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INLEIDING 

Vraagstelling 
De resultaten, in dit rapport neergelegd, zijn de vrucht van ruim 

drie jaren onderzoek, voorafgegaan door een literatuurstudie. We
tenschappelijke literatuur over de Havenvakschool zelve bestaat nog 
niet; dit boek is een eerste bijdrage, bevattende een verkenning van 
het uitgebreide terrein. Opleidingen zoals die in Rotterdam werden 
begonnen, vinden thans ook plaats in de haven van Amsterdam. 
Wij zullen ons tot de eerste beperken. De havenvakscholen in het 
buitenland, zoals die op Formosa, in Israël en in andere landen, zijn 
naar het voorbeeld van Rotterdam ontworpen. 

Wil men het onderwijs aan de leerlingen aanpassen, een zo groot 
mogelijk succes boeken en bij de pupillen een gevoel van tevreden
heid teweegbrengen, dan is het nodig te weten hóe die leerlingen 
zijn, welke verstandelijke vermogens zij bezitten, hoe zij over ver
schillende dingen denken, wat zij waarderen en welke de achter
gronden zijn van hun gedragswijze. Met andere woorden: wat kun
nen wij wèl en vooral wat kan men niet van hen verwachten ? 

De verstandelijke vermogens en de daarmede samenhangende 
mogelijkheden der leerlingen zijn voor de Havenvakschool van 
groot belang. In deze studie geven wij verslag van een intelligentie-
onderzoek en de daarmede samenhangende problematiek. Het is 
juist dit aspect waarover tot dusver iedere informatie ontbreekt. 

Wij hebben ook een enquête ingesteld, waarin de gehele op be
paalde data aanwezige schoolpopulatie betrokken werd; in totaal 
306 leerlingen. Daarnaast werden een kleiner aantal jongens mon
deling geïnterviewd. De langs deze weg verzamelde gegevens heb
ben ons materiaal verrijkt, doch zijn niet statistisch verwerkt. 

Ten slotte hebben wij een onderzoek ingesteld naar de maat
schappelijke herkomst der leerlingen. 

Het spreekt welhaast vanzelf, dat dit boek een vrij sterk cijfer-

7 



matig karakter heeft, aangezien dit soort research dit in de hand 
werkt. 

Hoewel onze psychologische ervaringen zich uitstrekken over ruim 
500 leerlingen, hebben de statistische gegevens betrekking op 417 
gevallen uit de jaren 1963, 1964 en 1965, dat wil zeggen op alle 
leerlingen, die in genoemde jaren tot de school werden toegelaten. 
Reeds vóór 196З hadden wij een aantal jongens onderzocht, doch 
de op hen betrekking hebbende gegevens zijn niet statistisch ver
werkt. 

Elk jaar worden zo'n 100 à 150 jongens, afkomstig uit het Lager 
Onderwijs of van andere onderwijsinstituten, toegelaten tot de Ha-
venvakschool en bij elke leerling kan men zich afvragen: is hij 
geschikt voor deze opleiding en zal hij later een goed vakman in de 
haven kunnen worden? Vooral nu de tweede Rotterdamse Haven-
vakschool aan boord van een zeeschip met haar lesprogramma zal 
beginnen en daardoor de totale toeloop van leerlingen sterk zal 
toenemen, en de bouw van een Havenvakschool te Amsterdam bin
nenkort zal aanvangen, is psychologische en sociologische research 
gewenst en economisch verantwoord. 

Is het intelligentieniveau van de pupillen voldoende, beantwoordt 
het aan de eisen, die het leerprogramma van de Havenvakschool 
thans stelt? Functioneert dat programma optimaal in het tegen
woordige kader der school? Waarom gaan de jongens naar de 
Havenvakschool ? Wat zijn hun motieven ? Volgen zij met belang
stelling of tegen hun zin het onderwijs ? 

De gebruikte methode bij ons intelligentie-onderzoek is zo geko
zen dat een vergelijking met het Lager Nijverheidsonderwijs voor 
jongens, in het bijzonder met de Lagere Technische School, moge
lijk werd. De belangrijkste doelstelling, die als een leidraad door 
onze research heenloopt, is de vergelijking tussen de leerlingen van 
de Havenvakschool in Rotterdam en de leerlingen van de LTS-
scholen in den lande. De gebruikte psychodiagnostische methoden 
alsmede de opzet en structuur van de enquête waren daarop gericht. 

In dit boek worden achtereenvolgens gegeven: 
a. een korte omschrijving van de functies en de beroepsmogelijk

heden in de Rotterdamse haven en een beknopt overzicht over 
het ontstaan en het waarom der opleidingen in het havenbedrijf; 
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b. het intelligentie-onderzoek op de Havenvakschool (doel, metho
diek, resultaten, aanbevelingen), psychologisch deelrapport; 

c. de school-enquête (doel, methodiek, resultaten, aanbevelingen), 
sociologisch deelrapport; 

d. een blik in de toekomst. 

Alvorens met het empirische gedeelte van onze studie te beginnen, 
is het van belang eerst enige beschrijvingen te geven van de haven
arbeid en wat nadere inlichtingen te geven omtrent de functies en 
beroepsmogelijkheden in de haven. Daarbij zal ook het ontstaan 
der vakopleidingen ter sprake komen. 

In deze studie wordt geen onderscheid gemaakt tussen fundamen
teel en toegepast onderzoek; de gegevens zijn zowel van belang 
voor de theoreticus als voor de practicus. 

Wij zijn er ons van bewust dat ons onderzoek niet af is, maar 
welk onderzoek is dat wel ? Achter ieder antwoord doemt weer een 
nieuwe vraag op. Wij zijn echter van mening dat de resultaten, in 
deze studie neergelegd, wel een afgerond beeld geven van bepaalde 
belangrijke aspecten betreffende het kunnen van de leerlingen, hun 
denken en waarderen. 

Wanneer de resultaten van deze studie zullen opwekken tot een 
verdere bezinning op het problemencomplex van de opleidingen -
die immers van primaire betekenis zijn voor de verdere ontwikkeling 
van de service-verlening in de Rotterdamse haven, de poort tot 
Europa - dan zal de arbeid, die voor dit onderzoek moest worden 
verricht, nuttig geweest zijn. 

De havenarbeid 
Niet alleen de Rotterdamse haven, ook die van Amsterdam 

speelde en speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie. 
De waarlijk spectaculaire ontwikkeling van de Rotterdamse haven 
na de tweede wereldoorlog deed deze uitgroeien tot wereldhaven 
nummer één. Het hoge peil van onze welvaart zou zonder onze 
twee grootste havens - die van Rotterdam en Amsterdam - nauwe
lijks mogelijk geweest zijn. 

De havens, als service-verlenende schakels in het industriële en 
commerciële gebeuren, zijn een belangrijk aspect van een groter 
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geheel. De vele schepen afkomstig uit alle werelddelen, de lange 
kaden met hun vele kranen en laadbruggen, de lange rijen loodsen 
en vemen, de grote bedrijvigheid alom, maken het havenbedrijf tot 
een imposant geheel en zonder twijfel tot de meest indrukwekkende 
bedrijfstak. 

Sinds enige jaren doen meer dan 25.000 zeeschepen en meer dan 
200.000 binnenschepen Rotterdam aan. De zeegoederenoverslag 
bedraagt thans meer dan 122.705.000 ton per jaar. 

Rotterdam is als gemechaniseerde en grootste massagoedhaven 
ter wereld het distributiepunt voor West-Europa en speciaal voor 
de Europese Economische Gemeenschap. Rotterdam heeft Europa's 
grootste oliehaven met een veertigtal ligplaatsen voor reuzentankers 
en het is de thuis- en aanloophaven voor circa 300 overzeese lijnen 
met jaarlijks zo'n 12.000 geregelde afvaarten. 

Stukgoedoverslag 1964: 18.250.000 ton, overslag van droge massa
goederen in 1964: 33.375.000 ton, en overslag van minerale oliën 
in 1964: 61.981.000 ton. Terecht mag Nederland trots zijn de 
grootste haven ter wereld te bezitten. 

Het steeds nog toenemende aantal schepen, die de haven binnen
lopen, heeft tot gevolg dat de outillage in steeds sneller tempo wordt 
aangepast aan de groter wordende stroom van goederen. Ondanks 
de steeds voortschrijdende mechanisatie blijft er echter bij het laden 
en lossen een reeks werkzaamheden over, die met mankracht ge
schieden moeten. 

De havenarbeid is te beschouwen als een uitzonderlijk soort werk, 
met specifieke physiologische en psychologische aspecten. Daarover 
bestaan weinig wetenschappelijke gegevens. In 1959 deden wij een 
veldstudie, door als havenarbeider te participeren aan de haven
arbeid, aangezien dit de meest voor de hand liggende methode is 
om de werkelijkheid te benaderen. 

Wat de physiologische aspecten betreft, die bij de havenarbeid 
een rol spelen, moge het volgende vermeld worden. Sinds kort is 
men bezig de toelaatbare belastbaarheid aan een nadere analyse te 
onderwerpen door middel van de proef met de rijwiel-ergometer. 
Hiermede wordt de uitwendig toelaatbare belasting van de desbe
treffende persoon (in casu de havenarbeider) gemeten en cijfer
matig uitgedrukt. De resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend. 
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Op psychologisch gebied zijn door ons in de loop der laatste 
jaren enkele onderzoekingen gedaan. Steekproeven wezen uit dat de 
intelligentie der havenarbeiders een vrij grote spreiding vertoont en 
de onderlinge karakterologische verschillen vrij groot zijn, hetgeen 
te verwachten was. De havenarbeider bestaat niet. 

Algemeen gesproken heeft havenarbeid tot doel: het laden en/of 
lossen van zeeschepen. Nader omschreven: het verplaatsen en sta
pelen van goederen van zeer verschillende aard en herkomst op 
kaden, in gebouwen (vemen, vrieshuizen, enz.) of in Rijnschepen, 
vrachtauto's en spoorwegwagons. 

Schematisch zijn de werkzaamheden als volgt te verdelen: de 
werkzaamheden in de stuwadoors-stukgoedbedrijven, de werkzaam
heden in de veem- en expeditiebedrijven, de arbeid op graanschepen 
en de arbeid bij het machinaal laden en lossen van goederen. 

De arbeiders in de stuwadoorsbedrijven - dat zijn de arbeiders, 
die men over het algemeen als de havenarbeiders beschouwt - ver
richten zowel laad- als loswerkzaamheden. Zij hoeken hijsen aan 
en af, stapelen goederen op, laden of lossen spoorwegwagons en 
vrachtauto's, transporteren goederen met platte wagens of vorktrucks 
naar de loodsen en opslagplaatsen, halen de benodigde stuwadoors-
gereedschappen uit het kabelgat en brengen deze weer terug. Een 
havenarbeider verricht dus binnenboord en buitenboord werkzaam
heden en is betrokken bij laad- en losboten. Hij is ondergeschikt 
aan de onderbaas, kras of ploegleider en werkt over het algemeen 
in een team (ploegverband). Hij wordt ingedeeld door de boten-
baas, tijdschrijver, loodsbaas of assistent-loodsbaas. 

Bij het laden en lossen wordt van de havenarbeider zelfstandig
heid gevraagd. Ook vindingrijkheid en een zekere mate van inzicht 
zijn van belang: de situaties, waarin het stuwen geschiedt, zijn 
steeds weer anders. 

Gewoonlijk heeft de havenarbeider te maken met grote dimensies 
en moet zijn werk met precisie geschieden. Het is meestal werk in 
de open lucht onder diverse weersomstandigheden. Soms vereist het 
lichamelijke inspanning bij een ongemakkelijke houding; het kan 
onaangenaam zijn of vuil en moet soms verricht worden in vries
huizen bij vele graden onder nul. 

De werksfeer kan ruw zijn, het is echt mannenwerk. Aangezien 
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de havenarbeider in de nabijheid van hefwerktuigen, lopende ban
den en andere bewegende mechanismen werkt - en op en van 
schepen klimt en in en uit de ruimen - is het gevaar voor ongevallen 
doorlopend aanwezig. Uit een nadere analyse van de gegevens 
omtrent de ongevallen blijkt, dat er in de haven een betrekkelijk 
groot aantal ongelukken gebeurt, waarvan echter het grootste per
centage tot de lichtere behoort. Oplettendheid is een van de eerste 
vereisten. 

Aangezien men meestal met een ander (de maai) en in ploeg-
verband zijn werkzaamheden verricht, dient de veiligheid ook in 
acht genomen te worden ten opzichte van anderen. Uiteraard speelt 
een zeker materiaalgevoel ten opzichte van de werktuigen en de 
soms breekbare lading een rol. 

In de haven werd de beroepsopleiding voor het eerst in 1963 
opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst. Vereist wordt 
een zekere beroepskennis, zoals een op de hoogte zijn van de 
benamingen van en de omgang met het stuwadoorsgereedschap, 
het kunnen samenstellen van een hijs (met diverse goederen), een 
zekere mate van warenkennis, en vooral bekendheid met de voor
schriften omtrent de veiligheid. 

