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1. 

SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN 

a. De basisgeneratie in 1980 in Eindhoven wordt geraamd op circa 

3.400. 

b. In 1980 zullen circa 1.100 kinderen, d.i. 32% van de basis

generatie, uit Eindhoven aan het v.w.o./h.a.v.o. gaan deelnemen. 

c. In 1980 zullen circa 730 kinderen uit andere gemeenten vanuit 

het lager onderwijs toestromen naar v.w.o./h.a.v.o.-scholen in 

Eindhoven, Geldrop en Veldhoven. 

d. Er van uitgaande, dat een optimale schoolgrootte wordt bereikt, 

wanneer 185 kinderen worden toegelaten, is er in Eindhoven, 

Geldrop en Veldhoven in 1980 ruimte voor 10 scholen voor v.w.o./ 

h.a.v.o .. 

e. In 1980 zijn de kinderen, die worden toegelaten tot het v.w.o./ 

h.a.v.o. als volgt gespreid over de drie onderscheiden rayons: 

rayon I (Eindhoven-Noord, Best, Son, enz.) 770 

rayon II (Eindhoven Z.W., Veldhoven) 515 

rayon 111 (Eindhoven Z.O., Geldrop) 545 

1.830 

f. De daarmee corresponderende optimale spreiding van de scholen 

wordt dan: 

in rayon I 

in rayon 11 

:i,n rayon 111 

4 scholen 

3 scholen 

3 scholen. 

Deze optimale spreiding wijkt aanzienlijk af van de bestaande 

situatie: 

in rayon I 

in rayon 11 

in rayon 111 

2 scholen 

4 scholen 

3 scholen (4 na realisering school in Geldrop). 

g. Bij de keuze van de school is de richting van de school slechts 

voor een deel van de bevolking doorslaggevend. De afstand en de 

kwaliteit van het onderwijs worden in toenemende mate beslissende 

factoren bij de schoolkeuze. 
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h. De verdeling van de scholen naar richting is arbitrair en kan 

slechts worden opgelost door zowel kwantitatieve als kwalita

tieve aspecten te laten meespreken. 

j. Voortzetting van de in rayon I in gang gezette ontwikkeling in 

de zin van een verzelfstandiging t.z.t. van de dependance van 

het v.d.Putt-Lyceum en van de dependance van het Gemeente-Lyceum 

leidt qua aantal scholen in dit rayon tot een situatie die over

eenstemt met de berekende optimale situatie. Ook gelet op de 

richtin~ wordt dan tegemoet gekomen aan het huidige bezwaar van 

de bestaande eenzijdigheid in dit opzicht. 

k. De stichting van twee nieuwe scholen in rayon I brengt bij 

handhaving van de bestaande scholen het aantal scholen voor 

v.w.o./h.a.v.o. in het recruteringsgebied Eindhoven op 12. 

1. Het lijkt niet acceptabel dat de onderwijsmogelijkheden in 

rayon I worden geremd door een daling van de behoefte aan v.w.o./ 

h.a.v.o. in de overige rayons. Het ligt meer voor de hand in deze 

gebieden naa.r oplossingen te zoeken, indien de situatie daartoe 

aanleiding geeft. 
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Par. 1. 

INLEIDING 

In artikel 65 van de wet op het voortgezet onderwijs wordt de 

jaarlijkse vaststelling van een scholenplan voor het voortgezet 

wetenschappelijk en hoger algemeen vormend onderwijs (v.w.o./ 

h.a.v.o.) voorgeschreven. Bij de samenstelling van dit plan wordt 

uitgegaan van de verzoeken en deelp l annen, die door of namens de 

gemeenteraden dan wel door of namens de schoo l besturen worden 

ingediend . 

Met het doel te komen tot een gezamenlijk in het kader van deze 

z.g. Planprocedure te hanteren planningsinstrumentariuln is uit 

vertegenwoordigers van de onderwijsorganisaties en enige mede

werkers van de afdeling onderzoek en planning van het ministerie 

van onderwijs in 1966 de Commissie Planprocedure gevormd. In de 

inleiding van het rapport "Gegevens ten behoeve van het eerste 

scholenplan 1970 - 1971 - 1972 " gaat de Commissie Planprocedure 

nader in op deze doelstelling . Gesteld wordt, dat "de gezamenlijke 

voorbereiding door onderwijsorganisaties en overheid van de tech

nische bas i s voor de in artikel 65 van de wet op het voortgezet 

onderwijs voorgeschreven planmatige vaststell i ng van de scholen, 

die voor bekostiging uit ' s Rijks kas in aanmerking zullen worden 

gebracht, heeft ten doel te bevorderen, dat de prognoses, die de 

afzonderlijke verzoeken om opneming in het plan of de deelplannen 

vergezellen, uitgaan van deze l fde premi ssen en normen ten aanzien 

van de regionale i ndeling, de vooruitberekening van de schoo l be 

volking, de deelnemingspercentages aan de verschillende vormen 

van voortgezet onderwijs, de optimale schoolgrootte, enz. " 

Nu dit systeem een aantal jaren werkt, moet worden vastgesteld, 

dat tegenover de winst aan duidelijkheid het nadeel staat, dat 

de huidige planvoorbereiding van scholen voor voortgezet onder

wijs wordt gekenmerkt door een zekere mate van starheid. Anders 

geformuleerd: de normen van de Commissie Planprocedure bieden te 

weinig mogelijkheden om in te spelen op daarvan afwijkende ont

wikkelingen en situaties. Zoals uit het vervolg van deze nota zal 

blijken, speelt dit facet juist in de regio Eindhoven een belang

rijke ro l . 
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Komend tot de eigenlijke problematiek - de prognose van de be

hoefte aan scholen voor v . w.o./h.a.v.o. in Eindhoven en omgeving 

omstreeks 1980 - kunnen de volgende deelproblemen worden onder

scheiden. 

de benadering van het aantal toelatingen per richting; 

de bepaling van het toekomstig leerlingental naar richting 

op basis van de geprognostiseerde toelatingen; 

het aan de hand van het te verwachten leerlingental en zekere 

normen voor wat betreft de schaalgrootte vaststellen van het 

aantal benodigde scholen per richting; 

de spreiding van de scholen over het recruteringsgebied. 

