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1.1

De nacht van Weert

In de negentiger jaren leefde er bij de politiek de gedachte dat schaalvergroting de
oplossing was voor allerlei financiële problemen. Hoe groter, hoe efficiënter, dus hoe
voordeliger was de slogan. En hoewel voor het onderwijs dit beleid veel
onderwijskundige bezwaren kende, moest ook het onderwijs eraan geloven: de
vorming van grote brede scholengemeenschappen. En voor de voorlopers zat er ook
nog een aardige bonus aan vast in de vorm van allerlei financiële lokkertjes. Ook in
Weert wilde men mee snoepen van die lekkere worst die de scholen werd
voorgehouden. Daarbij kwam de zorgelijke toestand van het lager beroepsonderwijs
in het algemeen en de problemen bij de Technische School in Weert in het bijzonder.
Zonder vergaande maatregelen zou de Technische School opgeheven worden. Er
moest dus iets gedaan worden. En wat al jaren overleg niet had kunnen
bewerkstelligen gebeurde toen op één lange zomeravond: de nacht van Weert.
1.2

Intentieverklaring ROVO

Vele jaren werd er al gesproken om in Weert en regio te komen tot meer
samenwerking respectievelijk tot fusie van scholen. Dit leek steeds meer op een
eindeloze litanie: veel vergaderen, weinig resultaten. Zo ging het ook weer in het
ROVO (Regionaal Overleg Voortgezet Onderwijs Weert e.o.) Veel vergaderen, geen
resultaten, tot die heuglijke nacht van Weert. Die avond bleek dat de Technische
School ten dode was opgeschreven, er moest nu iets gebeuren. En toen wierp het
Bisschoppelijk College zich op als redder voor het behoud van het voortgezet
onderwijs in Weert en omgeving, maar dan moest het Grensland College ook
meedoen. Het Grensland College was een MAVO- VBO-school en zo zou na fusie
tussen de het Bisschoppelijk College Weert en het Grensland College Budel een
brede scholengemeenschap ontstaan met alle (financiële) voordelen van dien. Het
bestuur van het Grensland College aarzelde, het behoud van voortgezet onderwijs in
Budel moest verzekerd zijn, dan wilde men er over praten. En heel laat die avond,
het was intussen al nà 12 uur, kwamen de besturen in het ROVO tot een
intentieverklaring en ging de fusietrein van het Grensland College en het
Bisschoppelijk College rijden.
II.

FUSIE

2.1

De instelling van de stuurgroep.

Toen de fusietrein eenmaal was gaan rijden moest er nog heel veel gebeuren. Maar
de beide besturen gingen voortvarend aan de slag wat al snel resulteerde in het
formuleren van een intentieverklaring om per 1 augustus 1995 te komen tot één
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regionaal bestuur en tot de vorming van een brede scholengemeenschap. Er werd
vervolgens een stuurgroep ingesteld die onder leiding stond van een onafhankelijk
voorzitter, Dhr. W. Andriessen. Namens het Grensland College participeerden Ton
van den Broek en Maria Evers- Zoontjens en namens het Bisschoppelijk College Bert
Linssen en Frans Teunissen, daarnaast was er ondersteuning door het KPC in de
persoon van dhr. H. Veendrick. De stuurgroep stelde een vijftal werkgroepen in:
onderwijs en marketing/P.R.
schoolorganisatie
rechtspositie en personeelsbeleid
bestuur
huisvesting en financiën
2.2

De conclusie.

De stuurgroep komt tot formulering van de mening dat een fusie zinvol is, omdat er
zeer zeker sprake is van een meerwaarde. De stuurgroep constateert, dat alle
werkgroepen van mening zijn, dat er geen belemmeringen zijn betreffende het
onderzocht aspect die een voorgenomen fusie tussen het Bisschoppelijk College en
het Grensland College in de weg staan.
De stuurgroep is ook van mening, dat bij een positief besluit de fusie gerealiseerd
dient te worden per 1 augustus 1995 en in geen geval later. Na deze datum vervalt
namelijk de mogelijkheid tot het oprichten van een nevenvestiging.
De stuurgroep koppelde aan hun conclusie ook een aantal aanbevelingen. Een ervan
betrof de huisvesting. We citeren uit het rapport de volgende aanbeveling:
"Gezien de gebouwelijke situatie van het Grensland College adviseert de stuurgroep
de besturen om de aanvraag voor nieuwbouw na de fusiedatum te koppelen aan de
vorming van een brede scholengemeenschap in het licht van de daarvoor bestemde
extra faciliteiten."
2.3

Het besluit.