Belangstelling voor de havenarbeid is in de laatste jaren afge
nomen. Wil men in de Rotterdamse haven de service blijven ver
lenen, die men tot dusver gaf, dan zal men meer en meer de 
objects-psychotechniek moeten invoeren, dat wil zeggen het werk 
meer moeten gaan aanpassen aan de mens. De ergonomische ge-
dachtengang, dat wil zeggen het samenspel tussen psychologen, 
artsen en personeelsfunctionarissen enerzijds met organisatie-experts, 
efficiency-deskundigen en technici anderzijds, teneinde te komen tot 
een zodanige arbeidsomgeving en werkmethoden, dat de mens op 
een doelmatige en voor hem juiste wijze zijn werk kan verrichten, 
zal moeten worden gerealiseerd. Nodig is een grotere harmonie 
tussen mens en arbeid in de haven; een oriëntering omtrent nieuwe 
mogelijkheden kan vruchtbaar zijn. 

Functies in de haven 
Het stukgoedbedrijf. Aan het hoofd van een stuwadoorsbedrijf 

staat de bedrijfsleider, die de algemene leiding heeft van het werk. 
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Toezicht op de schepen die langs de kade liggen heeft de boofdbaas. 
De botenbaas heeft de feitelijke leiding bij het laden of lossen; hij 
bevindt zich op een bepaald schip. De kras (assistentbaas, onder-
baas') houdt toezicht op een bepaald ruim (of ruimen). Hij is belast 
met de leiding van één of meer ploegen havenarbeiders tijdens het 
laden en lossen. Een bijzondere positie neemt de kraanmachinist in; 
hij bedient een wal- of drijvende kraan. De bootsman (dekgast) 
geeft aanwijzingen aan de kraanmachinist en aan de winchdrijver 
(eveneens dekgast), die aan boord de aanwezige lieren en dekkranen 
bedient. De vorktruckrijder (wagenrijder, kraanwagenrijder) ver
voert de lading op de wal. De havenarbeiders stuwen de goederen 
in zeeschepen (en lichters), maken hijsen, slaan de lading op in de 
loodsen, lossen en laden spoorwegwagons en vrachtauto's. In de 
opslagplaats voor de stuwadoorsgereedschappen (kabelgat) bevindt 
zich de kabelgast, die belast is met het onderhoud en de controle, 
reparatie en aanmaak van nieuw werkmateriaal en gereedschappen. 

Het toezicht op de controleurswerkzaamheden van het bedrijf 
heeft de controle-hoofdbaas. Onder deze functionaris staat de loods-
baas (of controlebaas indien het een schip op stroom betreft). De 
controleur moet als vertegenwoordiger van de ontvanger, aflader 
(of vervoerder of kapitein) de te laden of lossen partijen contro
leren op aantal, maten, gewicht of kwaliteit. 

Aan het hoofd van het graanelevatorbedrijf staat de bedrijfsleider 
en de hoofdbaas. De elevatorbaas oefent het toezicht uit op de 
elevator en is verantwoordelijk voor alles wat met de uitvoering van 
de opdracht (en het materiaal) te maken heeft. De machinisten en 
de stoker staan hem terzijde. Verder bevindt zich op de elevator de 
elevatorschipper, die zorg draagt voor het verhalen, meren, ankeren, 
enz. Eveneens aan boord werkt de weger (voor de stuwadoor) ; deze 
controleert het gewicht van de verwerkte lading. De bootsman aan 
boord van het langszij liggende zeeschip is belast met het organi
seren van de werkzaamheden op zijn schip. De ruimpijpen van de 
elevator worden door de pijpenvoerder bediend; deze zorgt ervoor 
dat zij op de juiste plaats in het graan komen te staan. De pijpen-
vierder trekt de pijpen op of viert deze. De tremmers zorgen ervoor 
dat het graan naar de zuigmond van de pijp gaat, zodat de düse 
voldoende aanvoer krijgt. 
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Bij het veem- en silobedrijf komt na de bedrijfsleider de pand-
baas, die toezicht houdt op de arbeid in een bepaald pand (ook 
veembaas en silobaas). De voorman, die onder de pandbaas staat, 
heeft tot taak te zorgen dat de veemknechts de goederen verwerken 
(stapelen, sorteren, ompakken of vermerken). 

Het machinaal bedrijf (kolen, ertsen, fosfaten en dergelijke). 
Direct onder de bedrijfsleider (dikwijls inspecteur) komt de hoofd-
baas en de varende baas. Hier zit de hoof db aas meestal aan de wal 
en zijn assistent (rangbaas) is ambulant en vaart het op stroom 
liggende werk af. Hij beschikt over een mobilofoon-installatie. Dat 
is in het machinale bedrijf de varende baas. Verder moet hier ge
noemd worden de bakkenbestuurder, die ervoor zorgt dat de grijpers 
naar de plaats gaan in het ruim van het schip, waar het massagoed 
moet worden gelost of geladen. De tr emmer s sluiten deze rij. Ver
volgens noemen wij nog de kraanschipper, de kraanmachnist en de 
brugmachinist. Hiermede hebben wij de meest voorkomende functies 
in de haven genoemd en zo beknopt mogelijk beschreven. 

De tabel geeft een globaal overzicht. 

Meest voorkomende functies in het havenbedrijf. 

Stukgoed Graanelevator Veem en silo Machinaal 

directeur 
bedrijfsleider 
hoofdbaas 
botenbaas 
kras 
ploegleider 
bootsman 
winchdrijver 
vorktrackrijder 
havenarbeider 

directeur 
bedrijfsleider 
elevatorbaas 
machinist 
stoker 
elevatorschipper 
elevatorweger 
bootsman 
pijpenvierder 
pij penvoerder 
tremmer 

kraanmachinist 
kabelgast 
controle hoofdbaas 
loodsbaas 
voorman-controleur 
controleur 

directeur 
bedrijfsleider 
pandbaas 
(of veembaas, 
of silobaas) 
voorman 
veemarbeider 

directeur 
bedrijfsleider 
(of inspecteur) 
hoofdbaas 
varende baas 
botenbaas 
bootsman 
tremmers 

bakkenbestuurder 
kraanschipper 
kraanmachinist 
brugmachinist 
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Het ligt niet in onze bedoeling deze beroepen volgens bepaalde 
wetenschappelijke criteria systematisch in te delen. Het Rijksarbeids-
bureau heeft een classificatie opgesteld, gebaseerd op de beroeps-
eisen, waarbij tevens het niveau en de kwalitatieve aard van het 
werk naar voren komen *. Onze indeling is slechts een algemene 
oriëntering met het oog op de volgende hoofdstukken - waarin 
bepaalde facetten, die te maken hebben met de opleidingen in de 
haven - besproken zullen worden. 

In de Rotterdamse haven werken circa 16.000 man, van wie de 
havenarbeiders (met inbegrip van tremmers, expeditie- en veem-
arbeiders) ongeveer 70% uitmaken. Van dit aantal is circa 3300 
man in dienst van de Scheepvaart Vereeniging Zuid (Centrale voor 
Arbeidsvoorziening). Op deze havenarbeiders van de werkgeversver
eniging voor de haven- en vervoerbedrijven kunnen de aangesloten 
ondernemingen een beroep doen al naar gelang van de werkzaam
heden, die daar te verrichten zijn. 

Het ontstaan der vakopleidingen 
„Havenarbeid is een vak en voor zover het dit niet meer is, moet 

het dat weer worden. De havenarbeider moet een werknemer kun
nen zijn, die trots is op zijn beroep en daarin voldoening vindt." 

Zo lezen wij in een intern rapport van de Scheepvaart Vereeniging 
Zuid van het jaar 1949. Om het niveau, waarop de havenarbeid 
stond, te verhogen en deze wederom aantrekkelijk te maken, was in 
1947 besloten tot een of andere vorm van opleiding over te gaan. 
Op verzoek van het Dagelijks Bestuur der Scheepvaart Vereeniging 
Zuid diende Prof. Dr. F. J. Th. Rutten van advies. Na een onder
zoek ter plaatse, waarbij hij vergezeld van zijn assistent, Drs. W. 
Vijftigschild, gedurende enkele weken het leven met de havenarbei
ders deelde en verschillende havenfuncties verrichtte, volgde een 
uitvoerig rapport. Dit was voor het hoofdbestuur der Vereeniging 
aanleiding de richtlijnen voor een opleiding nader te laten uitwerken. 
Tevens werd, onder voorzitterschap van Dr. J. Ph. Backx, een 
Commissie ter Bestudering van Vakopleidingen voor Havenarbeiders 

1 Classificatie van de beroepen naar hun onderlinge verwantschap; uitgave 
Rijksarbeidsbureau, 's-Gravenhage 1952. 
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ingesteld, die tot taak had de in bovengenoemd rapport geopperde 
mogelijkheden op de praktijk van de haven af te stemmen. Deze 
Commissie splitste zich in drie afdelingen; één voor de stuwadoors
arbeid in het stukgoedbedrijf ; één voor die in het machinaal bedrijf 
en een derde voor het veem-, expeditie- en controlebedrij f. In deze 
subcommissies werden ook de cursusprogramma's samengesteld. 

In het voorjaar van 1949 werd de heer A. Peters aangesteld als 
hoofd der afdeling Vakopleiding en op 5 september kon met de 
eerste opleidingsploeg worden aangevangen aan boord van het s.S. 
„Veteraan", een door de regering beschikbaar gesteld depotschip. 
Naast deze opleiding voor volwassenen werd voor de toekomstige 
havenarbeiders een onderbouw ontworpen. Zo kwam in 1953 onder 
auspiciën van de Stichting Vakopleidingen Havenbedrijf (SVH) de 
Havenvakschool (HVS) tot stand. Na bijna zes jaren te zijn onder
gebracht in een voorlopige behuizing, werd in 1959 het moderne 
gebouw aan de Waalhaven geppend door Mr. J. M. L. Th. Cals, 
destijds Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Bin
nenkort zal een tweede havenvakschool haar deuren openen aan 
boord van een zeeschip met een vaste ligplaats in de haven van 
Rotterdam. 

Gezien de modernisering van de haven en het toenemend tekort 
aan geschoold vakkundig personeel is tevens een begin gemaakt met 
een hogere opleiding voor jongens, die een HBS, of daarmede gelijk 
staande vorming achter de rug hebben (bijvoorbeeld Hogere Zee
vaartschool, Hogere Technische School). 

Nu enige woorden over de opleiding zelf. De Havenvakschool 
van Rotterdam was het eerste onderwijsinstituut in zijn soort en 
heeft in korte tijd een grote faam in het buitenland gekregen. Als 
tak van het Lager Nijverheidsonderwijs valt zij onder de Rijks- en 
gemeente-subsidieregelingen. De opleiding duurt drie jaar en staat 
open voor jongens van 12 jaar en ouder. Zij wordt afgesloten met 
een examen voor het diploma „maat". Op 16-jarige leeftijd volgt 
een tweejarig leerlingstelsel, aan het eind waarvan een Rijks- en 
schoolexamen plaats vindt, dat recht geeft op het diploma „gezel". 
Leerlingen, die daartoe de nodige geschiktheid bezitten, kunnen nog 
gedurende een jaar een voortgezet of gespecialiseerd leerlingstelsel 
volgen (voor vorktruck- en kraanwagenrijder, kabelgast, controleur 
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en winchdrijver). Voor jongens, die niet in de gelegenheid zijn 
geweest de onderbouw van de Havenvakschool te volgen, bestaat de 
mogelijkheid in een driejarig leerlingstelsel hetzelfde te bereiken. 

Naast algemeen vormend onderwijs en havenleer (18 lessen per 
week; zie bldz. 18) neemt de ontwikkeling der handvaardigheid 
(hout- en metaalbewerking en schiemanswerk, waaraan 11 lesuren 
worden besteed) een belangrijke plaats in. Aan de lichamelijke 
opvoeding (zie bldz. 46), waaronder zwemmen en roeien, worden 
11 uren per week besteed. Dit moge op het eerste gezicht overdre
ven lijken, men vergete echter niet dat een goede lichamelijke 
conditie voor het werken in de haven een der voorwaarden is. 

Veel aandacht wordt geschonken aan de karaktervorming en aan 
het gewennen in groepen samen te werken, wat voor de havenarbeid 
van grote betekenis is. Ook de invloed, die van de jeugdleiders 
uitgaat, moge genoemd worden. De elementen van de jeugdbewe
ging blijken in het frame van de HVS te passen. In de haven wordt 
in ploegverband gewerkt; ook op de Havenvakschool bestaat iedere 
klas uit ploegen van zes leerlingen, die zelf een kras (ploegleider) 
kiezen. Op gezette tijden, meestal eenmaal per week, komen deze 
krassen met de schoolleiding bijeen ter bespreking van allerlei lo
pende zaken en problemen. Verder, in tegenstelling tot de LTS, 
nemen de leerlingen deel aan jaarlijkse zomerkampen en aan enkele 
weekendkampen. Ook worden toneelvoorstellingen georganiseerd. 

Naast de opleiding is er, zoals gezegd, voor arbeiders, die reeds 
in de haven werkzaam zijn, of voor degenen die op volwassen 
leeftijd in dienst treden, de afdeling Vakopleiding voor Volwasse
nen. Deze heeft drie fasen: 1. de basisopleiding; 2. de specialisten
opleiding, en 3. de bazenopleiding. Voorts worden door de Haven
vakschool verschillende cursussen verzorgd, o.a. voor algemene 
ontwikkeling en voor Engelse taal. Die worden in de avonduren 
gegeven. 