Deze aspecten zijn onderwerp van studie geweest in een, op verzoek 

van het Samenwerkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven opgesteld, rap

port van het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs te 

's -Gravenhage over de huidige en de toekomstige situatie van de 

v.w.o.-, h.a.v.o.- en m.a.v.o .-voorzieningen in de agglomeratie 

Eindhoven *). Het Ministerie van Onderyijs heeft tegen de uitkomsten 

van dit rapport een aantal bezwaren naar voren gebracht, dat in 

hoofdzaak is terug te voeren op de prognose van het aantal toe

latingen. Deze afwi jkende zienswijze is neergelegd in het z.g. 

"Rapport ~linckler" **). 

Als reactie op de in deze rapporten gehanteerde methoden en de 

conclusies waartoe deze leiden, wordt in deze nota opnieuw een 

poging gedaan om de overwegingen, die aan een verantwoorde be

sluitvorming met betrekking tot de planning van scholen voor 

v.w.o./h.a.v.o. ten grondslag moeten liggen, aan te geven en waar 

mogelijk te kwantificeren. In het bijzonder zal aandacht worden 

besteed aan de verschilpunten tussen het rapport van het Centraal 

Bureau voor het Katholiek Onderwij s en het rapport Winckler. Deze 

*) Rapport betreffende de huidige en de toekomstige situatie van 
de v.w.o.-, h.a.v.o. - en m.a.v.o.-voorzieningen in de agglome
ratie Eindhoven. Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs, 
' s-Gravenhage, november 1970. Supplement, voorjaar 1.971. 

** ) Toekomstige situatie v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.O. te Eindhoven, 
Veldhoven, Geldrop. R.J . Winckler, augustus 1971 . 
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verschilpunten hebben in hoofdzaak betrekking op : 

de raming van de basisgeneratie in de gemeente Eindhoven 

de geografische spreiding van de basisgeneratie over de stad 

de prognose van het aantal toelatingen tot het v.w . o . /h . a . v.o. 

per wijk 

de toestroming naar de verschillende scholen en de factoren 

die dit beinvloeden. 

Tot het recruteringsgebied van de Eindhovense scholen voor v . w. o./ 

h.a.v . o. zijn te rekenen de gemeenten: 

Eindhoven 

Geldrop 

Nuenen 

Son en Breugel 

Veldhoven 

Heeze 

Oirschot 

St . Oedenrode 

Vessem 

Waalre . 

De v.w.o./h.a.v.o .-Ieerlingen uit deze gemeenten zijn zo niet 

voor het merendeel dan toch voor een aanmerkelijk deel geplaatst 

op scholen in Eindhoven . 

In het gebied dat genoemde gemeenten bestrijken functioneren 

momenteel 9 scholen voor v.w.o./h . a.v.o., te weten : 

In Eindhoven 

stadsdeel richting 

1. Lyceum Augustinianum Stratum r . k . 

2. St.Joris College Stratum r.k. 

3· Lorentz Lyceum / 
Rommert Casimir- h.a.v.o . Tongelre bijz . neutr. 

4. v.d.Putt - Lyceum Woensel r . k . 

5· Eckart - College Woensel r.k . 

6. Gemeente Lyceum Strijp openbaar 

7· Protestants Lyceum Gestel prot.chr . 

8. Van Maerlantlyceum Gestel r.k. 

In Veldhoven 

9. Maria Mediatrix r.k . 

In Geldrop is de stichting van een z.g . samenwerkingsschool in 

voorbereiding . 
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PROGNOSE VAN HET AANTAL TOELATINGEN TOT V. W.O . /H . A. V. O.

SCHOLEN IN HET RECRUTERINGSGEBIED EINDHOVEN IN 1980 

A. Gemeente Eindhoven 

4· 

Uitgangspunt voor de benadering van het aantal kinderen, dat in 

1980 tot v .w.o./h .a .v.o. - scholen wordt toegelaten, is een raming 

van de z.g. basisgeneratie. In deze nota zal de basisgeneratie 

eenvoudshalve gelijk gesteld worden aan het aantal 12- jarigen 

per 1 januari . Wanneer van de veronderstelling wordt uitgegaan, 

dat de invloed van de migratie en sterfte tot 1980 niet anders 

zal zijn dan in de jaren 1960 - 1970 , zal de basisgeneratie in 

de gemeente Eindhoven in 1980 gevormd worden door 3.300 à 

3 . 400 kinderen van 12 jaar . Deze prognose is gebaseerd op het 

verband dat in het verleden geconstateerd is tussen het aantal 

kinderen van 2 jaar en het aantal kinderen van 12 jaar na een 

tijdsverloop van 10 jaar . 

Staat 1 

Tijdstip Aantal 
Tijdstip 

Aantal Verhouding 
2-jarigen 12-jarigen B 1 januari ' (Al 1 januari (Dl ft. 

