
Bericht voorgenomen besluit toekomstvisie vo Maastricht 

Aan: leerlingen, ouders en medewerkers, oudervereniging en leerlingenraad 

 

Titel: Positief besluit toekomstvisie voortgezet onderwijs Maastricht  

 

Beste leerlingen en ouders, 

beste medewerkers,  

 

Op 18 januari 2022 is de toekomstvisie van het voortgezet onderwijs in Maastricht door het college 

van bestuur van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) vastgesteld. De toekomstvisie is 

vandaag voor advies aangeboden aan de medezeggenschapsraden van de scholen. Aan het college 

van B&W van Maastricht wordt de visie aangeboden ter instemming in de gemeenteraad.  

De toekomstvisie van het voortgezet onderwijs in Maastricht is geschreven om het onderwijs in te 

richten op een toekomstbestendige manier. De visie is gebaseerd op het masterplan ‘Onderwijs is 

van ons allemaal’ en getoetst aan een aantal uitgangspunten die wij in 2020 hebben opgehaald bij 

ouders, leerlingen en medewerkers. In 2021 is de visie besproken met diverse belanghebbenden. 

Regelmatig hebben we medewerkers, ouders en leerlingen hierover gesproken en geïnformeerd. Nu 

is de visie vastgesteld.   

Wat houdt de toekomstvisie in? 

In de toekomstvisie staat het onderwijsaanbod in de stad beschreven. We vormen drie 

scholengemeenschappen in Maastricht: een lyceum in Maastricht-West, het Bernard Lievegoed 

College en een campus in Maastricht-Oost1. Het onderwijsaanbod zal daarmee gespreid zijn over 

Maastricht-Oost en Maastricht-West. 

Samenwerking en inclusief onderwijs 

Mogelijkheden voor samenwerking, algemeen toegankelijk en inclusief onderwijs zijn belangrijke 

uitgangspunten in de visie. We willen de ontmoetingen in en tussen scholen bevorderen, zodat 

leerlingen, ongeacht hun achtergrond, elkaars werelden leren kennen als voorbereiding op de 

diverse samenleving. Openbaar en Katholiek onderwijs én andere stromingen hebben plek in 

inclusief onderwijs onder de noemer algemeen bijzonder. De zelfstandige scholen in Maastricht 

werken vanuit de visie samen in het voortgezet onderwijs.  

Bernard Lievegoed College 

In Maastricht Oost is de vrijeschool het Bernard Lievegoed College gelegen. Een brede vrijeschool, 

voor vmbo-basis en kader, mavo, havo en vwo die ruimte biedt aan ongeveer 1000 leerlingen. 

  

 
1 De naam van de campus is nader te bepalen. 



Campus Maastricht Oost  

We geven daarnaast in Maastricht Oost het onderwijs vorm in een campus. Op de campus krijgen het 

huidige Porta Mosana College, Sint-Maartenscollege, VMBO Maastricht, NOVO College en de Terra 

Nigra Praktijkschool een plaats. De campus heeft een breed onderwijsaanbod met praktijkonderwijs, 

vmbo, mavo, havo en vwo (alleen atheneum). Leerlingen kunnen op deze locatie ook technasium, 

econasium en het tweetalig onderwijs (havo; vwo; gymnasium) volgen. Op de campus zullen ca. 3000 

leerlingen voortgezet onderwijs volgen. 

De drie scholengemeenschappen hebben ieder hun eigen onderwijsaanbod. Ze hebben een sterke 

eigen identiteit én ze werken intensief samen om het voortgezet onderwijs voor de jeugd van de stad 

Maastricht en omgeving goed vorm te geven.  

Vmbo alleen in Oost 

Om kwaliteit te kunnen bieden is het noodzakelijk om het vmbo-aanbod te concentreren op een 

locatie. Daarom hebben we besloten om op de campus een vmbo te creëren dat groeit en bloeit en 

de waardering krijgt die het verdient. Daarnaast is bij het Bernard Lievegoed College vmbo-tl (mavo) 

en in beperkte mate vmbo-basis en -kader te volgen. 

Lyceum in West  

In Maastricht-West ligt het Bonnefanten College. Dit lyceum biedt havo en Nederlandstalig vwo 

(zowel atheneum als gymnasium) en heeft ruimte voor ca. 1050 leerlingen. 

 

De uitgebreide toekomstvisie kun je lezen op onze website. 

 

Groeien 

Op dit moment verandert er voor leerlingen, ouders en medewerkers niets. We hebben enkele jaren 

de tijd om het onderwijs samen te laten groeien naar het onderwijsaanbod zoals in de toekomstvisie 

staat. Dit geldt voor alle vo-scholen in Maastricht en in het bijzonder voor de scholen die op de 

campus in Oost komen. Medewerkers hebben de kans om in samenwerking het onderwijs per 

leerjaar op te bouwen. De huisvesting van de scholen op de campus is in onderzoek in overleg met 

de gemeente en het Vista College.  

 

Vragen?  

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je vragen, neem dan gerust contact op 

met ondergetekende via s.bisschop@stichtinglvo.nl.  

 

Vriendelijke groet, 

Tim Neutelings 

 

Locatiedirecteur Porta Mosana College 

 

https://www.portamosana.nl/media/6745/20220119toekomstvisieaanbodvoortgezetonderwijsmaastricht20.pdf
mailto:s.bisschop@stichtinglvo.nl

