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VOLwaardig Onderwijs voor allemaal te bereiken via www.vocaal.org 
 

 
VOCAAL dankt alle ouders en andere betrokkenen voor hun medewerking 
aan de enquête. Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de resultaten. 
 
Inleiding 
Deze 2e VOCAAL¹ nieuwsbrief geeft een overzicht van de resultaten van de enquête die 
omstreeks kerstmis is gehouden onder de ouders van kinderen op alle 11 Cranendonckse 
basisscholen. Het volledige eindverslag (te vinden op www.vocaal.org onder ‘publicaties’) is 
inmiddels aangeboden aan wethouder van Tulden en de overige leden van de gemeenteraad.  
 
Respons 
Van de 1503 enquêteformulieren zijn er 232 formulieren direct ingevuld via de web-site en 454 
formulieren werden op papier ingevuld. Dit komt neer op een totale respons van 46 %. De 
respons is het grootst in Budel (56 %). De respons van de scholen in de kerkdorpen Budel-
Schoot, Budel-Dorplein, Gastel en Soerendonk varieert rond de 40 % en de respons van de 
Maarheezer scholen rond de 30 %. In totaal zijn de reacties van 54 % van de huidige kinderen op 
alle 11 basisscholen verwerkt (62 % van groep 7 en 60 % van groep 8). De enquête heeft tevens 
omstreeks 200 nieuwe (via de web-site geregistreerde) sympathisanten van VOCAAL 
opgeleverd, die onze acties en ideeën mede willen uitdragen onder de Cranendonckse bevolking. 
 
Belang van het Cranendonckse Voortgezet Onderwijs 
Uit de resultaten blijkt dat een overgrote meerderheid van de bevolking met schoolgaande 
kinderen van mening is dat het voortgezet onderwijs in Cranendonck moet blijven bestaan. 
Gemiddeld 89 % van de ondervraagden is positief over het belang van het voortgezet onderwijs 
voor Cranendonck,  minder dan 2 % vindt het niet belangrijk, terwijl 9 % (nog) geen mening 
heeft. In Budel is 93 % positief, in Gastel 100%, in Budel-Schoot 97 %, in Soerendonk 92 % en 
in Budel-Dorplein 84 %. De betrokkenen uit Maarheeze zijn het minst positief, maar ook in 
Maarheeze is 69 % van de respondenten positief en slechts 5 % is negatief. Dit geeft aan dat een 
belangrijk deel van de inwoners van Maarheeze positief tegen het Cranendonckse onderwijs aan 
kijkt. ‘Afstand’(44 % van de mensen), ‘veiligheid’ (12 %) en ‘kleinschaligheid’ (8 %) worden 
het meest belangrijk gevonden voor het belang van het Voortgezet Onderwijs in Cranendonck.  
 
Schoolkeuze 
Deze positieve houding betekent niet dat een even groot deel hun kinderen ook naar het Junior 
College Cranendonck (JCC) stuurt. In totaal kiest 74 % van de ondervraagde voor het JCC, 7 % 
voor het Bisschoppelijk College te Weert, 8 % voor de Philips van Horne in Weert en 12 % kiest 
voor een andere school. In Budel kiest 88 % voor het JCC en in de andere kerkdorpen buiten 
Maarheeze kiest 73 % voor het JCC. Ook in Maarheeze gaat de voorkeur uit naar het JCC (32 
%), terwijl iets minder vaak voor de Philips van Horne (26 %) en het Bisschoppelijk College te 
Weert (17 %) wordt gekozen. Het valt op dat de ouders met kinderen in groep 8 gemiddeld 
minder vaak voor het JCC kiezen; waarschijnlijk omdat deze ouders twijfelen vanwege de 
huidige onzekerheid m.b.t. het voortbestaan van het JCC. 
 
Toekomstige instroom van het JCC 
In onderstaande tabel is het berekend aantal kinderen weergegeven die in de komende jaren 
waarschijnlijk naar het JCC zullen gaan. Merk op dat de instroom niet veel varieert met de jaren 
en ligt rond de 150-155, dit zijn ongeveer 15 leerlingen meer dan zich nu aanmelden. De 

 
1 Voortgezet Onderwijs Cranendonck: Aandacht en Actie voor Levensvatbaarheid. 
 

http://www.vocaal.org/


 

VOLwaardig Onderwijs voor allemaal  te bereiken via www.vocaal.org 
 

 
 
oorzaak van de stijging moet gezocht worden in de recent toegenomen publiciteit voor het JCC 
(o.a.door VOCAAL). Dit betekent dat er in totaal ongeveer 300-310 kinderen naar toe zullen 
gaan in geval het JCC blijft bestaan uit 2 brugklassen. In 2002/03 is het aantal aanmeldingen 
echter juist met bijna 20 leerlingen gedaald, waarschijnlijk door de huidige onduidelijkheid 
m.b.t. het voortbestaan van het JCC.  
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Beleidskeuzen voor versterking van het voortgezet onderwijs in Cranendonck 
Vraag is hoe het huidige voortgezet onderwijs in Cranendonck aantrekkelijker gemaakt kan 
worden, om mensen die nu voor een andere school kiezen (27 %) te stimuleren te overwegen 
hun kinderen alsnog naar het Cranendonckse onderwijs te sturen. Er zullen naar verwachting 11 
kinderen per jaar extra naar het JCC gaan als er zekerheid komt over het voortbestaan van het 
JCC. Hiervan  komen er 5 uit Maarheeze, 3 uit Budel en 3 uit de andere kerkdorpen. 
Maatregelen om het vervoer van de kinderen van en naar school te regelen leveren niet veel 
extra (niet meer dan 2) leerlingen op. Veel ouders willen heroverwegen hun kinderen naar het 
JCC te laten gaan als er uitbreiding van het onderwijsaanbod komt. Een HAVO is het meest 
populair: in totaal gaan er ongeveer 26 leerlingen extra naar de 2 brugklassen en 150 extra naar 
de 3e,4e en 5e klas HAVO in geval van uitbreiding tot een volledige HAVO. Opgeteld bij het 
geschatte aanbod van 300-310 in de eerste 2 brugklassen en het 28-tal kinderen dat er extra bij 
komt in 2 brugklassen als er duidelijkheid komt en als de aansluiting beter wordt geregeld, zal de 
school ongeveer 500 leerlingen bevatten. 
 
VOCAAL adviseert: 

• dat er zo snel mogelijk duidelijkheid wordt geboden over het voortbestaan van het JCC 
(dit levert een aanzienlijke hoeveelheid extra kinderen op); 

• dat het JCC het imago verder verbetert en meer PR maatregelen neemt; 
• dat er voor wordt gezorgd dat de overgang naar het BC vloeiend verloopt en dat de 

inwoners beter worden geïnformeerd over de aansluiting.  
• 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);  

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

 
 
Namens VOCAAL,  Philip de Goey en Mat van der Heijden 
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