1952 3· 307 1962 3.370 1,02 

1953 3.267 1963 3. 353 1,03 

1954 3.119 1964 3.180 1 , 02 

1955 3·084 1965 3.211 1 , 04 

1956 ' 3.042 1966 3.204 1,05 

1957 3.062 1967 3. 228 1,05 

1958 3.166 1968 3.324 1,05 

1959 3· 175 1969 3.268 1,03 

1960 3.313 1970 3·339 1 , 0 1 

1961 3.359 1971 3.390 1,01 

Op 1 januari 1970 woonden in Eindhoven 3.248 kinderen van 

2 jaar; wanneer de verhouding 2-jarigen/12- jarigen ongewij

zigd blijft, zal het aantal 12 - jarigen op 1 januar i 1980 

tussen 3.248 x 1 ,01 3.280 en 3.248 x 1,05 
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3.410 *). Het lijkt nuttig hierbi j expliciet te wijzen op het 

feit, dat onder de hierboven gemaakte v eronderstellingen ten 

aanzien van met name de migratie er voor de toekomst geen 

sprake is van een toenemende basisgeneratie. Een ge lijkbli j

vend aantal 12- j arigen en een toenemend aantal woningen be

tekent, dat he t aantal 12-jarigen per 1 .000 woningen verder 

zal afnemen. De geraamde daling in de periode 1971 - 1980 is 

echter geringer dan de daling die in de periode 1962 - 197 1 

is gerealiseerd, zoals uit de gegevens i n staat 2 kan worden 

afgelezen. 

Staat 2 

Tijdstip Aantal Aantal Aantal 12- jarigen 
1 januari 12-jarigen woningen per 1.000 woningen 

1962 3.370 39 . 657 85 

1971 3 .3 90 53 · 058 64 

1980 1: 3 · 400 1: 65 . 000 1: 52 0) 

*) De betekenis van dit kengetal komt in het hiernavolgende nog aan de orde. 
De berekeningen die ertoe hebben geleid om in het vervolg uit te gaan van + 3 . 400 
12-jarigen zijn opgenomen in paragraaf 4 . -
Met nadruk wordt er bovendien op gewezen, dat een aantal woningen in 1980 van 
65 .000 uitsluitend het benodigde aantal woningen aangeeft voor de huisv esting van 
een inwonertal berekend o . m. op basis van het in het recente verleden gèconsta
teerde migratiepat r oon. 

Een tweede stap bij de benadering van he t aantal k inderen dat 

in 1980 tot v.w.o./h.a.v.o.-scholen wordt toegelaten is de 

r aming van het deelnemingspercentage, d. i. het aandee l van de 

basisgenera tie dat dan toestroomt naar het v. w.o./h .a.v.o •. 

Volgens berekeningen van het Centraal Bureau voor het Katholiek 

Onderwijs bedroeg het deelnemingspercentage in 1969 30 ,6 pro

cent. In de publicatie van de Commissie Planprocedure " Gegevens 

*) In het rapport Winckler wordt de basisgeneratie in 1980 voor 
Eindhoven geraamd op 3.300. Dit aantal stemt n agenoeg overeen 
met de hierboven gegeven raming . 
De berekeningen in het rapport van het Centraal Bureau voor 
het Katholiek Onderwijs, waarbi j word t uitgegaan van een posi
t ief migrat iesaldo van 14 .5%. voeren tot een hogere raming van 
de basisgeneratie. De ontwikkelingen in d e afge lopen jaren 
bieden echter geen steun aan de veronderstelling, dat het aan
tal 12- jarigen in Eindhoven in betekenende mate zal toenemen. 

I 
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voor het scholenplan 1974/'76" >lordt geraamd, dat 31,3 procent 

van de basisgeneratie in Eindhoven in 1975 zal >lorden toegela

ten tot het v . >l . o./h . a.v.o •• In het rapport Winckler >lordt er 

van uitgegaan, dat dit percentage in 1980 zal zijn toegenomen 

tot 32. Dit percentage lijkt aanvaardbaar. 

Op basis van de raming van de basisgeneratie en het deelnemings 

percentage in 1980 kan nu eenvoudig berekend >lorden, dat in 

1980 ± 1 . 100 kinderen uit Eindhoven zul len >lorden toegelaten 

tot de v . >l.o . /h .a. v.o. - scholen in het recruteringsgebied . 

B. Overige gemeenten in het recruteringsgebied 

Voor >lat betreft het te ver>lachten aantal toelatingen tot 

v.>l . o./h.a.v.o. - scholen in het recruteringsgebied uit de overige 

gemeenten in het recruteringsgebied Eindhoven bestaat naU>le 

lijks verschil tussen het rapport van het Centraal Bureau en 

het rapport Winckler . 

In aansluiting op het rapport Winckler wordt aangenomen, dat 

± 730 kinderen uit de gemeenten Best, Geldrop, Nuenen c.a . , 

Son en Breugel, Veldhoven, Heeze, Oirschot, St . Oedenrode, 

Vessem en Waalre in 1980 zullen >lorden toegelaten tot scholen 

voor v . >l .o. /h.a . v.o . in het recruteringsgeb ied. Voorts >lordt 

in navolging van het rapport Winckler verondersteld, dat door 

de voorgenomen vestiging van een school in Geldrop de omvang 

van het recruteringsgebied niet zal >lorden gewijzigd . 
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BEREKENING VAN HET AANTAL SCHOLEN VOOR V. W. O. /H.A . V .• O. 

IN HET RECRUTERINGSGEBIED EINDHOVEN IN 1980 

7· 

Het aantal toelatingen in het recruteringsgebied Eindhoven kan, 

zoals in de vorige paragraaf is uiteengezet, voor 1980 worden 

geraamd op 1.100 + 730 =1.830 leerlingen . Dit aantal vormt de 

basis voor de berekening van het aantal vereiste scholen, waar

bij uiteraard de schoolgrootte de bepalende factor is . 

Voor "at de schoolgrootte betreft kan onderscheid gemaakt wor

den tussen : 

een school van minimale omvang, d . w.z. een school met een 

bezetting in het hoogste leerjaar, die de gewenste variatie 

en vrijheid bij de samenstel ling van het examenvakkenpakket 

mogelijk maakt; 

een school die de minimaal vereiste omvang overtreft en die, 

gelet op onderwijskundige en organisatorische aspecten, méér 

tendeert naar wat is te noemen een optimale omvang. 