Enkele cijfers mogen een indruk geven van de werkzaamheden: 
3500 personen werden tot 1965 door middel van een basisoplei

ding tot havenarbeider opgeleid en behaalden het certificaat, afge
geven door de Centrale Examencommissie, ingesteld door de Stichting 
Vakopleidingen Havenbedrijf te Rotterdam; 

1081 cursisten slaagden voor stuwer-dekgast; 548 voor vork-
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truckrijder; 1597 voor controleur; 175 voor ploegleider; 130 voor 
bedrijfsbewaker; eveneens 123 voor kabelgast; 41 voor bedrijfs-
instructeur; 316 voor voortgezet lager kader en 105 voor werk
instructie lager kader; 

1027 cursisten behaalden het certificaat Engels voor beginners of 
gevorderden en 414 slaagden voor het IVIO-diploma (algemene 
ontwikkeling). 

In totaal werden tot 1966 meer dan 10.000 cursisten opgeleid. 
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HOOFDSTUK I 

INTELLIGENTIE-ONDERZOEK OP 
DE HAVENVAKSCHOOL 

Algemene beschouwing 
Sinds Binet omstreeks de eeuwwisseling van de Franse regering 

opdracht kreeg een methodiek te ontwikkelen om vroegtijdig de 
kinderen te herkennen, die het gewoon lager onderwijs niet met 
vrucht zouden kunnen volgen, zijn vele intelligentie-metingen ver
richt. Binet en Simon stelden een aantal vragen op voor kinderen, 
die zo waren geformuleerd, dat het gemiddelde kind onder de 
desbetreffende leeftijd de vragen niet kon beantwoorden, het kind 
boven de gemiddelde leeftijd echter wèl. Zo stelden deze onder
zoekers voor elke leeftijd, van het derde tot het veertiende jaar, een 
aantal vragen samen, die een soort maatstaf waren voor de geeste
lijke ontwikkeling van het gemiddelde kind en de puber van 3 tot 
14 jaar. 

Sinds W. Stern is de algemeen gebruikte formule: 

verstandelijke leeftijd (door test bepaald) 
I.Q. = 100 χ —- -^—r~r~ 

kalender-leeftijd 

Het resulterende intelligentiequotiënt geeft een beeld van het 
gemiddelde tempo van iemands ontwikkeling tot het moment van 
het onderzoek, vergeleken met het gemiddelde ontwikkelingstempo 
van zijn of haar leeftijdgenoten. Het intelligentiequotiënt geeft een 
verhouding weer tussen de ontwikkeling (door wat voor oorzaken 
dan ook; spontaan of verworven) der intelligentie en de leeftijd 
volgens de kalender van de onderzochte. Een voorbeeld moge dit 
verduidelijken. Een jongen of meisje van, laten wij zeggen, tien 
jaar heeft een intelligentiequotiënt van 130. Dan betekent dit, dat 
deze jongen of meisje zich in tien jaar verstandelijk 1.3 x zo snel 
heeft ontplooid als de gemiddelde jongen of meisje van tien jaar. 
Met andere woorden: deze proefpersoon heeft in tien jaar het niveau 
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bereikt, dat de gemiddelde jongen of meisje pas op dertienjarige 
leeftijd behaald. 

Wanneer wij iemands prestaties door middel van een test (of 
beter testbatterij) waarderen, geven wij hem zijn plaats aan in de 
grote groep soortgelijke individuen, die wij eerder met dezelfde 
test-methodiek hebben onderzocht. Wij vergelijken zijn prestaties 
(uitkomsten test-onderzoek) met de gemiddelde prestatie van de 
grotere groep. Een onderzoek door middel van een test is en blijft 
een vergelijkend onderzoek. 

Wij laten hier bepaalde projectie-tests en andere psychodiagnos-
tische media buiten beschouwing. Hier spelen andere criteria een 
rol waarbij in het algemeen geen intelligentiequotiënt wordt - of 
kan worden - berekend, maar waar het om geheel andere facetten 
der persoonlijkheid gaat (peiling van onbewuste drijfveren, niet 
verwerkte conflicten, enz.). Ook bij dit soort van tests blijft trou
wens de vergelijking een rol spelen, al wordt die niet cijfermatig in 
de vorm van gemiddelden uitgedrukt. 

Een test is een toets, in de test-situatie worden aan de betrokkene 
een aantal opdrachten verstrekt, die tevoren nauwkeurig zijn vast
gelegd qua inhoud, vorm en symptomatische waarde, zodat een 
vergelijking met anderen mogelijk wordt. De reliability of betrouw
baarheid van een test geeft aan in hoeverre de test constant is wat 
zijn uitkomsten betreft. Met andere woorden: indien iemand op 
verschillende momenten - bijvoorbeeld met jarenlange tussenpozen 
- wederom getest wordt, dienen de uitkomsten gelijk te zijn. De 
validity of geldigheid geeft aan, in hoeverre de test werkelijk dat
gene meet wat men veronderstelt. 

Is het I.Q. een maat voor aangeboren aspecten? Er is een van 
nature gegeven aanleg. De kenbare vorm van de erfelijke aanleg 
komt echter niet onafhankelijk van milieu- en andere invloeden tot 
stand. Een zuivere meting van de aanleg (erfelijke predispositie) 
gescheiden van ontwikkeling is niet of maar ten dele mogelijk. Al 
zijn er tests, die overwegend de aanleg benaderen en weer andere, 
die meer de milieu-aspecten meten, in elk intelligentie-niveau zijn 
beide factoren verdisconteerd. 

Een vaak aangehaalde omschrijving van intelligentie is die van 
Binet, door Stern later als volgt omgewerkt: „Intellect is de alge-
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mene geschiktheid van een individu om zijn denken bewust op 
nieuwe eisen te richten; het is algemene geschiktheid tot aanpassing 
aan nieuwe problemen en eisen van het leven". Hier werd dan 
uitgegaan van de gedachte dat wat 75% van de bevolking van een 
test weet op te lossen mag worden beschouwd als normaal. Dege
nen, die meer presteren of tot betere oplossingen komen, worden 
dan tot de bovennormalen gerangschikt. Het criterium 75% is vrij 
willekeurig gesteld, maar voldoet in de praktijk wel. Wij zeggen 
dan dat intelligent handelen dat handelen is, dat 75% van dezelfde 
groep doet. 

David Wechsler omschrijft intelligentie als volgt: „Intelligence is 
the aggregate or global capacity of the individual to act purpose
fully, to think rationally and to deal effectively with his environ
ment" 1. 

In vele definities komen de woorden „aanpassing aan nieuwe 
omstandigheden" voor; wij zouden er nog aan toe kunnen voegen 
„aanpassing aan nieuwe omstandigheden met het oog op de toe
komst". Intelligent handelen is immers gericht op hetgeen komen 
gaat. 

In de loop der jaren onderging het I.Q.-begrip wijzigingen. Het 
werken met het systeem van Binet-Stern is achterhaald. Werd 
vroeger het I.Q. eenvoudig berekend door de verstandelijke leeftijd 
van het kind te delen door zijn chronologische of kalenderleeftijd 
en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100, zo zijn tegenwoordig 
alle I.Q.'s afwijkings-l.Q.'s. Dit biedt voordelen en daarmede heeft 
het probleem rondom de constantheid van het I.Q. veel aan beteke
nis verloren. Alle I.Q.'s zowel bij kinderen als bij volwassenen 
kunnen geïnterpreteerd worden als standaardscores. Het individuele 
I.Q. geeft in wezen aan hoeveel standaard-deviaties iemand boven 
of onder het gemiddelde ligt. Men heeft de term intelligentie
quotiënt gehandhaafd voor deze afgeleide score, die in feite een 
standaardscore is. 

Aanleiding tot dit onderzoek 
De wetenschappelijke exploratie van de intelligentie der leerlin-

1 David Wechsler „The Measurement of Adult Intelligence", third edition. 
The Williams and Wilkins Company, Baltimore 1944. 

23 



gen, die een opleiding volgen aan de Havenvakschool te Rotterdam, 
vormt het centrale thema van onze studie. 

Het doel van dit empirische onderzoek heeft zowel een weten
schappelijke als een pragmatische zijde. Beide aspecten zullen in dit 
hoofdstuk aan de orde komen. 

De aanleiding tot het psychologisch onderzoek der leerlingen was 
tweeledig: 
a. het bleek nodig de aspirant-leerlingen te rangschikken overeen

komstig hun intelligentie of onderwijsvatbaarheid; 
b. het verkrijgen van informatie omtrent het intellectuele niveau 

van de leerlingen van de HVS, teneinde dit te kunnen vergelijken 
met dat in het Nijverheidsonderwijs (LTS) in het algemeen. 

Organisatie van het onderzoek 
Na verschillende voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen te 

hebben, viel de keuze op de L.O. Ill-test (uitgave Gemeenschap
pelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie, Nijmegen, 1.11.'56). 
De test sluit goed aan op het Lager Onderwijs en is klassikaal af te 
nemen. Met het oog op de tijd, die voor het onderzoek ter beschik
king stond, heeft deze test het voordeel niet tijdrovend te zijn; 
groepen van 20 à 30 jongens kunnen in één ochtend onderzocht 
worden. Besloten werd de I.Q.'s te baseren op de sub-tests I t/m IX. 

Aangezien de L.O. IH-test door verscheidene onderzoekers in 
Nederland op de Lagere Technische Scholen vóór ons werd gebruikt 
en het landelijk gemiddelde voor de LTS met dezelfde test werd 
gevonden, meenden wij die testmethodiek te moeten kiezen, teneinde 
onze resultaten zo zuiver mogelijk te kunnen vergelijken met die van 
het landelijk onderzoek x. 
1 Onderzoek naar de intelligentie en de belangstellingssfeer van de a.s. 
LTS-leerlingen, uitgevoerd door het GITP te Nijmegen in samenwerking 
met het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding te 's-Graven-
hage; door het Laboratorium voor Toegepaste Psychologie te Amsterdam in 
samenwerking met het Sociaal Instituut van het Convent der Christelijk-
Sociale Organisaties te Utrecht; door het NPI te Rotterdam in samenwerking 
met het Nutsseminarium voor Paedagogiek te Amsterdam (1958, niet in de 
handel). 

Twee jaar later, in I960, verscheen een samenvatting onder de titel: 
„Wie gaan er naar de LTS" door A. H. M. Struik (ook niet in de handel). 
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Wij vonden het nuttig naast dit onderzoek, dat hoofdzakelijk in 
cijfermateriaal van statistische aard zou resulteren, ook een onder
zoek te doen door middel van een enquête; doch hierover nader in 
een volgend hoofdstuk. 

De aspirant-leerlingen van de Havenvakschool, aan wie de op
gaven werden voorgelegd, kwamen bijna allen van verschillende 
scholen uit Rotterdam1. 

Voor hun toelating werden van iedere jongen gegevens verzameld 
bij de school, waarop hij op dat moment zat; ook werd zo nodig een 
huisbezoek gebracht door een der jeugdleiders der Havenvakschool 
aan het ouderlijk huis. Tevens vond er een medisch onderzoek 
plaats, verricht door een der medici van de „Bedrijfsgeneeskundige 
Dienst der Scheepvaart Vereeniging Zuid". Bij de beslissing over 
de toelating tot de Havenvakschool en bij het bepalen van de klas 2, 
waarin de jongen het best qua aanleg en voorgeschiedenis geplaatst 
kan worden, spelen vier factoren een rol: 
a. het rapport over de leerling van de directeur der Lagere School 

(of een andere school of instelling) ; 
b. het rapport van de jeugdleider van de Havenvakschool over het 

huisbezoek; 
с de geneeskundige keuring; 

d. de mening van de psycholoog. 

De uiteindelijke beslissing omtrent de toelating of afwijzing ligt 

in handen van de directeur der HVS. 

1 Aan boord van het zeeschip, dat de tweede havenvakschool zal herbergen, 
zal een hostel ingericht worden voor oudere jongens van buiten Rotterdam, 
zodat het thans zeer kleine aantal niet-Rotterdammers in de nabije toekomst 
wel groter zal worden. 
2 De HVS werkt met het bekende drie-stromenstelsel. 
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Leeftijden der HVS-leerlingen, ten tijde van het psychologisch 
onderzoek, in percentages 

K.L. 
(in hele jaren) 

11 jaar ' 
12 jaar 
13 jaar 
14 jaar 
15 jaar 

totaal 

% 

3.5 
34.9 
39.6 
21.0 

1.0 

100 

Het onderzoek 
Na beëindiging van het voorbereidende werk in 1962 kon in 1963 

een aanvang gemaakt worden met het bepalen van de intelligentie
quotiënten van alle aspirant-leerlingen, steeds in groepen van ge-
middel 20 à 30 jongens. Gebruikt werden de originele boekjes van 
de L.O. Hl-test. De instructie werd volgens de bijbehorende richt
lijnen gegeven. Ook de correctie en de berekening van het I.Q. 
geschiedde volgens de daarvoor geldende normen. Het onderzoek 
vond steeds plaats in een der leslokalen, steeds onder dezelfde 
omstandigheden. Tijdens de procedure werden van de observaties 
de vereiste aantekeningen gemaakt. De I.Q.-bepalingen vonden 
plaats tussen februari en augustus, al naar gelang er aanmeldingen 
binnen kwamen. In verscheidene gevallen werd overgegaan tot een 
uitvoeriger psychologisch onderzoek. Hetzelfde gold voor de jaren 
1964 en 1965. 

