
 
 

Maastricht, 1 december 2021 

 
Onderwerp: nieuwsbrief besluitvorming over huisvesting van de campus vo Maastricht in 

voorjaar 2022  

 
We willen jullie hierbij graag informeren over de huisvesting van het voortgezet onderwijs in 

Maastricht Oost. Het gaat hierbij om de onderwijscampus.  

Vandaag heeft de wethouder van onderwijs de gemeenteraad van Maastricht geïnformeerd 

over de huisvesting. Dit ingewikkelde proces en de besluitvorming daarover door de 

gemeente en de betrokken onderwijsorganisaties VISTA college en LVO heeft meer tijd 

nodig. 

Overwegen van locaties in Maastricht Oost 

Voor de zomervakantie is bekend gemaakt wat de voorlopige voorkeur voor de locatie van de 

onderwijscampus was: de plek op de Groene Loper nabij het VISTA college. Dit heet ‘scenario 

Zuid’.  Daarna moesten er nog veel zaken worden onderzocht: op onderwijskundig, ruimtelijk 

en financieel gebied en ook de communicatie met de buurt moest nog een plek krijgen.  

De afgelopen periode zijn onderzoeken uitgevoerd en is overleg geweest met o.a. het 

onderwijs (LVO en VISTA college) en de gemeente. Hieruit bleek dat het scenario Zuid 

onderwijskundig veel voordelen biedt, maar dat er vanuit andere perspectieven ook nadelen 

zijn. Daarom zijn nog twee andere locaties onderzocht bij de Groene Loper: de 

Noormannensingel/voormalige KPN-locatie (scenario Noord) en een verdeling van het 

onderwijs over beide locaties (scenario Noord-Zuid). Deze scenario’s worden verder 

onderzocht, bijvoorbeeld:  

 de veiligheid op weg naar school; 

 de ontmoetingsplekken in en om de school; 

 de sporthal; 

 het parkeren; 

 enzovoorts. 

Op dit moment worden de verschillende locaties (scenario’s) met al hun voor- en nadelen 

afgewogen. Uiteindelijk moeten alle betrokken partijen het eens zijn over de keuze van de 

locatie.  

Besluitvorming heeft meer tijd nodig 

Bij de afweging en de besluitvorming zijn veel partijen betrokken. Door de coronasituatie is 

het moeilijk voor de gemeente om met omwonenden van de Groene Loper in gesprek te gaan.  

De definitieve besluitvorming over de locatie (scenario) is daarom doorgeschoven naar 

waarschijnlijk  maart/april 2022. Daarna wordt het definitieve scenario verwerkt in het 

Integraal Huisvestingsplan (IHP vo). De besluitvorming over het IHP wordt verplaatst naar 

mei/juni 2022, zodat de nieuwe gemeenteraad hierover een beslissing kan nemen.  

  



 
 

Toekomstvisie 

Tot slot willen we jullie graag laten weten dat de besluitvorming door het college van bestuur 

van LVO over onze eigen toekomstvisie op het onderwijs in Maastricht gepland staat in 

januari 2022. De toekomstvisie vertelt welk onderwijsaanbod we op de scholen in Maastricht 

gaan aanbieden. We leggen deze toekomstvisie voor aan de medezeggenschapsraden van alle 

scholen en de gemeenteraad van Maastricht voor advies. We houden jullie natuurlijk op de 

hoogte van de besluitvorming.  

Voor meer informatie verwijzen we jullie naar de Raadsinformatiebrief van 30 november 

2021 in de bijlage.  

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

Patricia Hanssen, rector 

 

 