Voor een school van minimale grootte, te weten 820 leerlingen, 

zijn 160 toelatingen vereist; voor een school van optimale 

grootte met een minimum van 950 leerlingen zijn tenminste 185 

toelatingen nodig (normen ontleend aan rapport Winckler). 

Op dit punt bestaat tussen de verschillende rapporteurs geen 

verschil van inzicht . In acht genomen een totale toelating van 

1 . 830 leerlingen in 1980 is er in het recruteringsgebied Eind

hoven dus bestaansmogelijkheid voor 11 scholen voor v.w.o./ 

h.a . v . o. van minimale omvang en voor 10 scholen van optimale 

omvang. 



Par. 4. 

DE SPREIDING VAN DE SCHOLEN VOOR V. W.O . /H.A . V. O. OVER HET 

RECRUTERINGSGEBIED EINDHOVEN 

8. 

Voor het verkrijgen van inzicht in de gewenste spreiding van de 

scholen voor v . w.o . /h . a . v . o . over het recruteringsgebied is het 

noodzake l ijk de spreiding van de toelatingen in de gemeente Eind

hoven per stadsdeel en in het recruteringsgebied Eindhoven per 

rayon nader in de beschouwing te betrekken . 

A. De toelating en in de gemeente Eindhoven per wi,jk 

Het aantal toelatingen tot v . w.o . /h . a . v . o . in 1980 in de wijken 

van Eindhoven is afhankelijk van de omvang van de basisgenera

tie in de wijken en van het percentage kinderen dat aan v.w.o . / 

h.a.v.o . gaat deelnemen . 

De verdeling van de basisgeneratie over de wijken i n 1 980 kan 

worden afgeleid van een prognose van de woningvoorraad per wijk 

door daarbij rekening te houden met het verwachte aantal 12-

jarigen per 1 . 000 woningen in 1980 . In paragraaf 2 is er reeds 

op gewezen , dat het aant a l 12- jarigen per 1 .000 woningen i n 

Eindhoven zal afnemen van 64 op 1 januari 1971 tot ± 52 op 

1 januari 1980 . Hierbij moet echter worden bedacht , dat het 

aantal 12 - jarigen per 1 . 000 woningen van wijk tot wijk varieert . 