De uitkomsten 
De onderzoeken in 1963 leverden het volgende resultaat op. Van 

de 153 onderzochte en tot de Havenvakschool toegelaten jongens, 
tussen de leeftijden van 12 en 15 jaar, behoorden er 25 tot de groep 
„minder begaafden", 92 tot de middengroep en 36 tot de „vluggen"; 

1 Deze jongens waren tijdens de psychologische keuring nog net elf jaar. 
Bij het naar school gaan, aan het begin van de nieuwe cursus, hadden allen 
tenminste de twaalfjarige leeftijd bereikt. 
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de respectievelijke I.Q.'s lagen tussen de 70 en 89, 90 en 109, en 
110 en 129. 

De jongens met I.Q's van minder dan 69 zijn niet in de statistische 
gegevens opgenomen. Zij werden niet tot de HVS toegelaten en 
ingevolge nader onderzoek afgewezen. Deze gevallen werden weg
gelaten, aangezien de doelstelling van onze exploratie was een beeld 
te geven van de HVS-leerlingen en de bevindingen te vergelijken 
met die uit het Nijverheidsonderwijs in het algemeen, speciaal met 
het LTS. Dit geldt ook voor de jaren 1964 en 1965. In het materiaal 
van 196З komt geen enkele „knap-begaafde" voor (I.Q. van 130 en 
hoger). De spreiding was als volgt: laagste I.Q. = 74 en hoogste 
I.Q. = 128. 

In 1964 waren de statistische gegevens als volgt: het aantal 
onderzochte en tot de HVS toegelaten jongens bedroeg 135; 35 van 
hen vielen in de groep der „minder begaafden"; 78 waren „gemid
deld" en 21 „vlug". Eén jongen behoorde tot de „knap-begaafden". 
Spreiding: laagste I.Q. = 70 en hoogste I.Q. = 132. 

Voor 1965 waren de cijfers de volgende: het aantal bedroeg 129, 
van wie er 26 volgens de testresultaten werden gerangschikt in de 
groep der „minder begaafden"; 80 bleken „gemiddeld", 22 „vlug" 
en 1 proefpersoon „knap begaafd". De spreiding liep van 78 tot 
131. 

Bezien wij de gegevens nader, dan blijkt het gemiddelde I.Q. in 
196З = 100 te zijn, in 1964 was dat 98, in 1965 = 98.5. 

Het gemiddelde I.Q. over de drie jaren (1963, 1964 en 1965) 
bedraagt 98.8 (N = 417); zonder C-stroom is dat 100.6 (N = 
374). Het gemiddelde I.Q. van de C-stroom = 85 (N = 43). 

De spreiding over de drie jaren loopt van I.Q. 70 tot I.Q. 132 
(N = 417). 

Stand van zaken per 1 september 1965 
De volgende tabel geeft een algemeen overzicht van de stand van 

zaken op 1 september 1965. Alle sinds 1963 onderzochte leerlingen, 
die op de Havenvakschool waren, zijn hierin opgenomen. Van de 
417 zijn er nog 327 op de school; er is dus een verloop geweest van 
90, hetgeen betekent dat 30 jongens per jaar om de een of andere 
reden de HVS hebben verlaten. Voor iedere klas zijn de gegevens 
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HVS Totale stand van zaken 1965. 

I.Q. 

onder 49 

van 50 tot 54 

„ 55 „ 59 

„ 60 „ 64 

„ 65 „ 69 

„ 70 „ 74 

75 „ 79 
„ 80 „ 84 

„ 85 „ 89 

„ 90 „ 94 

„ 95 „ 99 
„ 100 „ 104 

„ 105 „ 109 

„ 110 „ 114 

» 115 „ 119 
„ 120 „ 124 

» 125 „ 129 

„ 130 „ 134 

„ 135 „ 139 
„ 140 „ 144 

„ 145 en hoger 

Totaal 

Gemiddeld I.Q. 

Gemiddeld I.Q. 

Eonder C-stroom 

la 

2 

11 

5 

4 

1 

1 

24 

106 

106 

1b 

8 

14 

2 

1 

25 

97 

96 

1c 

6 

6 

12 

85 

l d 

3 
8 

9 

20 

88 

88 

Ie 

1 

6 

2 

3 

3 

1 

16 

108 

108 

lf 

1 

1 

2 

10 

1 

1 

16 

97 

97 

— 

2a 

1 

3 

4 

5 

7 

1 

1 

22 

98 

98 

K L A S S E 

2b 

2 

2 

3 
2 

3 

2 

1 

1 

16 

102 

102 

2c 2d 

1 
I 

1 

ι 

1 1 

3 5 

4 

2 

5 
4 

2 

2 

9 

93 

21 

101 

101 
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2a 2f I 2g ; за 3b 

3 

4 

1 

3 

1 j 

1 

4 

2 

3 

2 ; 6 

j 1 
i 

3 

1 ι 1 

! 2 

' 1 

15 

94 

94 

14 16 

94 ! 109 112 
I 

94 109 112 

17 14 

3c 

tl 

104 91 

104 

13 15 

Totaal 

72 

Omschrijving 
betreft hele 
bevolking 

2% % 
zwakzinnigen 

25% 
minder begaafd 

194 

59 

45% 
gemiddeld 

25% 
vlug 

2% % 
knap-begaafd 

17 

95 100 96 

14 327 

101 =98.5' 

95 100 96 101 =99.5* 

Zuiver gemiddelde; niet gebaseerd op de afgeronde gemiddelden der klassen. 
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afzonderlijk verzameld (aantal leerlingen, spreiding en gemiddeld 
intelligentiequotiënt). Van de 327 leerlingen behoren er 72 tot de 
„minder begaafden"; 194 tot de „gemiddelden"; 59 tot de „vlug
gen" en 2 tot de „knap-begaafden". 

In de laatse kolom zijn de procentuele verhoudingen van de 
gehele bevolking weergegeven (schematisch). Was het gemiddel
de I.Q. over het gehele materiaal (N = 417) met C-stroom 
= 98.8 en zonder C-stroom = 100.6 (N = 374), na het verloop 
op 1 september 1965 bedroeg dit met C-stroom = 98.5 (N = 327) 
en zonder C-stroom = 99.5 (N = 295), hetgeen in de richting 
wijst dat het verloop ten koste van de betere I.Q.'s plaats vond 
(„gemiddelden" en „vluggen"). 

Vergelijking met de LTS 
Het reeds eerder genoemde grote onderzoek naar de intelligentie 

en de belangstellingssfeer van de a.s. LTS-leerlingen, gezamenlijk 
uitgevoerd door verschillende wetenschappelijke instellingen in Ne
derland, heeft in dit verband onze speciale aandacht. Het kwam 
gereed in 1958; 27 LTS-scholen werden er in betrokken. Dit intelli
gentie-onderzoek, eveneens door middel van de L.O. Ill-test verricht, 
met dit verschil, dat de I.Q.'s gebaseerd werden op 10 sub-tests (in 
ons onderzoek 9), geeft een doorsneebeeld van de LTS-er in Neder
land en een maatstaf ter vergelijking. Voor ons is het van belang 
te weten hoe het met de intelligentie der HVS-leerlingen gesteld is, 
o.a. ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de Lagere 
Technische Scholen. Voor dat onderzoek werden zoveel mogelijk 
alle typen van lagere technische scholen betrokken, d.w.z. gesplitst 
naar sociografische categorie en wereldbeschouwelijke richting. 

De omschrijving van de zes sociografische categorieën was als 
volgt: 

A = grote steden; 
В = plaatsen met een verzorgende functie en een gevarieerde 

industrie; 
С = plaatsen met een eenzijdige industrie; 
D = platteland met vrij veel industrie; 
E = platteland vrijwel zonder industrie; 
F = platteland met zeer jonge industrie. 
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LTS-scholen volgens sociografische categorie van de gemeente 
en wereldbeschouwelijke richting 

Categorie 

A 

В 

С 

D 

E 

F 

Totaal 

Algemeen 

Amsterdam 

Alkmaar 

Rijssen 

Waalwijk 

Musselkanaal 

Barneveld 

Klundert 

Emmen 

604 leerlingen 

Protestants 

Amsterdam 

Utrecht 

Harderwijk 

Huizen 

Aalten 

Katwijk 

Alphen a/d Rijn 

Vroomshoop 

Kollum 

598 leerlingen 

Rooms-Katholiek 

Amsterdam 

Leiden 

Valkenswaard 

Oldenzaal 

Ulft 

Someren 

Grootebroek 

Echt 

Branssum 

Kerkrade 

610 leerlingen 

Het tabellarisch overzicht op bldz. 32 en 33 bevat de resultaten 
van elke LTS afzonderlijk (overgenomen uit: „Onderzoek naar de 
intelligentie en belangstellingssfeer van de aanstaande LTS-leerling. 
Breedte-onderzoek LTO", 1958, bldz. 18). 

Groepen: 
a algemeen. 
ρ protestant-christelijk. 

г rooms-katholiek. 
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Intelligentiespreiding op de onderzochte scholen (gerangschikt 
naar de gemiddelde intelligentie-quotiënten) 

School-
nummer 

1 

1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 

16 
17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 

27 

Categorie 
en groep 

2 

E 
A 
С 
В 
F 

В 

С 
А 
D 
E 

А 
F 
С 
D 
F 

E 
D 
E 
D 
D 

В 
С 
F 
E 
E 

С 

F 

г 
г 
г 
г 
а 

а 
а 
а 

Ρ 
г 

Ρ 
г 
а 
г 
г 

Ρ 
г 
а 
а 

Ρ 

Ρ 
г 

Ρ 
а 

Ρ 

Ρ 
Ρ 

Aantal 
leerlingen 

getest 

3 

51 
100 

50 

110 
101 

99 
54 

100 
50 

50 

112 

50 

48 

50 
50 

50 

49 
25 

102 
40 

99 
50 

60 

75 

49 

101 

50 

laagste 
kwart 

4 

84-104 
82- 97 
88-100 

76-

85-

76-

98 

99 

96 
87-100 

71-

73-

79-

80-

88-
80-

75-
81-

85-

75-
78-
74-

78-

79-
81-

79-
71-
76-

79-

75-

95 
96 

94 

94 

95 
94 

94 

91 

92 

91 
94 
92 
92 

92 

91 

91 
90 

87 

89 
86 

Intelligentiequo 

tweede 
kwart 

5 

105-112 

98-107 

101-107 
99-107 

100-107 

97-107 
101-104 

96-104 

96-102 

95-102 

95-101 

96-102 
95-100 

95-101 

92-101 

92-101 
92- 98 

95-101 

93- 98 
93- 96 

92- 97 
92- 97 

91- 99 
91- 97 
88- 93 

90- 95 

87- 93 

Totaal 1812 71- 94 95-101 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten die het intelligentie-

onderzoek bij elke onderzochte school opleverde. 

Verdeling der intelligentiequotiënten per school 

ten vat 

derde 
kwart 

6 

113-121 
108-116 

108-115 
108-115 
108-113 

108-109 
105-110 

105-113 
103-109 
103-111 

102-111 

103-107 
101-108 

102-107 
102-106 

102-109 
99-105 
102-107 
99-105 
97-106 

97-104 
98-104 
99-104 
98-106 

94-105 

95-101 
94-101 

102-110 

hoogste 
kwart 

7 

122-132 
117-130 
116-126 

116-139 
114-135 

110-131 
112-136 

114-137 
110-134 

112-126 

111-134 

108-126 
110-128 

108-142 

107-129 

109-126 
106-122 

108-123 
108-123 
107-118 

105-124 

105-125 
104-125 
107-128 
107-124 

101-128 
101-117 

111-142 

gemiddeld 

I.Q. 

8 

111,7 
107,2 
107,1 

106,5 
106,3 

106,1 

105,9 
104,8 
103,7 

103,1 

102,6 

102,3 
102,3 
101,3 
101,1 

100,8 
100,4 
100,1 

99,3 
99,0 

98,6 

98,5 
97,3 
97,2 

96,5 

96,5 
94,2 

102,2 

Stand. 

afw. 

9 

10,98 
12,01 

9,05 
11,88 

9,37 

11,75 

10,19 
9,95 
12,60 

11,39 

11,27 
8,58 
11,66 
11,62 

12,75 

9,28 
11,01 

10,37 
9,67 
9,92 

10,00 

9,54 
9,77 
11,68 
12,00 

10,17 
10,13 

11,63 

Verschil 
hoogste en 
laagste I.Q. 

10 

48 
48 
38 

63 
50 

55 
49 
66 
61 
47 

54 
38 
48 

67 
48 

41 

47 
45 

49 
40 

45 
44 
46 

57 
48 

49 
42 
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Bij het landelijk onderzoek van 1812 leerlingen van Lagere 
Technische Scholen werd een gemiddeld algemeen intelligentie
quotiënt van 102.2 gevonden. Het blijkt, dat het verschil tussen de 
resultaten van het landelijk onderzoek en het HVS-onderzoek gering 
is. 

Vergelijkend overzicht van de intelligentiequotiënten 

LTS ULO1 HVS HVS HVS 
landelijk onderzoek onderzoek onderzoek onderzoek 

onderzoek zonder C-stroom met C-stroom alleen C-stroorr 

N = 1812 N = 454 N = 374 N = 417 N = 43 
102.2 112.6 100.6 98.8 85 

De spreiding bij het landelijk onderzoek LTS bleek ongeveer 
even groot te zijn als bij het HVS-onderzoek. 

