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Geachte fractieleden, 

Op 22 december 2017 ontvingen wij uw vragen op grond van artikel 51 van het reglement van orde. 
Onderstaand gaan wij in op uw vragen, door deze eerst te herhalen en vervolgens ons antwoord te 
geven. 

1. De betrokken onderwijsinstellingen hebben aangegeven een categorale MAVO op te willen zetten, iets 
waar wij ook de noodzaak van inzien. Graag horen wij van het College of u op de hoogte bent van 
deze plannen. 

2. Zijn er gesprekken met het Lentiz Reviuslyceum, of bent u bereid om met hen in gesprek te gaan, om in 
beeld te brengen op welke wijze de gemeente kan ondersteunen bij het ontwikkelen van deze MAVO? 

Op 10 november 2017 heeft de Lentiz Onderwijsgroep: VMBO Maassluis en het Reviuslyceum het 
college geïnformeerd over de op handen zijnde ontwikkelingen en hun plannen ten aanzien van het 
brede onderwijsaanbod in Maassluis (inclusief de plannen ten aanzien van de huisvesting). 
Na het overleg van 10 november 2017 zijn er zowel bestuurlijk als ook ambtelijk verschillende 
overleggen geweest. Doel van deze gesprekken is om helderheid te krijgen over de ontstane situatie en 
op welke wijze het onderwijsaanbod in Maassluis voor het voorgezet onderwijs versterkt kan worden. 
Het plan van de Lentiz Onderwijsgroep om een categorale Mavo op te richten maakt hier onderdeel van 
uit. 
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3. Specifiek vragen wij naar de mogelijkheden van de huisvesting van de nieuw op te zetten MAVO. Bent 
u bereid met het schoolbestuur in gesprek te gaan over hoe zij de huisvesting bij voorkeur vorm willen 
geven zodat de huisvesting aansluit bij de wensen van deze tijd en toekomst bestendig kan worden 
vormgegeven? 

4. Wilt u als College hierbij ook de mogelijkheden met het schoolbestuur bespreken om tot nieuwbouw 
op een aparte locatie te komen? 

5. Wilt u met de schoolbesturen in gesprek gaan om in beeld te brengen wat nodig en mogelijk is om ons 
huidige basis- en beroepsgericht VMBO te behouden, te versterken en ontwikkelen? 

Zowel bestuurlijk als ook ambtelijk is in het overleg met Lentiz Onderwijsgroep aangegeven dat het 
belangrijk is dat Lentiz in de door haar te ontwikkelen visie ten aanzien van het onderwijsaanbod in 
Maassluis voor het voorgezet onderwijs, zij hierin ook hun ideeën ten aanzien van de huisvesting 
meenemen. Lentiz heeft toegezegd om medio maart haar plannen ten aanzien van visie 
onderwijsaanbod en huisvesting aan het college te komen presenteren. 

6. Maakt het College op basis van de schooladviezen op de basisschool een analyse waar onze 
Maassluise basisschoolleerlingen naar toe gaan? 

7. Zo ja, kunnen wij deze analyse ontvangen? Zo niet, vragen wij of u het met ons eens bent dat een 
dergelijke analyse kan helpen om inzicht te krijgen in waar we in overleg moeten gaan met de 
onderwijsinstellingen om waar nodig en wenselijk het onderwijsaanbod te versterken met als 
doel een goed onderwijsaanbod in Maassluis te borgen op alle niveaus en bent u bereid deze 
analyse dan uit te voeren? 

Het Kenniscentrum MVS heeft in februari 2017 de Onderwijsmonitor uitgebracht. 
https://mvs.incijfers.nl/documents/Algemeen. Aan het Kenniscentrum MVS zal gevraagd worden om in 
de nieuwe Onderwijsmonitor meer specifiek aandacht te besteden aan de schooladviezen. Het 
Kenniscentrum MVS analyseert naar welke scholen onze Maassluise basisschoolleerlingen toe gaan. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Maassluis, 
de secretaris, 	 de burgem ester, 

A.L. Duijmaer van Twist 	 Dr. T.J. Haan 

Bijlage: geen 
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