Bij de raming van het aantal 12 - jarigen per 1 .000 woningen in 

de afzonderlijke wijken in 1980 is aansluiting gezocht bij het 

aantal 12- en 2 - jarigen per 1.000 ,;oningen op 1 januari 1971, 

terwijl tevens rekening is gehouden met de toeneming van het 

aantal woningen per wijk in de periode 1971 - 1980. Het op deze 

wijze geraamde aantal 12 - jarigen per wijk in 1980 is opgenomen 

in staat 3. 
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staat 3 

Aantal Aantal Aantal Aantal" Basis-
12-jarigen 2 jarigen 12-jarigen 

woningen generatie 
\olijk per 1.000 per 1.000 per °1 .000 

HOllingen \10ningen woningen op in 

op 1 . 1.1971 op 1.1.1971 op 1.1.1980 
1.1.1980 1980 

~!~~:~-~.~- !:~!!~~~~ 
Stratum + Centrum 48 38 36 3· 600 130 

Tongelre 74 52 40 2.000 80 

Woensel 36 41 37 2.700 100 

Strijp 46 40 36 2·500 90 

Gestel 49 47 37 2.200 80 

Gebied binnen de rondweg 48 42 37 13·000 480 

~~~!~~-~~_!:~~~~~~ 
Stratum 69 47 45 7 · 600 340 
Tongelre 74 53 54 5.900 320 

Strijp 58 48 47 4 · 200 200 

Gestel 7) 62 55 8.300 460 

Gebied buiten de rondweg 
(excl . \oIoensel) 68 52 51 26.000 1.320 

Woensel 70 80 61 26.000 1.600 

Gehele stad 64 GO 52 65·000 3 .4 00 

Een vergelijking van de basisgeneratie in 1971 en 1980 per 

wijk geeft de volgende staat. 

Staa t 4 

Baaisgeneratie 12-jarigen 
Verschil 

Wijk (afgerond) 197 1 1980 

Stratum + Centrum 660 470 - 190 

Tongelre 384 400 + 15 

Woensel 1·458 1· 700 + 245 

strijp 383 290 - 95 
Gestel 494 540 + 45 

Gehele stad 3 . 390.) 3. 400 

*) lIet aantal 12-jarigen por wijk is ontleend aan de bevolkingsadministratie; deze 
vertoont geringe afwijkingen van de C. B. G.-gegevens . 

De raming van het percentage kinderen van de basisgeneratie dat 

in 1980 aan v.w.o./h.a.v.o. gaat deelnemen, wordt gebaseerd op 

de volgende overwegingen: 
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in 1969 liep het aantal toelatingen per 100 kinderen per 

wijk sterk uiteen, zoals berekend kan worden uit de gegevens 

in het rapport van het Centraal Bureau voor Katholiek Onder

wijs; hoewel niet exact kwantificeerbaar, is het duidelijk 

dat deze verschillen samenhangen met de verschillen in de 

maatschappelijke opbouw van de bevolking in de onderscheiden 

wijken; 

verwacht mag worden, dat het aantal toelatingen per 100 kin

deren in de verschillende wijken in de toekomst dichter bij 

elkaar zal komen liggen en wel in deze zin, dat de wijken met 

in 1969 een relatief laag percentage toelatingen in 1980 op 

een hoger niveau zullen komen; 

voor de gehele stad zal het aantal toelatingen per 100 kinde

ren toenemen van 30,6 in 1969 tot 31, 3 in 197 5 (Commissie 

Planprocedure) en tot 32 in 1980; aangenomen wordt, dat in 

nieuwe buurten de toelatingen per 100 kinderen met dit ge

middelde zal overeenstemmen. 

In staat 5 is het feitelijke aantal toelatingen per 100 kinde

ren in 1969 en het geraamde aantal toelatingen per 100 kinderen 

in 1980 opgenomen . 

Staat 5 

Aantal toelatingen tot v . w.o.Jh.a.v.o. in de 

Wijk Eindhovense wijken per 100 kinderen van 12 jaar 

1969 1980 

Stratum + Centrum 43.9 44 
Tongelre 21,8 28 

Weensel }O , 2 32 
Strijp 18,7 25 
Gestel 27 , 7 31 

Gehele stad 30 , 6 32 

Een en ander leidt tot de volgende benadering van het aantal 

toelatingen per ,;i jk in 1980. 
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Staat 6 

Aantal toelatingen Aantal toelatingen 
\Hjk Basisgeneratie 1980 tot v.w.o . /h.a.voo. per 100 kinderen 

in 1980 

Stratum + Centrum 470 44 200 

Tongelre 400 28 110 

Woensel 1. 700 32 550 
Stl-'ijp 290 2 5 70 
Gestel 540 31 170 

Gehele stad 3. 400 32 1.100 

Een vergelijking van het aantal toelatingen in 1969 en 1980 

per wijk is opgenomen in staat 7. 

staat 7 

Aantal toelatingen Versch i l 
Wijk ( afgerond) 

1969 1980 

Stratum + Centrum 330 200 - 130 

Tongelre 85 110 + 25 

Woensel 351 550 + 200 

Strijp 74 70 - 5 

Gestel 148 170 + 20 

Gehele stad 900 1.100 

Ook al wordt rekening gehouden met het globale karakter van de 

hier gepresenteerde becijfering, dan nog spreken ook hier de 

cijfers hun eigen, duidelijke taal . 

B. De toelatingen in het recruteringsgebied Eindhoven per rayon 

Het recruteringsgebied Eindhoven is op overeenkomstige wijze 

als is geschied in het rapport Winckler te verdelen in een 

drietal rayons . Aan de hand van het in het voorgaande berekende 

aantal toelatingen per wijk en de in het rapport Winckler ge

raamde toelatingen uit de andere gemeenten, wordt de onder

staande verde l ing van de toelatingen in 1980 over deze drie 

rayons verkregen (zie ook bijlage I) . 

, 

I 

i 
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Staat 8 

Aantal toelatingen in 1980 

!!~l~~_! 
Eindhoven Noord Woensel 550 

Son en Breugel 90 
St.Oedenrode (50%) 20 
Best (90%) 75 
Nuenen (70%) 35 

770 

!!~l~~_!! 
Eindhoven Z.W. Gestel 170 
Veldhoven Strijp 70 

Stratum (25%) 50 
Veldhoven 160 
Best ( 10%) 10 
Oirschot (50%) 25 
Waalre (25%) 20 
Vessem ( 50",,) 10 

515 

~!;r~~_!!! 
Eindhoven Z. O. Stratum (7;%) 150 
Ge ldrop Tongelre 11 0 

Waalre ( 25%) 20 
Nuenen C. a . (30%) 15 
Geldrop 195 
Heeze 40 
Mierlo 15 

545 

De hier gegeven rayonindeling,met de daarbij behorende aantal

len toelat ingen, vormt de basis voor de bepaling van 'het ge

wenste aantal scholen per rayon. 

C. Het aantal scholen per rayon 

Uitgangspunt is (zie mede par.3): 

vereiste voor een school van minimal e grootte: 160 toelatingen. 

vereiste voor een school van optimale grootte: 185 toelatingen. 
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Het aantal scholen van minimale omvang per rayon wordt dan als 

volgt: 

rayon 

I 

II 

III 

geraamd aantal 
toelatingen 1980 

770 

515 
545 

1.830 

aantal scholen van 
minimale omvang 