De mogelijkheden der HVS-leerlingen 
De analyse van de intelligentie der leerlingen, die de Havenvak-

school bezoeken, doet verwachten dat een aantal leerlingen moeilijk
heden zal ondervinden bij de verwerking van de leerstof en wettigt 
het vermoeden dat tevens een zeker percentage eventueel geschikt 
zal zijn, wat hun niveau op het moment van het onderzoek betreft, 
voor een verdere opleiding, bijvoorbeeld voor ULO, MTS, HBS of 
Gymnasium. 

Een grote spreiding der intelligentiequotiënten bestaat bij het 
Nijverheidsonderwijs in het algemeen ook. Bij het genoemde lande
lijke breedte-onderzoek bleek dat geen enkele van de 27 onderzochte 
LTS-scholen, wat het intelligentieniveau van de leerlingen betreft, 
homogeen is. In elke school zitten in het eerste leerjaar zwakbegaafde, 
normaalbegaafde en goedbegaafde leerlingen. Dit heeft tot gevolg 
gehad dat men in sommige plaatsen, zoals in Kollum en in Alphen, 
een speciale afdeling voor minderbegaafden heeft ingevoerd. 

Een moeilijkheid zal echter altijd wel blijven bestaan: die leer
lingen ervaren dat er minder van hen wordt verwacht en voelen dat 

1 Geciteerd naar „De LTS-er op school, thuis en in zijn beroep". 
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zij als minder capabel dan de anderen worden gezien. Dit blijft 
hen min of meer bewust beïnvloeden; sommigen zullen zich dien
overeenkomstig gedragen. Zo blijft de C-stroom voor- en nadelen 
behouden. Zolang dergelijke leerlingen gedurende het eerste jaar 
les krijgen van één en dezelfde leraar, blijkt het over het algemeen 
vrij goed te gaan. In het tweede en derde jaar, waarin het onderwijs 
noodzakelijkerwijs door verschillende leerkrachten (al naar gelang 
van de specialiteit) wordt gegeven, ontstaan er meer moeilijkheden. 
Toch menen wij mede op grond van de grote I.Q.-spreiding het 
meer-stromenstelsel te moeten verdedigen. In 1965 werden in de 
C-klas alléén jongens met een I.Q. tussen 70 en 89 toegelaten, 
uiteraard met nauwkeurige bestudering van andere factoren (scho
ling, milieu, levensgeschiedenis, enz.). 

Het gevolg was dat de leraar van deze C-klas duidelijk het ver
schil kon merken met voorheen: het liep beter. 

Gissenderwijze willen wij een prognose maken omtrent de ge
schiktheid der onderzochte leerlingen voor de HVS en voor andere 
vormen van onderwijs. Daarbij zijn wij ons er van bewust met deze 
schematische opzet aanleiding te geven tot kritiek, vooral van de
genen, die terecht de mening zijn toegedaan, dat behalve de 
intelligentie ook andere factoren een significante rol spelen. Baseren, 
wij ons enkel en alleen op het aspect intelligentieniveau, dan menen 
wij het volgende te mogen stellen. Van 59.5% der HVS-leerlingen 
mag men verwachten dat zij bij uitstek geschikt zijn voor de Haven-
vakschool; 18.5% is eveneens geschikt, maar zou eventueel meer 
kunnen; 22% valt in de groep der langzame leerlingen (gedeeltelijk 
C-stroom). Men bedenke echter dat deze percentages een precisie 
suggereren, die er niet is. Debielen (I.Q. tussen 50 en 69) worden 
op grond van het onderzoek niet tot de HVS toegelaten. 

In de grafiek op bldz. 39 is een overzicht van de intelligentie der 
HVS-leerlingen gegeven, geprojecteerd tegen die van de landelijke 
gegevens van de gehele bevolking (curve van Gausz). Deze verge
lijking met de landelijke normen geeft een gedifferentieerd beeld 
van de leerlingen op de Havenvakschool. 

Van de 18.5%, die qua intelligentie meer zouden kunnen berei
ken, is 8% eventueel geschikt voor de ULO, 5% zou een MTS 
kunnen volgen, 3% een HBS, 2% een Gymnasium en 0.5% zou na 
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de vereiste vooropleiding eventueel geschikt zijn voor de Universi
teit. Voortgezet individueel psycho-diagnostisch onderzoek zou ech
ter noodzakelijk zijn om tot een verantwoorde prognose te komen. 
Stellig mogen wij concluderen, dat er onder bovengenoemde 18.5% 
der leerlingen een aantal is, dat in de toekomst in de haven 
gespecialiseerde of „hogere" functies zou kunnen bekleden. Het
zelfde geldt in grote trekken ook voor de LTS. 

Een nauwkeurige vergelijking tussen HVS en LTS, wat spreiding 
en procentuele verhoudingen der I.Q.'s betreft, laat bij de LTS een 
wat andere verdeling van de intelligentiequotiënten zien, ondanks 
het ongeveer gelijke gemiddelde I.Q. 

Bij de HVS blijken 22% der leerlingen te behoren tot de „minder 
begaafden", 59.5% tot de „gemiddelden", 18% tot de „vluggen" 
en 0.5% tot de „knap-begaafden". Bij de LTS is de groep „gemid
delden" 59%; een frappante overeenkomst. Analyseren wij de 
gegevens verder dan blijkt bij de LTS de groep „vluggen" groter 
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Onderwijsvatbaarheid der leerlingen van de Havenvakschool Rotterdam 

te zijn, namelijk 26%, en de groep „minder begaafden" kleiner, 
t.w. 14.5%. Het aantal „knap-begaafden" is wederom bij HVS en 
LTS gelijk: 0.5%. De LTS en de HTS hebben beiden een andere 
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opbouw waardoor de mogelijkheden ook verschillend zijn. Het 
relatief grotere aantal „vluggen" en het geringere aantal „minder 
begaafden" bij de LTS betekent een voordeel voor de LTS. De 
onderstaande staat geeft deze uitkomsten in tabellarische vorm weer. 

Een vergelijkend overzicht van de verdeling van de I.Q.'s bij de 
LTS en HVS. 

Intelligentie
quotiënten 

tot 69 
70 t/m 89 
90 t/m 109 

110 t/m 129 
130 t/m 139 
140 en hoger 

LTS 
aan

tallen 
i n % 

— 
14,5 
59,0 
26,0 
0,5 

HVS 
aan

tallen 
in% 

— 
22,0 
59,5 
18,0 
0,5 

Verschil 

HVS 7,5% meer 
HVS 0,5c/c meer 
HVS 8,0ç/c minder 

l 

Omschrijving 

zwakzinnigen 
minder begaafden 
gemiddelden 
vluggen 

( knap-begaafden 

De tot dusver genoemde gemiddelde intelligentiequotiënten van 
beide vormen van Lager Nijverheidsonderwijs gaven geen beeld 
omtrent de spreidingsbreedte, die de intelligentie binnen de ver
schillende niveaus vertoont. Een zelfde gemiddelde kan immers een 
geheel andere betekenis hebben; het kan het gevolg zijn van een 
geheel verschillende intelligentie-opbouw. De hierboven gegeven 
cijfers laten dit duidelijk zien. Op grond van de analyse bestaan er 
- wat de onderlinge verdeling der intelligentiequotiënten betreft -
duidelijke verschillen tussen beide schooltypen, die consequenties 
voor het leerplan zullen kunnen hebben. Het verschil is significant. 
x2 is significant op het l0/oo niveau (13.816 overschrijdingswaarde); 
x2 > 13.816, dat is < l%o kans. 

Van de door Snijders ontworpen L.O. IH-test, die speciaal voor 
jeugdigen van 12 jaar en ouder is gemaakt, en uit een elftal sub
tests bestaat, kozen wij voor ons onderzoek de negen eerste, te 
weten: 

I „Jan Kleinhart", inzicht in praktische situaties; 
II Het ontdekken van categorieën; 
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III Het zoeken naar wetmatigheden bij reeksen getallen en het 
voortzetten van die reeksen; 

IV verbale analogieën; 
V het corrigeren van zinnen; 
VI figurenanalogieën; 
VII het afmaken van zinnen door het ontbrekende woord in te 

vullen; 
VIII neerslagen van geometrische figuren herkennen; 
IX het oplossen van rekensommen. 

De verschillende sub-tests van de L.O. III „meten" het volgende: 
I „linkheid" in het dagelijkse sociale leven, vooral het maken 

van logische gevolgtrekkingen uit bepaalde gedragingen, 
gebeurtenissen en gegeven omstandigheden; 

II inzicht in de betekenis van woorden en het kunnen anali-
serend abstraheren; 

III logisch redeneren; rekenkundig inzicht (dat vaak met 
ruimtelijk correleert) ; 

IV analiserend-abstraherend vermogen en al dan niet vaardig 
kunnen beschikken over een woordenschat; 

V gevoel voor syntaxis, weten hoe een ingewikkelde zin 
moet lopen; 

VI omstructueren in het platte vak. Deze sub-test kan logisch-
redenerend aangepakt worden, maar ook zuiver concreet 
aanschouwelijk; de proefpersoon „ziet" het, zonder logisch 
te redeneren; 

VII gevoel voor het samenstellen van een goede zin; ook 
logisch denken; 

VIII ruimtelijk structuur-inzicht. Bij deze sub-test „zien" som
mige proefpersonen de goede neerslagen direct. Andere 
proefpersonen moeten een en ander moeizaam berede
neren. Maakt de betrokkene veel fouten, dan gaat hij 
meestal zuiver aanschouwelijk te werk; 

IX logisch redenerend vermogen. 

Van deze sub-tests zullen V en IX wel het meest door het milieu 
en door de school beïnvloed worden. Ons is gebleken, dat de zwak-
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begaafden, die een behoorlijke score behalen bij sub-test I („Jan 
Kleinhart"), het in de praktijk van alledag nog wel rooien, mits 
geen verdere neurotische stoornissen een rol spelen. Deze ervaring 
werd bevestigd in enkele individuele gevallen, waarbij de ABV of 
de ABV-K afgenomen werd 1. 

De verdelingscurve der uitkomsten van het HVS-intelligentie-
onderzoek ( N = 327, 1965) die op bldz. 43 afgebeeld is, 
blijkt een vrij normale curve te zijn, al vertoont zij een „teveel" 
links en een „te weinig" rechts. Naar verhouding melden zich teveel 
minder-begaafde leerlingen. Dit zal op een negatieve selectie kunnen 
duiden of in verband gebracht kunnen worden met de algemene 
negatieve waardering van de havenarbeid. 

Vergelijken wíj de gemiddelde I.Q.'s van 1963, 1964 en 1965, 
dan blijkt het gemiddelde niveau vrij constant om de 100 te schom
melen, hetgeen voor de betrouwbaarheid van de test zou kunnen 
pleiten (11/2 à 2 punten verschil). 

Gemiddelde intelligentie-quotiënten gedurende drie opeenvolgen
de jaren (met c-stroom) 

1963 

100 

1964 

98 

1965 

98,5 

tot. gem. 

98,8 

Wij hebben gezocht naar de mogelijkheid de correlatie te be
rekenen tussen de gemeten intelligentie (I.Q.) en de prestaties op 
school. Dat is ons niet gelukt, een betrouwbaar criterium kon niet 
gevonden worden. De schoolcijfers gaven geen voldoende houvast. 
Achievement-tests, zoals die in Amerika gangbaar zijn, stonden niet 
ter beschikking. Het doubleren, dat door sommige onderzoekers 2 

als criterium wordt gebruikt, kon in ons geval ook niet toegepast 
worden, aangezien de Havenvakschool het blijven zitten niet kent; 
de leerling is voor of achter met zijn werkboekje, maar deze gege-

1 Dr. G. J. S. Wilde, „Neurotische labiliteit gemeten volgens de vragenlijst
methode", Amsterdam 1963. 
2 Rita Vuyk, „Schoolvorderingen en I.Q.", Nederlands Tijdschrift voor de 
Psychologie, deel III, aflevering 2, Amsterdam 1948. 
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vens differentieerden niet voldoende om als betrouwbare maatstaf 
gebruikt te kunnen worden. 

Aan het begin van ons onderzoek werd het accent gelegd op de 
persoonlijke trekken van de zich aanmeldende leerlingen. Selectie 
en indeling volgens de psycho-diagnostische criteria kwamen pas in 
de loop van het onderzoek op gang. 

Bij nadere analyse van onze bevindingen blijkt, dat een aantal 
leerlingen tot de zwakbegaafden moet worden gerekend; zij scoren 
bij het intelligentie-onderzoek laag (I.Q. 70 tot 90). Bij deze leer
lingen treffen wij een overeenkomst aan tussen hun I.Q. en hun 
schoolvorderingen. Bij de follow-up werd één jongen, die meer 
bleek te kunnen presteren, uit de C-stroom gehaald. 

Er is een aantal leerlingen, dat ofschoon zij een hogere test-score 
behaalt, minder naar voren komt dan verwacht wordt; naar het 
schijnt wordt door hen geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
die zij bezitten. Bij enkelen spelen karakterologische aspecten een 
doorslaggevende rol. Voor een aantal leerlingen blijkt het onderwijs 
teveel van de theoretische kant benaderd te worden. Insufficiëntie-
gevoelens, vooral ten aanzien van de theoretische stof, blijken soms 
de oorzaak te zijn. Onder hen vinden we de geremden. Groter is de 
groep ongeremden, met een deficiënt concentratievermogen (de 
ongedurigen, rustelozen). 