Op 26 oktober 1994 nam het bestuur van S.K.V.O. Budel het voorbesluit inzake de
besturen- en scholenfusie van het Grensland College te Budel en het Bisschoppelijk
College te Weert ingaande 1 augustus 1995.
Het bestuur concludeerde op basis van het rapport "Vooronderzoek fusie SG
Bisschoppelijk College en Grensland College" dat zorgvuldige afwegingen zijn
gemaakt tot onderwijskundige, personele en financiële/ beheersmatige belangen.
Naast de onderwijskundige meerwaarde van de fusie, gaf de fusie zonder meer
aanleiding voor optimisme ten aanzien van het behoud van de
onderwijsvoorzieningen en werkgelegenheid in de regio, met name in Budel/
Maarheeze.
En zo was de kogel door de kerk, er kwam een brede scholengemeenschap
Bisschoppelijk College met de hoofdvestiging in Weert en een nevenvestiging met
spreidingsnoodzaak in Cranendonck.
2.4

Het convenant tussen gemeente en B.C.
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Gedurende enige jaren was het bestuur van het Grensland College al in gesprek met
de gemeente om te komen tot een oplossing voor de twee locaties: het voormalige
mavogebouw aan de Willem- II- straat en het gebouw aan de Jan van
Schoonvorststraat. Allerlei plannen werden besproken: nieuwbouw op een terrein
dichter bij Maarheeze, vérbouw van het mavogebouw, renovatie van het gebouw aan
de Jan van Schoonvorststraat. Maar er zat echt geen schot in totdat duidelijk werd
dat de fusie met B.C. definitief werd. Het bestuur van het B.C. en de gemeente
besloten de locatie Willem-II-straat af te stoten, de opbrengst van het bouwterrein te
herinvesteren in het gebouw aan de Jan van Schoonvorststraat. En zo lezen we in
het schoolblad: "het College (ver)bouwt in Cranendonck: een behuizing op maat voor
onderwijs op maat".
Maar de gemeente wilde wel enige zekerheid: en zo kwam er een afspraak tussen
bestuur van het B.C. en de gemeente dat de nevenvestiging in ieder geval tot 2005
geopend zou blijven.
2.5

Junior College Cranendonck

In het Management Team (M.T.) werd diep nagedacht over de herinrichting van het
onderwijs in de regio. Hoe wilde men het VBO reorganiseren, wat te doen met de
nevenvestiging en de hoofdlocatie. Dus met het M.T. de hei op, in de Borgh in Budel
dus, om samen te broeden op een acceptabele herstructurering in Weert en Budel.
En zo komt het volgende plaatje te voorschijn: het bestuur van het B.C. fuseert met
het V.O.L., hetzelfde bestuur als Philips van Horne, alle VBO scholen op één locatie:
Thornstraat Weert, en in Budel (Cranendonck) een Junior College. Dit hield in dat
alle leerlingen van VBO t/m VWO in Budel (Cranendonck) zodat dus alle leerlingen
twee jaar op zijn minst in Budel zouden kunnen blijven.
2.6

Garantie 10 jaar voortgezet onderwijs voor alle kinderen

We lezen in de special van het schoolblad College Plein januari 1997:" Al sinds jaren
gaat het huidige voortgezet onderwijs (Vbo en MAVO) in Cranendonck achteruit. Dat
kan in de toekomst leiden tot opheffing van het voortgezet onderwijs in uw gemeente.
Het Bisschoppelijk College en het Gemeentebestuur vinden dit ongewenst en stellen
zich tot taak deze negatieve ontwikkeling in een positieve te veranderen.
Daarom twee belangrijke afspraken tussen Bisschoppelijk College en
Gemeentebestuur:
1.BC garandeert in de komende 10 jaar goed voortgezet onderwijs voor alle
leerlingen in Budel, Maarheeze en omliggende dorpen.
2.BC en Gemeentebestuur investeren in 1996- 1997 samen een paar miljoen gulden
in de renovatie van een geschikt schoolgebouw. Dit gebouw(Jan van
Schoonvorststraat te Budel) wordt een modern ingericht thuis voor zo'n 400
leerlingen die daar tijdens de eerste twee jaren van hun opleiding een fijne schooltijd
hebben."
En zo gebeurde het, de toekomst zag er goed uit, totdat…………