5 

3 

3 

11 

Het aantal scholen van optimale omvang per rayon bedraagt: 

rayon 

I 

II 

III 

geraamd aantal 
toelatingen 1980 

770 

515 
545 

1.830 

aantal scholen van 
optimale omvang 

4 

3 

3 

10 

Momenteel functioneren in het recruteringsgebied Eindhoven 

9 scholen en wordt de stichting van een school in Geldrop voor

bereid. Daaruit volgt de even simpele als fundamentele conclu

sie, dat binnen enkele jaren in het recruteringsgebied het aan

tal aanwezige scholen voor v . w.o . /h . a . v . o. overeenstemt met het 

aantal scholen van optimale omvang. Deze conclusie schijnt be 

vredigend, maar vormt in feite de bron van de gehele problema

tiek rond de planning van scholen voor v . w. o . /h.a . v . o .. Gedif

ferentieerd naar rayon blijkt de vraag/aanbod- verhouding name

lijk volkomen zoek, zoals blijkt uit onderstaand overzicht . 

rayon 

I 

II 

III 

aantal scholen van 
optimale omvang in 
1980 

4 

3 

3 

huidige situatie 
incl. geplande 
school in Geldrop 

2 

4 

4 

verschil 

2 

+ 1 

+ 1 

Vanuit dit gegeven verder redenerend zou men kunnen stellen, dat 

een tekort aan onderwijsvoorzieningen in een bepaald rayon in 

principe onaanvaardbaar is. Dit uitgangspunt leidt tot de vol 

gende, even simpele conclusie, dat in het rayon I binnen de 

periode tot 1980 twee scholen voor v . w. o./h . a.v.o . zullen moe -
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ten worden bijgebouwd. Hét totaal aantal scholen komt hiermede 

op 12. 

Wanneer men vasthoudt aan de conclusie, dat in rayon I twee 

scholen zullen moeten worden gesticht; doch tevens er van uit

gaat dat slechts het berekende aantal scholen van optimale om

vang binnen het totale recruteringsgebied aanvaardbaar is, heeft 

dit tot consequentie dat zowel in rayon 11 als - in rayon 111 een 

school zal moeten worden opgeheven c.q. verplaatst naar rayon I. 

Een andere mogelijkheid zou zijn, dat het voor het totale re

cruteringsgebied berekende aantal scholen van minimale omvang 

van 11 wordt geaccepteerd. Hanteert men in deze situatie de eis 

van een optimale spreiding van deze scholen over de onderschei

den rayons niet al te stringent, dan is, met handhaving van het 

standpunt dat in rayon I vier scholen moeten zijn gesitueerd, 

een oplossing voor het totale gebied denkbaar door de opheffing 

van één school in één van de rayons 11 of 111, dan wel door de 

samenvoeging van twee scho len uit deze rayons tot één. 

Uitgaande van de overweging, dat een tekort aan onderwijsvoor

zieningen in een bepaald rayon in principe onaanvaardbaar is, 

kunnen aspecten als eventuele opheffing, verplaatsing of samen

voeging van scholen buiten het kader van dit rapport worden ge

plaatst. Resteert de conclusie dat in rayon I binnen de periode 

tot 1980 twee nieuwe scholen voor v.w.o./h.a.v.o. zullen moeten 

worden gesticht. 

Het zou in dit verband het inzicht minder t en goede komen ver

der stil te staan bij de conclusie voor wat betreft het aantal 

scholen waarin de studies van resp. het Centraal Bureau en 

Winckler resulteren. Van meer betekenis is het de problematiek 

van de verdeling naar richting van de v.w.o./h.a.v.o.-scholen 

thans in de beschou>~ing te betrekken. 
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Par. 5. 

DE VERDELING VAN DE SCHOLEN VOOR V. W. O./H.A.V.O. NAAR RICHTING· 

Na realisering van de v.w.o./h.a.v.o.-school in Geldrop zal de 

situatie in het recruteringsgebied Eindhoven voor wat de verdeling 

naar richting betreft als volgt zijn: 

5 rooms-katholieke scholen in Eindhoven 

1 prote?tants-christelijke school in Eindhoven 

1 openbare school in Eindhoven 

1 bijzonder neutrale school in Eindhoven 

1 rooms-katholieke school in Veldhoven 

1 samenwerkingsschool in Geldrop. 

Om tot een beslissing te komen ten aanzien van de gewenste rich

ting van nieuw te stichten scholen in rayon I is het van belang 

aandacht te be s teden aan de factoren die de schoolkeuze bepalen. 

A. Factoren die de schoolkeuze bepa len 

staat ~ geeft, telkens in procenten van het totaal per wijk, 

het aantal toelatingen tot de v.w.o./h.a.v.o. -scholen van de 

onderscheiden richtingen, de godsdienstige gezindte van de 12-

jarigen, alsmede een vergelijking van de toelatingen met de ge

zindte. 

Bij interpretatie van de uit de vergelijking voortkomende ver

schillen moet worden bedacht, dat het mogelijk is, dat vanuit 

de onderscheiden richtingen de deelneming aan het v.w.o./h.a.v.o. 

verschillend is, m.a.w. dat per richting niet hetzelfde aandeel 

van de kinderen dat het lager onderwijs verlaat, doorstroomt 

naar het v.w.o./h.a.v.o. Hiervoor zijn evenwel geen gegevens 

beschikbaar. 
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Staat 9 

I 
In 1969 toegelaten tot 

Wijk protestants-rooms-katholieke christelijke openb . /bijz.neutr. 
totaal I Bchooi 

school 
school 

stratum + Centrum 66,7 10,3 17,6 5,4 100,0 

Tongelre 79,3 3,4 6,9 10,4 100,0 

Woensel 70,6 12,2 10,5 6,7 100,0 

Strijp 60,8 13,5 25,7 - 100,0 

Gestel 67,3 6,B 25,2 0,7 100,0 

Gehele stad 68,8 10,1 15,8 5,2 100,0 

Godsdienstige gezindte 12-jarigen (1911) 
Wijk proteetants-rooms-katholiek christelijk overige - geen totaal 

Stratum + Centrum 81,4 10,3 B,3 100,0 

Tongelre 90,1 3,9 6,0 100,0 

Woensel 7B,4 12,7 B,B 100,0 

Strijp 80,4 11 , 5 . 8,0 100,0 

Geste l 82,8 12,2 5,0 100 , 0 

Gehele stad 81,5 10,7 7,B 100,0 

Vergelijking toelatingen/godsdienstige gezindte 12-jarigen 

Wijk protestants- openb.jbijz.neutr., 
rooms-katholiek christelijk overige Jgeen 

Stratum + Centrum - 14,7 - + 14,7 
Tongelre - 10,8 - 0,5 + 11,3 

Woenael - 7,9 - 0,5 + B,4 

Strijp - 19,7 + 2,0 + 17,7 

Gestel - 15,5 - 5,4 + 20,9 

Gehele stad - 12,6 - 0,6 + 13,2 