Onder verwijzing naar de beschrijving van de beroepen in de 
haven - en dan vooral naar die beroepen, waarvoor de Havenvak-
school opleidt (zie inleiding) - menen wij, mede op grond van het 
intelligentie-onderzoek, te moeten aanbevelen bij het communicatie
proces van de kennisoverdracht meer het accent te leggen op het 
„doen". Ook kan het visuele leermiddel met meer rendement inge
schakeld worden. Agressies, bij sommige leerlingen ontstaan door 
het gevoel van „niet mee te kunnen", zouden dan kunnen vermin
deren. Agressies van neurotische leerlingen zullen hierdoor weinig 
worden beïnvloed, aangezien de agressiviteit bij deze jongens niet 
in de eerste plaats in dienst van de zelfhandhaving staat, maar de 
pathologische handhaving van een misvormd IK-beeld dient1. Voor 

1 G. Murphy, „Personality"; К. Horny, „Nieuwe wegen in de psycho
analyse". 
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sommige onzekere leerlingen is het lesuur vrije expressie (onder 
meer fingerpainting) therapeutisch belangrijk, het werkt volgens de 
ervaring bevrijdend (zie bldz. 45). 

Wij lieten de leerlingen, aan de hand van de beroepenlij st, 
behorende bij de L.O. Ill-test, een keuze maken naar beroepen, die 
zij wèl en naar beroepen die zij níet zouden willen uitoefenen. 
Tevens werd hun gevraagd naar het beroep, dat zij het liefst zouden 
willen uitoefenen, hetwelk er ook één mocht zijn, dat niet op de 
lijst voorkomt. 

Het betreft een dertigtal beroepen van zeer uiteenlopende aard 
(ook voor meisjes is een lijst opgenomen). Gevraagd wordt een 
kruisje voor díe beroepen te zetten, die men later zelf zou willen 
hebben, en een nulletje voor díe beroepen, die men verwerpt. Tot 
slot luidt de instructie: „Als er een beroep is, dat je bijzonder graag 
wilt kiezen, maar het staat niet in deze lijst, dan kun je het op het 
stippellijntje invullen, onderaan de bladzijde". Psychologisch is dit 
een goede vraag om de test mee te beginnen; ze stelt de proef
personen meteen op hun gemak, het element prestatie ontbreekt 
daarin bijna geheel en de vraag heeft met schoolwerk nauwelijks 
iets te maken. 

Bij sommige leerlingen bleek - gezien de uitkomsten van de 
test - het aspiratie-niveau duidelijk te hoog te liggen. 

In de volgende twee tabellen zijn de uitkomsten weergegeven 
(N = 327; totaal aantal items = 10.037). De meeste aantrekkings
kracht bleken te hebben beroepen als controleur, kraanmachinist, 
havenarbeider en zeeman. 

Beoordeling der beroepen 

R Positief Positief Negatief Negatief 
" abs. o/c abs. % 

Timmerman 
Elektricien 
Schilder 
Bakker 
Winkelier 
Schoenmaker 
Machinist 

71 
72 
32 
21 
27 

1 
105 

21.7 
22.0 

9.8 
6.4 
8.3 
0.3 

32.1 

121 
125 
167 
203 
176 
229 
94 

37.0 
38.2 
51.1 
62.1 
53.8 
70.0 
28.7 

Bewegingsleer 
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Beroepen 

Sportleraar 
Kantoorbediende 
Dokter 
Ingenieur 
Tekenaar 
Landarbeider 
Veearts 
Landbouwer 
Bankwerker 
Automonteur 
Meubelmaker 
Kapper 
Politieagent 
Musicus 
Melkboer 
Onderwijzer 
Dominee 
Pastoor 
Vertegenwoordiger 
Fabrieksarbeider 
Zeeman 
Rijwielhersteller 
Architect 

Positief 
abs. 

116 
5 

11 
24 
62 
14 
25 
14 
79 

140 
18 
i3 
46 

5 
11 
10 
1 
1 

42 
19 

139 
26 
19 

Wat wil je het liefst worden? 

Beroepen 

Controleur 

Kraanmachinist 
Havenarbeider 
Zeeman 
Machinist 
Sportleraar 
Vorkheftruckchauffeur 
Automonteur 
Bankwerker 
Timmerman 
Chauffeur 
Elektricien 

Positief Negatief Negatief 

% 

35.5 
1.5 
3.4 ' 
7.3 

19.0 
4.3 
7.6 
4.3 

24.2 
42.8 

5.5 
4.0 

14.1 
1.5 
3.4 
3.1 
0.3 
0.3 

12.8 
5.8 

42.5 
8.0 
5.8 

abs. 

105 
1 219 

197 
143 
143 
201 
176 
199 
120 
91 

188 
217 
175 
195 
217 
200 

269 
273 
141 
171 
106 
183 
173 

% 

32.1 
67.0 
60.2 
43.7 
43.7 
61.5 
53.8 
60.9 
36.7 
27.8 
57.5 
66.4 
53.5 
59.6 
66.4 
61.2 
82.3 
83.5 
43.1 
52.3 
32.4 
56.0 
52.9 

abs. 

52 
46 
25 
25 
16 
16 
15 
14 
7 
7 
6 
4 

% 

16.0 
14.1 
7.7 
7.7 
5.0 
5.0 
4.6 
4.3 
2.1 
2.1 
1.8 
1.2 
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Beroepen 

Winkelier 
Tekenaar 
Bootsman 
Kok 
Meubelmaker 
Loodsbaas 
Winchdrijver 
Ijker of Weger 
Kabelgast 
Graanweger 
Botenbaas 
Hoofdcontroleur 
Stuwplantekenaar 
Onderbaas in de haven 
Graanelevatorbaas 
Sleepbootkapitein 
Sleepbootstuurman 
Schipper 
Binnenvaartschipper 
Matroos bij de Marine 
Vorktruckmonteur 
Dieselmonteur 
Motormonteur 
Onderhoudsmonteur 
Motordrijver 
Bijrijder 
Politieagent 
Fabrieksarbeider 
Stukadoor 
Glazenwasser 
Kapper 
Onderwijzer 
Vertegenwoordiger 
Brandweerman 
Landbouwer 
Groepsleider 
Ingenieur 
Architect 
Veearts 
Geen keuze 



Men bedenke dat bovenstaande keuze gemaakt werd vóór het 
begin van de opleiding op de HVS. Later zullen wij de belangstel
ling nogmaals peilen, wanneer de leerlingen langer op school zijn. 
In de loop van deze studie zullen wij nagaan wat er met deze 
belangstelling voor bepaalde beroepen en werkzaamheden gedurende 
de schooltijd gebeurt, m.a.w. welke veranderingen en verschuivingen 
in de waardering plaatsvinden en in hoeverre er van een zekere 
constantie sprake is. 

Samenvatting en conclusies 
De doelstelling van het intelligentie-onderzoek op de Havenvak-

school te Rotterdam was tweevoudig. Het bleek nodig de aspirant-
leerlingen in de toekomst te kunnen klasseren overeenkomstig hun 
intelligentie-niveau of onderwijsvatbaarheid. Tevens was het wense
lijk informaties te verzamelen omtrent de intelligentie der leerlingen 
van de HVS, teneinde een vergelijking te kunnen maken met 
leerlingen van de LTS en de plaats te bepalen die de HVS in het 
Lagere Nijverheidsonderwijs inneemt. 

De resultaten van de onderzoeken, die gedurende drie opeen
volgende jaren (196З, 1964 en 1965) werden verricht met behulp 
van de L.O. Hl-test (sub-tests I t/m IX) waren de volgende. 

Resultaten 1963: gemiddeld intelligentiequotiënt = 100; spreiding 
74-128;N = 153. 

Resultaten 1964: gemiddeld intelligentiequotiënt = 98; spreiding 
7 0 - 1 3 2 ; N = 135. 

Resultaten 1965: gemiddeld intelligentiequotiënt = 98.5; spreiding 
78-131;N = 129. 

Het gemiddelde intelligentiequotiënt over de drie jaren met C-
stroom = 98.8 (N = 417), en zonder C-stroom = 100.6 (N 
= 374). Het gemiddelde I.Q. van de C-stroom (langzame leer
lingen) = 85 (N = 43). 

Uit een overzicht van de Havenvakschoolbevolking van 1 sep
tember 1965 blijkt, dat er van de 417 leerlingen nog 327 op school 
zijn, hetgeen een verloop van 90 betekent ( = 30 per jaar). Van 
deze 327 HVS-leerlingen behoren er twee tot de knap-begaafden, 
59 tot de vluggen, 194 tot de gemiddelden en 72 tot de minder
begaafden. Met C-stroom is het gemiddelde I.Q. 98.5 (N = 327) 
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en zonder C-stroom = 99-5 (Ν = 295), hetgeen in de richting wijst 
dat het verloop ten koste van de betere I.Q.'s gaat. 

Het verschil tussen het landelijk gemiddeld intelligentiequotiënt 
van 27 LTS-scholen (1958) en dat van de Havenvakschool in 
Rotterdam (zonder C-stroom) bedraagt 1.6 punten. Het landelijk 
gemiddelde is 102.2 tegen 100.6 bij de Havenvakschool. Het verschil 
in verdeling der I.Q.'s op de LTS en de HVS is significant. 

De HVS heeft (met C-stroom) 7.5% meer minder begaafden, 
0.5% meer gemiddelden, 8% minder vluggen, en een even groot 
aantal knap-begaafden (0.5%). Dit ondanks het vergelijkbare ge
middelde. 

Van de HVS-leerlingen zou 18.5% wellicht een verdere opleiding 
kunnen volgen; nader individueel psycho-diagnostisch onderzoek 
zou echter nodig zijn om dit vermoeden tot een verantwoorde 
prognose te maken. 

Ondanks de problemen rond het intelligentiequotiënt zijn wij van 
mening, dat de L.O. Ill-test een bruikbare maatstaf biedt om aan 
het begin van de opleidingen aan de HVS het intelligentie-niveau 
der individuele leerlingen te toetsen. 

De grote spreiding der intelligentiequotiënten (70-132) noopt 
ons te concluderen dat een méér-stromenstelsel op de Havenvak
school gerechtvaardigd is, en dat de leerlingen méér volgens hun 
I.Q. over de klassen vereeld dienen te worden. 
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HOOFDSTUK II 

DE OUDERLIJKE MILIEU'S VAN 
DE LEERLINGEN 

In dit hoofdstuk willen wij nagaan uit welke milieus de leer
lingen der Rotterdamse Havenvakschool voornamelijk komen. Voor 
de LTS is dit nader onderzocht, o.m. door W. Bordewijk 1. Ook geeft 
het z.g. breedte-onderzoek daarover informatie 2. Voor de Havenvak
school volgt hier het verslag van een eerste verkenning. Het ligt in 
de bedoeling onze bevindingen wederom te vergelijken met die 
betreffende de LTS, om zo mogelijk iets te weten te komen over 
invloeden, die bij de beroepskeuze van de leerlingen der Havenvak
school een rol spelen. 

Aangezien de leerlingen bij hun intrede over het algemeen tussen 
de 12 en 14 jaar oud zijn, een leeftijd waarin zij nog in volle 
ontwikkeling verkeren, is hun kennis van de beroepsmogelijkheden 
meestal nog beperkt. Vermoedelijk zal vooral de rol van de vader 
van betekenis zijn. Wij zullen trachten na te gaan of er van een 
zogenaamde „beroepserfelijkheid" sprake is. 

Topografische herkomst der leerlingen 
Afgezien van een klein aantal „pendelende" leerlingen komen 

de meeste leerlingen uit Rotterdam. Ongeveer 65% der leerlingen 
is woonachtig op de zuidelijke oever - de oever waar de gebouwen 
van de school gevestigd zijn - circa 30% is afkomstig uit het cen
trum en het noorden van Rotterdam (de andere oever van de 
Maas). Uit Schiedam en Vlaardingen komt een statistisch te ver
waarlozen aantal. Van de leerlingstelsels komt ongeveer 80% uit 
Rotterdam-Zuid. De dichtheid van het aantal leerlingen per wijk 
of buurt vertoont hier en daar opvallende verschillen. Veel leer
lingen komen uit Hoogvliet (een dichtbevolkte wijk), Pendrecht, 

1 De ambachtsschooljongen en zijn beroep, Groningen 1953. 
2 Onderzoek naar de intelligentie en belangstellingssfeer van de a.s. LTS-
leerling. Breedte-onderzoek LTS, Amsterdam 1958. 
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Zuidwijk en Wielewaal (gebieden die dicht bij de school liggen) ; 

Charlois, Carnissebuurt (van waaruit de HVS gemakkelijk te be

reiken is), Katendrecht, Feijenoord (oude volkswijken), Lombar-

dijen, Vreewijk (kinderrijke buurten), Bloemhof, Hillesluis, Hor-

dijkerbuurt, Oud-Mathenesse, Spangen, Tussendijken en Crooswijk. 

Weinig of geen leerlingen komen uit Blijdorp, Hillegersberg, 

Kralingen en Molenkwartier, d.w.z. uit wijken waar beter gesi

tueerden wonen en die qua afstand ten opzichte van de Waalhaven 

niet gunstig liggen. 

