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Een breed aanbod van onderwijs in Venlo en Omstreken vinden wij als onderwijsorganisatie 
heel belangrijk. De afgelopen periode zijn er binnen het Blariacumcollege, College Den 
Hulster en het Valuascollege gesprekken gevoerd over hoe we dit ook in de toekomst samen 
kunnen garanderen.  

De directeuren van de drie middelbare scholen hebben samen met docenten, teamleiders, 
ouders en leden van de medezeggenschapsraden gesproken over de langetermijnvisie van 
Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO). Op basis van deze en andere 
gesprekken zullen we een nieuwe inrichting van ons onderwijs verder gaan onderzoeken, 
namelijk:  

 Aan beide zijden van de Maas een brede onderbouwlocatie (Blerick en Venlo 
stadscentrum) 

 Eén brede bovenbouwlocatie (Venlo-Zuid) 

Maar welke gedachte zit hierachter? Dat willen we hieronder graag wat meer uitleggen. 

 
Het behouden van een breed onderwijsaanbod 
Dit is een van de voornaamste redenen om het onderwijs in Venlo te herijken. Wij vinden het 
namelijk belangrijk dat onze leerlingen echt wat te kiezen hebben. Dat is op dit moment zo 
en dat willen we in de toekomst ook behouden. Door de huidige ontwikkelingen in de 
omgeving, zoals een dalend leerlingaantal en een landelijk tekort aan docenten, wordt dit 
echter steeds lastiger. Door meer de samenwerking aan te gaan in de bovenbouw, kunnen 
we het brede onderwijsaanbod wel garanderen en mogelijk zelfs uitbreiden. 
 
Kansengelijkheid en non-segregatie 
Wij vinden het belangrijk dat onze scholen een weerspiegeling zijn van de maatschappij. 
Daarom blijven we kiezen voor brede scholen waar vmbo, havo en vwo samen een plek 
hebben.  
 
Brede instroom aan beide zijden van de Maas 
De Maas vormt een natuurlijke barrière in Venlo. Om het onderwijsaanbod van OGVO zo 
eenvoudig mogelijk toegankelijk te maken, is een breed onderwijsaanbod in de onderbouw 
(vmbo leerjaar 1 en 2, havo/vwo leerjaar 1 t/m 3) aan beide zijden van de Maas een 
voorwaarde. 
  
Kleinschaligheid in de onderbouw 
Wij vinden het belangrijk dat nieuwe leerlingen zich snel thuis voelen op een van onze 
locaties. Kleinschaligheid in de onderbouw is één van de factoren die daaraan bijdraagt en 
dit bereiken we met twee locaties waar alleen onderbouwleerlingen les krijgen. Zo kunnen 
we de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs wat verkleinen.  
  
 
 



Doorlopende leerroutes 
Doorlopende leerroutes zorgen ervoor dat de lesstof op elkaar aansluit bij de overgang van 
primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet naar beroeps- of wetenschappelijk 
onderwijs. Kleinschaligheid in de onderbouw zal mede bijdragen aan een goede overgang 
tussen primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast is de locatie van de bovenbouw een 
strategische keuze, zodat er mogelijk meer samenwerking kan plaatsvinden met het 
vervolgonderwijs, zoals Gilde Opleidingen en Fontys die om de hoek liggen. Tot slot heeft 
het samenvoegen van de vmbo-profielen in de bovenbouw als gevolg dat leerlingen écht 
kiezen wat bij hen past en niet een keuze maken op basis van het aanbod op de locatie waar 
ze al twee jaar lessen volgen. 
  
Een kritische kanttekening die we vaker hebben gehoord, is dat de knip tussen onderbouw 
en bovenbouw in dit scenario de doorlopende leerroute mogelijk kan verstoren. Wij zijn zelf 
van mening dat we dit goed kunnen vormgeven door samenwerking te bevorderen en dat dit 
dus niet afhankelijk is van de locatie. Hier zal verder aandacht aan besteed worden bij het 
uitwerken van het scenario.  
 
Betaalbaarheid van het onderwijs 
Het structurele onderwijsaanbod en de organisatorische inrichting dient gefinancierd te 
worden uit de structurele bekostiging. 
  
 
Verder onderzoeken 
Het is vanzelfsprekend dat de uitwerking van een dergelijke inrichting niet over één nacht ijs 
gaat. De komende periode zal er worden gekeken naar de betaalbaarheid en haalbaarheid. 
Zodra er meer bekend is over het hoe, wat, waar en wanneer, zullen wij iedereen hier tijdig 
over informeren.  
 
Wat voor nu belangrijk is, is dat ons brede onderwijsaanbod in stand blijft of zelfs uitgebreid 
wordt. De leerlingen hoeven dus niet bang te zijn voor het wegvallen van een 
onderwijsrichting.  
 
Wij realiseren ons goed dat dit bericht mogelijk vragen oproept. Wij kunnen helaas nog niet 
op alle vragen een antwoord geven, maar kijk gerust eens tussen de Q&A’s of stuur een mail 
naar communicatie@ogvo.nl. 
 
 