De invloed van de godsdienstige richting op de schoolkeuze is 

voor de onderscheiden groeperingen niet dezelfde (vergelijk 

staat 9): 

de te constateren verschillen per richting tussen het per

centage toelatingen en het aandeel van de betreffende gezind

te zijn het geringst voor de protestants-christelijken; met 

name de geringe verschillen in Stratum, Tongelre en Woensel 

- de wijken waarvoor de afstand tot de protestants-christe-
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lijke school het grootst is - >lijzen er op, dat voor de 

protestants -christeli jke groepering de godsdienstige richting 

van de school een belangrijke rol speelt bij de schoolkeuze; 

de te constateren verschillen voor de rooms-ka ":holieken zijn 

aanzienlijk groter, in het bijzonder in de >Tijken >laar de 

afstand tot scholen van een andere richting niet te groot is. 

Het meest sprekend voorbeeld in dit opzicht is Strijp, in 

>lelke "ijk 60,8% 12 - jarigen hun keuze hebben bepaald op een 

rooms - katholieke school, ter"ijl ruim 80% tot deze richting 

behoort. Bijna 26% van de 12 - jarigen in deze "ijk bezoekt de 

aldaar gevestigde openbare school. Maar zelfs in de wijken 

Stratum en Woensel, >laar alleen rooms -katholieke scholen 

aan>lezig zijn, is het percentage kinderen dat een rooms

katholieke school kiest geringer dan het percentage kinderen 

dat als rooms-katholiek staat ingeschreven in de bevolkings

administratie. 

Het is duidelijk, dat ook de afstand tot de school invloed heeft 

op de keuze van de school (vergelijk staat 9), 

in Tongelre kiest een relatief hoog percentage (10,4%) voor 

de daar gesitueerde bijzonder neutrale scholen, ter>lijl 

slechts één kind uit Strijp en Gestel deze scholen bezoekt; 

in Strijp en Gestel kiest meer dan 25 procent voor de open

bare school, ter"ijl in Tongelre nog geen 7 procent naar zulk 

een school gaat. Ook van de leerlingen in Woens e l volgt thans 

slechts een gering percentage openbaar onder"ijs. 

in Woensel, "aar alleen rooms-katholieke scholen aan>lezig 

zijn, is het verschil tussen het percentage kinderen dat een 

rooms-katholieke school bezoekt en het percentage kinderen 

dat als rooms-katholiek staat ingeschreven in de bevolkings

administratie geringer dan in andere "ijken. 

In analogie met de resultaten van een onderzoek naar de school

keuze bij het kleuter- en lager onder>lijs mag "orden aangenomen, 

dat ook bij het v.".o./h.a.v.o . de k>laliteit van het onder>lijs 

bij de schoolkeuze een rol speelt. De betekenis van deze factor 

is bij de huidige kennis niet te k"antificeren. 
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B. De richting van de in rayon I te stichten scholen 

Uit het voorgaande blijkt, dat slechts een deel van de bevolking 

een uitgesproken voorkeur heeft voor een school van een bepaalde 

richting. Voor het andere deel is de binding aan een school van 

een bepaalde richting ininder sterk; deze laatste groep valt 'echter 

nog uiteen in twee subgroepen: 

een aantal vindt de richting van de school volkomen onbelang

rijk; bij de schoolkeuze wordt alleen rekening gehouden met 

afstand en kwaliteit van het onderwijs; 

voor anderen is de richting van de school in zoverre belang

rijk, dat men zijn kind beslist niet geplaatst wil zien 

op b.v. een rooms-katholieke of een protestants-christelijke 

school enz .• 

Een en ander heeft tot gevolg, dat de verdeling van de scholen 

voor v.w.o./h.a.v.o. naar richting altijd in hoge mate àrbi

trair zal zijn. Niettemin moet worden getracht een redelijke 

verdeling van de scholen naar richting per rayon tot stand te 

brengen. 

Bij handhaving van de bestaande situering van de scholen in het 

recruteringsgebied Eindhoven en na realisering van de school in 

Geldrop is de situatie aldus: 

rayon I 

rayon 11 

rayon 111 

2 scho len, rooms-katholiek 

4 scholen, waarvan: 

4 scholen, waarvan: 

2 rooms-katholieke 

1 protestants-christelijke 

1 openbare 

1 samenwerkingsschool , 

2 rooms-katholieke. 

Aangezien, zoals eerder opgemerkt, het aspect van eventuele 

verplaatsing, samenvoeging en opheffing in deze nota buiten be

schouwing blijft, dient de vraag beantwoord te worden van welke 

richting de twee in rayon I te stichten scholen behoren te zijn. 

Uitgaande van de bestaande situatie kan worden gesteld, dat met 

de éne protestants-christelijke school wordt tegemoet gekomen aan 

de behoefte aan protestants-christelijk v.w.o./h.a.v.o. in het 
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recruteringsgebied. Voor 1980 kan n.l . het aantal toelatingen 

vanuit de protestants-christelijke bevolkingsgroep - de groep 

waar de meest duidelijke voorkeur voor eigengericht onderwijs 

blijkt te bestaan - worden geraamd op 175. Dit is voldoende voor 

één school. Gelet op de Sterke betrokkenheid van het protestants

christelijk volksdeel op deze school mag worden aangenomen, dat 

- ongeacht de situering van de school - het genoemde aantal leer

lingen inderdaad zal toestromen. 

Ook de toestroming naar het bijzonder-neutraal v.w.o./h.a.v.o. 

zal naar verwachting zo zijn, dat kan worden volstaan met de 

éne bestaande school. In 1969 werd 9,1% van het totaal aantal 

tot het v.w.o./h.a.v.o. toegelaten leerlingen geplaatst op deze 

school. Handhaving van dit percentage betekent voor 1980 circa 

165 toelatingen. 

Zodoende blijft voor de twee in rayon I te stichten scholen 

de keus voor rooms-katholiek of openbaar onderwijs . De geringere 

voorkeur van de rooms-katholieke bevolking voor eigengericht 

onderl<ijs, de I<enselijkheid van enige variëteit alsmede de 

gedachte dat het niet aanvaardbaar lijkt in rayon I alleen rooms

katholiek onderwijs te laten functioneren, pleiten er voor, dat 