Het sociale milieu naar de beroepen van de vaders 

Voor een hanteerbaar overzicht werden de beroepscategorieën 

volgens de volgende criteria gerangschikt. 

Allereerst tot de ongeschoolden rekenen wij de classificeerders, 

havenarbeiders 1, fabrieksarbeiders, ijzerwerkers, emballeurs, maga

zijnbedienden, schillebazen, mattenvlechters. 

Geschoolden zijn monteurs, schilders, chauffeurs, vorktruckrij-

ders, controleurs, metaalbewerkers, operators, kraanmachinisten, 

kellners, koks, bakkers, bootslieden, bazen, boekbinders. 

De kleine zelfstandigen omvatten kappers, groentehandelaren, 

kruideniers, schoenhandelaren. 

Administratief personeel zijn kantoorbedienden, calculators, be

ambten PTT, militair-administrateurs. 

Overzicht der beroepen van de vaders van alle leerlingen van 

het schooljaar 1965/1966. 

Beroep vader N (aantal) ψ0 

Ongeschoolde arbeiders 
Geschoolde arbeiders 
Kleine zelfstandigen 
Administratief personeel 
Leidinggevend personeel 
Onbekend 2 

Totaal 346 100 

1 De oudere generatie van vóór de invoering der vakopleidingsorganen. 
2 Vader overleden (10), gescheiden (7), invalide (4). 

86 
205 

13 
13 

8 
21 

25 
59 
4 
4 
2 
6 
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Tot leidinggevend personeel rekenen wij adjunct-inspecteurs, 
kapiteins ter koopvaardij, stuurlieden, vakbondsbestuurders, onder
wijzers. 

Uiteraard kleven aan iedere indeling nadelen, zo ook aan deze. 

Bekijken wij deze gegevens nader, dan blijkt dat circa een derde 
der vaders in de haven werkzaam is. 

Overzicht der beroepen van de vaders der leerlingen, die in de 
haven werkzaam zijn (102). 

Beroep vader N (aantal) <fo 

Kraanmachinisten 
Bazen en botenbazen 
Havenwerkers 
Controleurs 
Vroktruckrijders 
Instructeurs 
Kabelgasten 
Adjunct-inspecteurs 

Totaal 102 100 

Wat meestal het geval is, geldt ook voor de Havenvakschool; de 
herkomst van de leerlingen hangt samen met het sociale milieu. 
Voor de kinderen uit arbeidersgroepen (ongeschoolden en geschool
den) is het lager technisch onderwijs of de Havenvakschool het 
meest voor de hand liggend, zoals voor jongens uit het landbouw-
milieu de lagere landbouwschool aantrekkingskracht heeft. Het on
derzoek naar de intelligentie en belangstellingssfeer van aanstaande 
LTS-leerlingen kwam tot dezelfde conclusie. Ook Bordewijk con
stateerde, dat van 1000 LTS-leerlingen 6 9 % afkomstig was uit het 
geschoolde en ongeschoolde sociale milieu (resp. 50% en 19%) 1. 

Bij een ander onderzoek2, verricht in Amsterdam en Tiel, 

1 W. Bordewijk, „De ambachtsscholen en zijn beroep", Groningen 1953. 
2 Een onderzoek naar de situatie en de functie van enkele lagere technische 
scholen (pedagogisch-didactische monografieën voor het nijverheidsonder
wijs), J. B. Wolters, Groningen 1961. 

27 
24 
22 
15 

6 
4 
2 
2 

26,5 
23,5 
21,5 
14,5 
6 
4 
2 
2 
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bleken xesp. 64 en 61% van de vaders der LTS-leerlingen hand
arbeiders te zijn. 

Volgens onze nasporingen komt 84% der HVS-leerlingen uit 
gezinnen van ongeschoolde en geschoolde arbeiders (resp. 25% en 
59%). Bij de Havenvakschool liggen de percentages iets hoger dan 
bij de overige lagere technische scholen, waar de verschillende 
beroepsgroepen of categorieën niet geheel volgens dezelfde criteria 
zijn omschreven en de begrenzingen elkaar kunnen overlappen. De 
bevindingen van de verschillende onderzoekers, waartoe wij ons 
eveneens rekenen, zijn niet volkomen vergelijkbaar. 

Het genoemde „breedte-onderzoek" leverde de volgende resul
taten op. 

Van 1716 eerste klas LTS-leerlingen op 27 scholen in Nederland 
kwamen 45% der jongens uit gezinnen van handwerkslieden, 22% 
uit agrarische kringen, 12% uit het „witte boord"-milieu en 
20% uit andere milieu's. In het rapport wordt dan ook opgemerkt, 
„dat er van een invloed van het beroep van de vader op de beroeps
keuze sprake is. Het feit of een jongen al dan niet naar de LTS 
gaat, wordt mede bepaald door het milieu waar hij uit komt. Is 
zijn vader zelf handwerksman, dan is de kans dat hij in het nijver
heidsonderwijs terecht komt groter dan wanneer de vader tot de 
„witte boorden "-groep gerekend moet worden"1. 

Overzicht van het niveau van het sociale milieu (beroepen van de 
vaders) van 346 leerlingen der havenvakschool 

Milieu 

hoger 
midden 
lager 
onbekend 

totaal 

abs. 

8 
26 

291 
21 

346 

% 

2 
8 

84 
6 

100 

Omschrijving 

leidinggevend 
kleine zelfstandigen, administratief2 

geschoold en ongeschoold 
overleden, gescheiden, invalide 

1 Geciteerd naar „De LTS-er op school, thuis en in zijn beroep", J. B. 
Wolters, Groningen I960. 
2 Onder deze groep zijn er, die onder de rubriek „lager-administratief" thuis 
behoren. Een betrouwbare scherpe scheiding was niet te maken. 
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Vergelijking van de milieus der HVS-leerlingen met de LTS, 
de hele bevolking, ULO, VHMO en HO, (in %) 

Milieu 
naar beroep 

vader 

hoger 
midden 
lager 
onbekend 

totaal 

HVS1 

2 
8» 

84 
6 

100 

LTS» 

2 
33 
63 

2 

100 

hele 
bevol
king' 

6 
32 
62 

0 

100 

ULO« 

5 
55 
40 

0 

100 

VHMO* 

29 
52 
19 
0 

100 

HO« 

47 
46 

7 
0 

100 

% 
% 
% 
% 

% 

Ook andere, niet-gepubliceerde onderzoekingen, wijzen in dezelf
de richting. In het ETI-kwartaalbericht, 7e jaargang nr. 27 e, lezen 
wij, dat ongeveer 65% der leerlingen uit de sociale milieu's der 
geschoolde en ongeschoolde arbeiders stamt, en ongeveer 20% zoon 
is van kleine middenstanders. De anderen komen uit de milieu's der 
technici (middelbaar) en kantoor- en handelsbedienden. 

De op bldz. 57 afgebeelde grafische voorstelling laat de respec
tieve herkomst van de leerlingen van de Havenvakschool en lagere 
technische scholen duidelijk zien. 

Kerkelijke gezindten der leerlingen 
Volgens de inschrijvingsformulieren komen de leerlingen uit 

verschillende kerkelijke milieu's: 37.2% heeft geen godsdienst, van 
16.4% konden betrouwbare gegevens niet worden achterhaald. Voegt 
men de Protestantse groeperingen samen (Ned. Hervormd, Gere
formeerd, Luthers, Baptist, Pinkstergemeente, Jehova's Getuige, 
Protestant), dan vormt het aantal Protestanten 35.1% (N = 118) 

1 HVS-onderzoek, schooljaar 1965/66. 
2 Uit „De LTS-er op school, thuis en in zijn beroep". 
3 Idem. 
« Volgens het CBS. 
5 Dit percentage is niet zuiver, aangezien de grens tussen „midden" en 
„lager" uit de schoolgegevens niet duidelijk naar voren kwam. Het percen
tage „lager" ligt in feite hoger. 
« In het verslag getiteld „Van de LTS naar beroep en bedrijf". 
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Vergelijking van de milieus der HVS-leerl ingen 
met de LTS. hele bevolking, ULQ VHMO en HO 

in pet. 
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en het aantal Rooms-Katholieken 11.3% (Ν = 38), hetgeen een 

verhouding is die men in een stad als Rotterdam kan verwachten. 

Oud-Katholieken en Joden komen niet voor; eveneens missen wij 

in de opgaven omtrent de herkomst der leerlingen buitenkerkelijke 

Humanisten. Betreffende 55 jongens waren de juiste gegevens niet 

verkrijgbaar. 

Deze verstrekte gegevens betreffen de totale dagschoolbevolking 

op 12 december 1965. Niet opgenomen zijn de jongens van de 

Leerlingstelsels. 

Kerkelijke gezindten, waartoe de leerlingen van de havenvak-

school behoren. 

Stand van zaken december 1965 (N = 336) 

Kerkgenootschap 

Nederlands Hervormd 

Gereformeerd 

Luthers 

Baptist 

Pinkstergemeente 

Jehova's Getuige 

Protestant 

Rooms-Katholiek 

Oud-Katholiek 

Joods 

Geen godsdienst 

Onbekend 

Totaal 

Absoluut 

100 

9 
2 

1 
1 

3 
2 

38 

0 

0 

125 

55 

336 

Percentages 

29.7 
2.7 

0.6 

0.3 

0.3 

0.9 
0.6 

11.3 
0 

0 

37.2 

16.4 

100.0 

Samenvatting en conclusies 

De ter beschikking staande administratieve gegevens werden 

gerangschikt naar de herkomst (topografisch) der leerlingen. Uit 

het materiaal blijkt dat, afgezien van een statistisch te verwaarlozen 

aantal, vrijwel alle leerlingen in Rotterdam of de naaste omgeving 

woonachtig zijn. Ongeveer 65% is afkomstig uit Rotterdam-Zuid, 

circa 30% uit het centrum en het noorden van de stad; enkelen 

komen uit Schiedam en Vlaardingen. Van de jongens, behorende 

tot de Leerlingstelsels, komt 80% uit Rotterdam-Zuid. 
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De meeste leerlingen zijn woonachtig in de dichtbevolkte volks
buurten. Verreweg de meeste leerlingen wonen dus in de omgeving 
van de school. De afstand van de woning tot de school schijnt in
vloed te hebben op het recruteringsveld. 

Aangaande de gezinsmilieus, waaruit de leerlingen stammen 
(beroepen vaders), werden vijf beroepscategorieën opgesteld. Van 
de HVS-leerlingen komt 84% uit gezinnen van ongeschoolde en 
geschoolde arbeiders (respectievelijk 25% en 59%). Bij de LTS 
schommelt dit percentage tussen de 69% (Bordewijk) en de 63% 
(Christelijk sociologisch rapport). Het zgn. breedte-onderzoek ver
meldt een percentage van 67%. Bij de Havenvakschool ligt het 
percentage leerlingen, afkomstig uit de ongeschoolde en geschoolde 
milieu's, duidelijk hoger dan bij de lagere technische scholen in den 
lande. 

Opvallend is dat van ruim 29% der leerlingen de vader in de 
haven werkt en dat van hen slechts 23,5% havenarbeider of kabel-
gast is. De overigen, 76,5%, zijn kraanmachinist, baas, botenbaas, 
controleur, vorktruckrijder, instructeur of adjunct-inspecteur. 
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HOOFDSTUK III 

ENQUÊTERING VAN DE LEERLINGEN 
DER HAVENVAKSCHOOL 

Sinds Darwin - het was in 1867 - aan reizigers en zendelingen 
zijn enquêtelijst stuurde om over het gemoedsleven bij primitieve 
volken te worden ingelicht, en Francis Galton, later Heymans & 
Wiersma 1 hun heriditeitsenquêten instelden, is de vragenlijst veel 
gebruikt en een haast onmisbaar instrument geworden om over 
geldende meningen, attitudes en belevingswijzen te worden inge
licht. Wij hebben onze enquête niet tot derden gericht, maar een 
vragenlijst aan de leerlingen zelf voorgelegd. Voor een vergelijking 
met de LTS-leerlingen werd, na het afwegen van voor- en nadelen, 
een vragenlijst genomen die reeds eerder op Lagere Technische 
Scholen in Nederland werd gebruikt2. Een nadeel van deze vragen
lijst is de vrij ingewikkelde statistische bewerking van het antwoor-
denmateriaal; die bewerking kan niet langs mechanische weg 
geschieden. Met het oog op de specifieke omstandigheden van de 
Havenvakschool moest de vragenlijst enigszins worden gewijzigd. 
De eerste regel van het vragenlijstmodel, waarin naam, voornaam 
en adres moeten worden ingevuld, hebben wij laten vervallen om 
de antwoorden een anoniem karakter te geven, in de hoop dat de 
beantwoording van de vragen daardoor oprechter zou zijn. Hierdoor 
werd het niet mogelijk de gegevens van iedere HVS-leerling af
zonderlijk naast elkaar te leggen, wat I.Q., beroep vader en enquête-
antwoorden betreft. Wij menen echter de oprechtere antwoorden 
door middel van een anonieme enquête voorrang te moeten geven. 

