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Kiezen voor het Junior College Cranendonck:
Voor- en nadelen
Uit een grote enquête onder de Cranendonckse bevolking uitgevoerd door de stichting VOCAAL in
2003 bleek dat er aan de keuze voor het JCC zowel voordelen als nadelen zitten, aldus de
Cranendonckse bevolking. Het geheel wordt hieronder in de tabel nog eens op een rijtje gezet. Ook is
steeds aangegeven welk deel van de ondervraagden die voor het JCC kozen (of juist niet) een bepaald
voor- of nadeel noemden om hun keuze te onderbouwen.

Voordelen JCC

%
oorzaak

(volgens hen die wel voor JCC
kiezen)

Nadelen JCC

%
oorzaak

(volgens het die niet voor JCC
kiezen)

• Afstand is klein voor Budel,
Schoot, Dorplein,
Soerendonck, Gastel

43 %

• Kleinschaligheid en daardoor
een betere ‘sociale’ controle

26 %

• Kwaliteit wordt door een groot
deel genoemd

23 %

• Vriendjes kiezen ook voor het
JCC

5%

• Overstappen na 2e jaar.
Intussen wordt er hard gewerkt
aan de aansluiting tussen JCC
en BC Weert en is aantoonbaar
verbeterd

27 %

• Kwaliteit: veel mensen denken
nog aan de oude MAVO/LTS.
Intussen echter wordt vmbo t/m
gymnasium aangeboden.

13 %

• Kleinschaligheid en daardoor
‘te veel’ sociale controle1

12 %

• Afstand naar Weert is kleiner
voor Maarheeze; dit is onjuist.2

7%

• Uitstraling van de school, men
denkt nog aan de MAVO/LTS
van vroeger. Is acherhaald

7%

Het volledige rapport van de enquête is te down-loaden via www.vocaal.org onder enquête.
Philip de Goey en Mat van der Heijden

1

Als kinderen ouder worden, worden de ‘kleinschaligheid’ en ‘kleine afstand’ een nadeel voor velen
omdat het dan goed is voor de jeugd om meer en meer hun eigen vleugels uit te slaan. Dit is juist wat
het JCC creeert: een kleinschalige school op kleine afstand voor de 12-13 jarigen, die ze verlaten op
hun 14-15e jaar.
2

Een meting heeft uitgewezen dat de afstand van Maarheeze naar een van de Weertse scholen groter is
dan de afstand naar het JCC.