een van beide scholen een niet-rooms - katholieke school is en 

daarom, gelet op het voorafgaande, een openbare school zou be

horen te zijn. 
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Par. 6. 

SLOTBESCHOUWING 

In de inleiding tot deze nota is gesteld , dat de huidige procedure 

bij de planning c . q. toewijzing van scholen voor v.w.o./h.a.v.o. 

gekenmerkt wordt door een zekere mate van starheid. Uit de eendui

dig gekwantificeerde grootheden : bevolkingsprognose, basisgeneratie, 

aantal toelatingen, verdeling per richting, omvang recruterings

gebied, rayonindeling en optimale schoolgrootte, wordt een aantal 

scho l en van optimale omvang berekend van 10. Onzekerheid ten aan

zien van de toekomstige ontwikkeling van één of meerdere van deze 

factoren wordt nauwelijks ingecalculeerd. VanuÜ een landelijk 

standpunt is deze benadering van de problematiek mogelijk de enig 

aanvaardbare, vanuit regionaal/gemeentelijk standpunt is zij even

wel niet altijd hanteerbaar. 

Waar gaat het immers in deze regio in feite om? Het overgrote deel 

van de stadsuitbreiding van Eindhoven vindt plaats in één stads

deel - Woensel - liggend in rayon I . Dit nieuwe stadsdeel zal een 

absoluut en relatief hoog aantal middelbare scholieren gaan huis

vesten. Deze ontwikkeling voltrekt zich in een snel tempo. De be

staande wijken, waar zes van de acht bestaande scholen voor v.w.o./ 

h.a.v.o. zijn gesitueerd, zullen een absoluut en relatief terug

lopend aantal middelbare scholieren te zien geven. Deze laatste 

ontwikkeling verloopt echter zeer geleidelijk. 

De totale hoeveelheid tot hiertoe gepresenteerde cijfers, bereke

ningen en beschouwingen moest een antwoord mogelijk maken op twee 

vragen: 

1. Is het gel</enst, dat in rayon I - Woensel - nieUl</e scholen voor 

v.w.o./h.a . v.o. worden gesticht? 

2. Welke signatuur zullen deze scholen moeten krijgen? 

Ad 1: 

Dat - gelet op het leerlingenaanbod - in rayon I aan de twee be 

staande scholen twee scholen moeten worden toegevoegd, is een dui

delijke uitkomst van de opgestelde berekening . Deze conclusie be

tekent dus in concreto de bouw van twee nieuwe scholen in Woensel. 
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Ad 2: 

Wat de ge'lenste richting van de nieUlf te stichten scholen betreft, 

kan volgens geen enkele methode een sluitende berekening worden op

gezet. \>lel kan worden gesteld, dat het niet acceptabel zou zijn in 

een stadsdeel van de omvang van Woensel (met inbegrip van het overi

ge deel van rayon I) enkel rooms-katholiek onderwijs te laten func

tioneren. 

De huidige feitelijke ontwikkeling in Woensel gaat in de richting 

van een nieuwe openbare en een nieuw rooms-katholieke school. Het 

openbaar onderwijs is namelijk in augustus 1971 gestart met een 

brugklas voor v.w.o./h.a.v . o./m.a.v.o. aan de Vijfkamplaan, met de 

bedoeling het volgend schooljaar te komen tot de stichting van een 

dependance van het Gemeente Lyceum Eindhoven in de school Henegou

wenlaan. Het v.d.Putt-Lyceum is, via dezelfde procedure, gestart 

met een dependance aan de Vijfkamplaan. 

Met de uitbouw van eerstgenoemde dependance tot een zelfstandige 

school \fordt tegemoet gekomen aan het bezwaar van de absolute een

zijdigheid naar richting. Niettemin is de aanvraag tot stichting van 

een tweede openbare v.w.o./h.a.v.o.- school tot dusver afgewezen. 

Deze afwijzing is in wezen terug te voeren tot het verschijnsel, 

dat het openbaar onder\fijs in Eindhoven in zoverre bijzonder is, 

dat de verhouding aantal leerlingen basisonderwijs/aantal leerlin

gen voortgezet onderwijs af'lijkt van het normale patroon, in deze 

zin, dat méér leerlingen voortgez.et openbaar onder\'lijs volgen dan 

openbaar lager onder\fij s. Zich baseren op het "normale " patroon 

betekent in dit geval echter dat nieuwe - door de bevolking ge

\fenste - ont'likkelingen geen of nauwelijks kans krijgen zich door 

te zetten. 

Met de verzelfstandiging van de dependance van het v.d.Putt-Lyceum 

tot een nieuwe rooms-katholieke school kan worden ingestemd voor zo

ver dit niet betekent, dat de mogelijkheid van stichting van een 

niet-rooms-katholieke SChool daarmee wordt uitgesloten. 

Het is niet ondenkbaar, dat via de in feite op gang gekomen ont

wikkeling in Woensel het uiteindelijk aantal scholen voor v.w.o./ 

h.a.v.o. in het recruteringsgebied Eindhoven zal uitgroeien tot 12. 
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Dit is méér dan het hiervoor berekende aantal van optimale zowel 

als van minimale omvang . Méér ook dan ,{aartoe de berekening in .het 

rapport van het Centraal Bureau als in het rapport Winckler leidt. 

De vraag kan worden gesteld of de hier geschetste ont"ikkeling niet

temin niet de meest reële is . Er is een aantal argumenten aan te 

voeren om deze vraag positief te beant;roorden : 

1. Het onderwijsbeleid dient er op gericht te zijn die schoolvoor

zieningen te creëren , waaraan behoefte bestaat; voldoet men in 

de praktijk aan de wettelijke normen, dan moeten deze scholen 

worden gesticht . De huidige ontwikkeling in Woensel (rayon r) 

is hiermede in overeenstemming . 

2. Een dergelijke geleidelijke ontwikkeling speelt in op een vloei

ende aanpassing van het benodigde aantal scholen voor v.w.o . / 

h.a. v.o. na 1980. 

3. De ontwikkeling van het onderwijs in rayon I mag niet worden 

geremd door een eventuele daling van de behoefte aan v.w.o./ 

. h.a . v.o. in de overige rayons. Het ligt meer voor de hand in 

deze gebieden naar oplossingen te zoeken , indien de situatie 

daartoe aanleiding geeft. 

Deze conclusies zijn het resultaat van een kwalitatieve benadering 

van een vraagstuk, waarvan de oplossing vanuit kwantitatieve ge

gevens hooguit kan worden geïndiceerd . 






