VOCAAL BETROKKEN BIJ ONTWIKKELING CENTRUM DUURZAME ENERGIE
CRANENDONCK
In het najaar van 2013 werd duidelijk dat de inspanningen van Vocaal om
het voortgezet onderwijs in Cranendonck te behouden succesvol waren.
Niet alleen bleef de mogelijkheid om de eerste 2 leerjaren van vmbobasis, vmbo-kader, mavo, havo en atheneum op het eigen college in
Budel te volgen, de mavo werd toegevoegd als een volwaardige vierjarige
opleiding.
In 2015 kreeg de school ook een nieuwe naam: BRAVO ! College
Vocaal heeft na dit succes nagedacht over de rol die het in de toekomst
zou kunnen spelen om BRAVO ! een sterke positie te kunnen laten houden
in de Cranendonckse gemeenschap.
Naast de inzet van Vocaal om in de toekomst ook andere opleidingen dan
mavo in z’n geheel af te kunnen ronden op BRAVO ! vindt Vocaal het van
belang dat BRAVO ! in het onderwijsaanbod specifieker en sterker gaat
inspelen op de behoeften en ontwikkelingen in de markt en met name dan
in de eigen regio.
Binnen de gemeente Cranendonck zijn er al zo’n 15 jaar plannen om een
Duurzaam Industrie-park te ontwikkelen (DIC). Om diverse redenen is de
voortgang van deze plannen gestagneerd en wordt nu pas (najaar 2016)
het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.
Twee leden van Vocaal, te weten Philip de Goeij en Jan Vlassak, hebben
medio 2015 het initiatief genomen om te onderzoeken of het mogelijk is
een centrum te ontwikkelen waar kennis en kunde op het gebied van
materiaalkunde en energietechnologie, met name waar het gaat om
aspecten van schone en duurzame productie en verwerking, bij elkaar
komen.
Het zou ook een plek moeten zijn waar belangen van onderwijs,
bedrijfsleven en overheid elkaar kruisen en vertaald worden naar concrete
projecten op bovengenoemd gebied.
Deze ontwikkeling zou tevens een push kunnen geven aan de voortgang
van de ontwikkeling van het DIC.
Zowel de gemeente Cranendonck als de Provincie Noord-Brabant, het
bedrijf Nyrstar als meest betrokken organisatie en industrie, de
Technische Universiteit Eindhoven, Telos (een universitair kenniscentrum
dat probeert om duurzame ontwikkeling maatschappelijk hanteerbaar te
maken) en Fontys Hogescholen zijn enthousiast over de plannen en
vertegenwoordigers ervan vormen nu de strategiegroep die met hulp van
een kwartiermaker (dr. Rick Harwig, TU/e en oud directeur van Philips en
mede verantwoordelijk voor het ontstaan van de High Tech Campus
Eindhoven) het centrum tot stand brengt.
Deze ontwikkeling biedt BRAVO ! de kans om haar onderwijspakket verder
te gaan richten op maatschappelijke en voor de toekomst belangrijke
thema’s met een goede aansluiting op de behoeften van de industrie en
andere maatschappelijke sectoren. Nieuwe kansen in een nieuwe tijd dus!
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