteerd aan het CvB. In 2020-2021: opstart transitieplan en 
communicatieplan om het toekomstscenario samen met alle stakeholders verder vorm te 
geven.  

Terugkoppeling vragenlijsten aan alle belanghebbenden (deze poster) 

Presentaties toekomstscenario Maastricht waarin alle mijlpalen staan tot de daadwerkelijke 
samenvoeging van de scholen op de campus Maastricht-Oost. Denk aan Integraal Huisvestings 
Plan (gemeente en LVO) op basis van gemaakte keuzes, medewerker- en ouderconsultaties, 
MR-trajecten, Programma’s van Eisen campusscholen, input van het bedijrfsleven, etc. 

Start uitvoering transitieplan en als gevolg communicatieplan 
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