
Geachte leden van de gemeenteraad,

Dank voor de gelegenheid om in te spreken. Ik heb de directeur van het 

BRAVO!-college (Ruben Barten) uitgenodigd om hier vanavond met mij 

aanwezig te zijn om vragen vanuit de raad mbt de ontwikkelingen in het 
onderwijs rechtstreeks te kunnen beantwoorden.

VOCAAL = Voortgezet onderwijs Cranendonck aandacht en actie voor 
levensvatbaarheid.

Wij voelen ons ZEER betrokken bij het wel en wee van het BRAVO!-college. 

Toen Ruben ons benaderde om opnieuw een onderzoek te doen naar de 
behoefte aan onderwijsfaciliteiten in onze gemeente hebben we natuurlijk 

meteen ingestemd.

In 2003 en 2012 hebben we een soortgelijk onzerzoek gedaan. Echter dat was 

gericht op de ouders van de leerlingen in de groepen 7 en 8 van alle 

basisscholen in onze gemeente. Het directe effect in 2003 was dat er 50% 
meer leerlingen zich inschreven, waardoor de directe grond om de school te 

sluiten was verdwenen....

In 2013 hebben we na het uitvoeren van de enquete meteen een financiële 

analyse gemaakt bij verschillende scenarios. Het directe effect hiervan was dat

de volledige MAVO werd aangeboden en de school werd omgedoopt in BRAVO!-
college. Het rapport “Is er toekomst voor het College Cranendonck” is 

downloadbaar vanaf de website www.vocaal.org.

Een dikke twee jaar geleden heeft VOCAAL de lokale ondernemers bevraagd 

naar het aantal technische vacatures, ter ondersteuning van de stuurgroep 

BIVAK. De uitkomsten bleken voldoende waarborgen te bevatten om te kunnen
starten met de nieuwe innovatieve technische opleiding BIVAK.

Het thans voorliggende rapport is gebaseerd op onderzoek naar de wensen van
de kinderen uit groep 6, 7 en 8. In tegenstelling tot 8 jaar geleden is thans 

gebruik gemaakt van de applicatie Survey Monkey. De ouders hebben de 

vragen dus mbv internet ingevuld. De respons is buitengewoon groot, waaruit 
al meteen blijkt dat de ouders de onderwijsfaciliteit belangrijk vinden.

Tot slot

Voor een gemeente als Cranendonck is het heel belangrijk dat er voldoende 

onderwijsaanbod is. Dit leidt haast automatisch tot een betere leefbaarheid en 
meer sociale samenhang van onze inwoners. Daar komt nog bij dat de 

ontwikkelingen mbt Metalot in de toekomst mensen naar Cranendonck trekt 

waarmee er dus ook meer vraag gaat ontstaan..... En we willen natuurlijk de 
goede mensen behouden voor de gemeenschap. Het bestuur van het LVO moet

voortdurend keuzes maken als het gaat om het onderwijsaanbod, zowel in 

Weert als in Cranendonck. 
Wij – als VOCAAL – vinden het dan ook van groot belang dat de gemeente 

Cranendonck laat blijken dat de school gewoon onmisbaar is en ik zou het dan 

ook toejuichen als ik hierover in de verschillende partij-programma's een 
passende passage zou kunnen terugvinden.

Mat van der Heijden, 2 maart 2021


