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VOCAAL spreek uw taal.... blad 1 van 2 3 februari 2003 

 
Aan:  Burgemeester & Wethouders van gemeente Cranendonck 
 ter attentie van Wethouder van Tulden 
 
Van: Bestuur VOCAAL, namens deze Philip de Goey en Mat van der Heijden 
 
Betreft: Resultaten analyse VOCAAL-enquête 
 
Datum: 3 februari 2003 
 
 
Geachte heer van Tulden, 
 
Zoals u bekend is heeft het platform VOCAAL zich de afgelopen twee maanden 
ingespannen om binnen onze gemeente te onderzoeken in hoeverre en in welke vorm 
het huidige Junior College Cranendonck in stand kan worden gehouden. Ons 
onderzoek heeft zich volledig gericht op de huidige inwoners met kinderen op één van 
de elf basisscholen binnen onze gemeente. 
 
Bij de opzet van de enquête hebben we nauw samen gewerkt met het VBKO, die in de 
afgelopen periode in opdracht van de gemeente en de provincie Noord-Brabant ook 
een onderzoek heeft uitgevoerd gericht op het ontwikkelen van een visie op de 
regionale onderwijssituatie in de (nabije) toekomst. We zijn zeer te spreken over de 
synergie die dit heeft bewerkstelligd. 
De daadwerkelijke uitvoering van de enquête, alsmede de analyse van de resultaten 
komen echter volledig voor de verantwoording van VOCAAL. Wij hebben in dit 
verband een tweetal keren vergaderd met onze achterban, zijnde een selecte groep uit 
de geregistreerde sympathisanten van VOCAAL. De positieve spin off van onze actie 
is dat binnen de Cranendonckse gemeenschap het JCC extra op de kaart is gezet. Dit 
heeft zeker een positieve impuls voor de instroom als gevolg. 
 
Bijgaand treft u aan het eerste exemplaar van het eindrapport van ons onderzoek. Wij 
verzoeken u om bij de verdere beleidsontwikkeling de conclusies uit dit rapport te 
betrekken. Uiteraard blijven wij als VOCAAL actief betrokken. Het is voor ons en 
voor een groot deel van de bevolking onaanvaardbaar om het voortgezet onderwijs uit 
de gemeente te laten vertrekken. Ons rapport toont aan dat er qua instroom goede 
mogelijkheden zijn om het onderwijs juist verder uit te bouwen. 
 
Het is ons duidelijk dat het bestuur van de stichting VOL en de directie van het 
Bisschoppelijk College een belangrijke stem heeft in het voorbestaan van het JCC. 
Echter ook het JCC zelf zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen om eigen 
continuïteit te waarborgen en haar positie verder uit te bouwen. Wij hebben in dit 
verband alle medewerkers van het JCC voor een informatieavond uitgenodigd in de 
Borgh.
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Wellicht ten overvloede zij vermeld dat ons inziens bijgaand rapport van hoge 
kwaliteit is en dat dit een advieswaarde van circa 20.000 euro vertegenwoordigt. Wij 
bieden het u kosteloos aan.  Indien dit rapport bij u nog vragen oproept dan zijn wij 
gaarne bereid een mondeling toelichting te geven, eventueel in een gezamenlijke 
bijeenkomst met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad (een power-point 
presentatie daartoe is voorbereid). Het rapport zelf is rechtstreeks downloadbaar 
vanaf onze WEBsite www.vocaal.org (enquête). 
 
Als belangrijkste aanbevelingen zien wij achtereenvolgens: 
 
1. dat er zo snel mogelijk duidelijkheid wordt geboden over het voortbestaan van 

het JCC (dit levert een aanzienlijke hoeveelheid extra kinderen op);  
2. dat het JCC het imago verder verbetert en passende PR maatregelen neemt;  
3. dat er voor wordt gezorgd dat de overgang naar het BC vloeiend verloopt en dat 

de inwoners beter worden geïnformeerd over de aansluiting;  
4. een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden tot uitbreiding van de school 

(onder regie van VOCAAL), (a) in eerste instantie met een derde schooljaar en 
(b) op langere termijn met een HAVO (in samenwerking met het BC);  

5. om de zeggenschapstructuur zodanig aan te passen dat het belang van 
Cranendonck beter wordt bewaakt dan voorheen. 

 
In de vaste overtuiging dat dit document u en andere besluitnemers helpt om tot het 
juiste besluit – in belang van Cranendonck - te komen overhandigen wij u dit rapport 
met genoegen. 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Philip de Goey  Mat van der Heijden 
 
 
 