Bij de vraag: wat doe je het liefst? werden a. praktijk; b. AVO; 

1 Dr. G. Heymans, „Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und 
Psychologie", drie delen, Martinus Nijhoff, Den Haag 1927. 
2 Door het Sociologisch Instituut van de Nederlandse Hervormde Kerk, 
de Stichting Gereformeerd Sociologisch Instituut en het Sociologisch Insti
tuut van het Convent der Christelijk-Sociale Organisaties (De LTS'er op 
school, thuis en in zijn beroep, blz. 192 en 193). 
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с. theorie; d. tekenen, vervangen door: a. praktijk (werkplaats, 
kabelgat) ; b. theorie (taal, rekenen, havenleer) en с vrije expressie 
(schilderen, tekenen, klei). 

De vraag naar het „zitten blijven" moest worden gewijzigd omdat 
men op de Havenvakschool het „laten zitten" niet toepast. In onze 
lijst luidt die vraag: Ben je op school wel eens achtergebleven met 
je werkboekje? (ja/neen). In welke klas? (klas. . .) . Zo ja, hoe 
kwam dat dan, denk je? Twee vragen werden aan de lijst toege
voegd, te weten: 

hoeveel uur per week kijk je naar de televisie? (vraag 25), en: 
noem vijf boeken die je in de laatste tijd gelezen hebt (vraag 26). 
Die veranderingen in de lijst zijn o.i. geen of nauwelijks ver

anderingen van symptomatische waarde. De resultaten van beide 
lijsten kunnen vergelijkbaar worden geacht. 

Het enquête-onderzoek 
Voor de definitieve formulering van de enquêtevragen werd het 

formulier met de daarbij behorende instructie besproken met de 
leraren van de Havenvakschool, en voor het afnemen van de 
enquête werden de leerkrachten van het AVO ingeschakeld. 

De enquête geschiedde klassikaal op 29 en 30 november 1965. 
De gehele school-populatie - de 306 leerlingen die op genoemde 
data aanwezig waren - werd hierin betrokken. Zowel van de zijde 
der enquêteurs als van de zijde der leerlingen werd aan het onder
zoek enthousiast meegewerkt. In het enquêteformulier werden 26 
hoofdvragen met een aantal subvragen gesteld, in totaal 55. Zie 
bijlage bldz. 112 e.v. De statistische bewerking werd bemoeilijkt 
door het feit dat de enquêtelijst naast gestructureerde ook open 
vragen bevatte. Moest bij de eerste uit enkele voorgestelde antwoor
den een keuze worden gedaan, bij de laatste was men ten aanzien 
van zijn antwoord niet beperkt. 

De 306 enquêteformulieren, die verwerkt werden, bevatten ruim 
16.800 antwoorden (items). Sommige geënquêteerde leerlingen 
gaven in weerwil van de gegeven instructie meer dan één antwoord 
op bepaalde vragen, door bijvoorbeeld twee woorden te onderstre
pen wanneer er maar één reactie gevraagd was. In dergelijke ge
vallen hebben wij de beide antwoorden gescored en in de statistiek 
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opgenomen, zodat bij de optelling het percentage niet = 100 is. 
Over het algemeen werden alle vragen beantwoord, wat bij het 
LTS-onderzoek niet het geval was. „Bij de beantwoording van de 
vraag: Hoe vind je het nu hier? lieten 15 van de 140 jongens 
verstek gaan. Tijdens het interview bleek dat zij toch wel bezwaren 
hadden, maar ze durfden daaraan niet zo maar (vooral niet op 
papier) uiting te geven 1. Wij vinden hierin ons vermoeden beves
tigd, dat de enquête om spontane en zo eerlijk mogelijke antwoorden 
te krijgen anoniem dient te zijn. 

De resultaten van de enquête 
Wij zullen eerst de uitkomsten per klas en per vraag afzonderlijk 

bespreken. Aan het einde zal een kort overzicht van alle bevindingen 
samen worden gegeven. Ter vergelijking met de LTS-enquête zullen 
wij hieronder de vragen nummeren volgens dat enquêteformulier. 
Alle gegevens betreffende de lagere technische scholen zijn in het 
reeds eerder genoemde rapport2 in absolute getallen weergege
ven. Uit deze getallen hebben wij de percentages berekend teneinde 
tot een vergelijking HVS/LTS te komen. 

De volgende tabellen geven overzichten van de uitkomsten op 
de HVS en daarnaast van de LTS. 

Vraag 4 (in feite vraag nr. 1 van onze schoolenquête, aangezien 
de eerste drie betrekking hebben op administratieve gegevens be-

Ben je op de havenvakschool gekomen, omdat 

Omschrijving 

je zelf graag wilde 
je ouders het gezegd hebben 
een vriendje er ook naar toe ging 
het hoofd der school het aanraadde 
andere reden 

totaal: 

HVS 
abs. 

195 
42 
38 
19 

12 

306 

HVS 

% 

63.8 
13.7 
12.4 
6.2 
3.9 

100 

LTS 
abs. 

85 
14 
— 
15 
— 

114 

LTS 

74.5 
12.3 
— 
13.2 
— 

100 

Verschil 

% 

+ 10.7 
— 1.4 
— 12.4 
+ 7.0 
— 3.9 

1 De LTS-er thuis, op school en in zijn beroep, bldz. 61. 
2 De LTS-er thuis, op school en in zijn beroep, Groningen, I960. 
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treffende de leerlingen) informeert ons omtrent het waarom de 
geënquêteerden naar de Havenvakschool zijn gegaan. 

Vraag 5 tracht een beeld te geven van de satisfactie. Hebben de 
leerlingen het naar hun zin op school ? 

Hoe vind je het nu hier? 

prettig 
't gaat nogal 
niet prettig 

totaal: 

Omschrijving 
HVS HVS 
abs. % 

183 59.8 
114 37.2 

9 3.0 

306 100 

LTS 
abs. 

69 
30 
15 

114 

LTS 

% 

60.5 
26.3 
13.2 

100 

Verschil 

% 

+ 0.7 
— 10.9 
+ 10.2 

Zowel op de HVS als op de LTS geeft ca. 60% der leerlingen 
te kennen het prettig op school te vinden; 37,2% en respectievelijk 
26,3% onderstreepten 't gaat nogal". De auteurs van het LTS-
onderzoek merken bij deze reactie op: „Hierbij moet aangetekend 
worden, dat gelet op het volkskarakter in sommige delen van ons 
land aan een dergelijke uiting een even positieve betekenis moet 
worden gehecht als in andere streken door het woord „prettig" 
wordt uitgedrukt" (blz. 61). 

Analyseren wij het materiaal nader, en bekijken wij de HVS-
gegevens per jaar afzonderlijk (eerste, tweede en derde klassen) dan 
blijkt, dat de satisfactie afneemt naarmate de leerlingen langer op 
school zijn. 

Omschrijving 

prettig 
't gaat nogal 
niet prettig 

totaal: 

HVS 
eerste jaar 

abs. 

88 
18 

1 

107 

% 

82.2 
18.6 

1 

100 

HVS 
tweede jaar 

abs. 

52 
45 

6 

103 

% 

50.5 
43.7 

5.8 

100 

HVS 
derde jaar 

abs. % 

43 44.8 
51 53.1 

2 2.1 

96 100 
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Enige recente onderzoekers hebben een waarschuwende stem 
laten horen (Stapel e.a.1) omtrent het „meten" van de werksatis-
factie; deze zou immers rechtstreeks in verband staan met een 
algemene geluksbeleving (huwelijk, gezondheid, enz.). Stapel vraagt 
zich af of wij niet beter van satisfactie in ruime zin kunnen spreken. 

Ofschoon hier zeker veel waars in zit, blijkt bij nadere beschou
wing van ons materiaal, dat dit niet steeds het geval behoeft te zijn. 
Want het satisfactie-percentage bij onze leerlingen neemt in drie 
jaar tijd opmerkelijk af, en het lijkt niet aannemelijk, dat dit bij de 
verdere levenssferen ook het geval zou zijn. 

Belangrijk in dit verband lijkt ons de conclusie van Gadourek2: 
„De resultaten van de analyse van ons enquêtemateriaal samenvat
tend kunnen we stellen, dat de afzonderlijke tevredenheidsvragen 
inderdaad in hoge mate blijken onderling verbonden te zijn, met 
andere woorden, zij blijken in zekere mate door een andere factor 
bepaald dan het object ten opzichte waarvan men de tevredenheid 
tracht vast testellen. Het object is echter niet geheel irrelevant en 
blijft deze tevredenheidshoudingen mede bepalen". 

Vraag 6 verschaft gegevens omtrent het huiswerk en wel in het 
bijzonder omtrent het aantal uren, dat door de leerlingen daaraan 
besteed wordt. Wij achten deze informatie van betekenis voor het 
lesprogramma, daar leerstof en huiswerkduur op elkander dienen 
afgestemd te zijn. 

Ons antwoordenmateriaal vertoont een spreiding lopende van 0 
tot 15 uren per week. De pieken liggen bij de eerstejaars (N = 107) 
bij drie uren per week (17,8%); bij vier (15,9%) en bij vijf uren 
(15,9%) per week. Bij de tweedejaars (N = 103) liggen ze bij 
twee (16,5%); bij drie (15,6%) en bij vier uren (15,6%) per week. 
Voor het derde jaar (N = 96) vonden wij twee (16,6%) en drie 
uren (25%) per week. 

Eén leerling gaf op aan zijn huiswerk 15 uren te besteden en 7 
jongens nul uur (N = 306). 

1 Geciteerd naar M. Mulder, „Mensen, groepen, organisaties", Van Gorcum, 
Assen 1963. 
1 Tevredenheid in een welvaartsstaat in een tijd van overvloed (bldz. 315), 
in „Mensen, groepen, organisaties" (deel II) onder redactie van Prof. Dr. 
M. Mulder, Assen, 1963). 
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Onderstaande tabellen geven een overzicht per jaar afzonderlijk. 
Een vergelijking met de lagere technische scholen wordt bemoeilijkt 
door het feit, dat in het LTS-rapport (blz. 62) over het huiswerk 
slechts samenvattend het volgende gezegd wordt: „Uit de enquête 
over het huiswerk bleek, dat de leerlingen te Amsterdam en Alfen 
daaraan per week 7, van beide andere scholen 5 uren besteedden. 
Bij de laatste scholen is er reden voor om de lange af te leggen weg 
naar school in te calculeren in de werkweek, zoals dan ook wordt 
gedaan. Iets minder huiswerk is hier redelijk. 

Bij de interviews over het huiswerk kwamen geen gegevens aan 
het licht die niet algemeen bekend zijn. Er bestaat een meer op het 
leven dan op het weten gerichte belangstelling. Men krijgt sommige 
leerlingen pas tot leren, ook wel tot huiswerk maken, als zij het nut 
van het vak inzien. Het aantal leerlingen, dat uit echte belangstelling 
voor het vak er meer van wil weten, is klein. Nog kleiner is het 
aantal, dat voor véél vakken belangstelling heeft. Dezen willen 
„hoger op", naar de UTS, ETS, HTS of leraar worden. Het cultureel 
milieu en de huisvesting van het gezin zijn soms tegenwerkende 
factoren voor de leerlust, hetgeen ook uit de gezinsinterviews 
blijkt. Een gewaardeerde leraar, een leervak, dat de jongen „ligt" 
en een aan hoge eisen voldoend leerboek werken aan het accep
teren van het huiswerk in hoge mate mee". 

Deze conclusies gelden over het algemeen ook voor de Haven-
vakschool. 
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ĝ  Hoeveel uren per week besteed je zowat aan je huiswerk? 

aantal uren per week 
KlüjjgQ eerste jaar (N = 107) Aantal 

leerlingen 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

l a — — 2 2 6 6 1 3 — — 1 — 2 — — — — 23 

l b — 2 4 5 2 6 4 — — i _ _ _ _ _ — _ 24 

l c — — 1 3 3 2 1 1 — 2 — — — — — — — 13 

l d _ _ _ 3 3 1 — 1 6 1 2 — — — — 1 — 18 

I e — 3 2 3 2 2 i — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 

l f — 6 6 3 1 — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ іб 

totaal 
aantal 
leerlingen 0 11 15 19 17 17 7 5 6 4 3 0 2 0 0 1 0 107 

% 0 10.3 14.0 17.8 15.9 15.9 6.5 4.7 5.6 3.7 2.8 0 1.9 0 0 0.9 0 100 



aantal uren per week 
HVS tweede jaar (N = 103) jsj 

klassen 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 a 1 3 6 3 2 — 1 — 1 — — — — — — — — 17 

2 b _ _ _ J з _ б 4 1 — — — — — — — _ 19 

2 c 1 1 — 1 2 — 1 1 — — 1 ! _ _ _ _ _ 9 

2 d — 1 4 5 2 1 5 1 2 — — — — — — — — 21 

2 e — 1 — 1 3 1 2 2 — 1 — — — — — — — 11 

2 f — — 5 — 3 — — 3 — — 1 — — — — _ _ 12 

2 g — 2 2 1 2 5 — 1 i _ _ _ _ _ — _ _ 14 

totaal 
aantal 
leerlingen 2 8 17 16 17 7 15 12 5 1 2 1 0 0 0 0 0 103 

% 1.9 7.8 16.5 15.6 16.5 6.8 14.6 11.7 4.9 0.9 1.9 0.9 0 0 0 0 0 100 



aantal uren per week 
HVS derde jaar ( N = 96) N 

klassen 
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 a 3 — — 1 — — 4 1 4 — 1 _ _ _ _ _ _ 14 

3 b — — 2 4 1 2 1 4 2 — 1 — — _ _ _ — 17 

3 c 1 1 3 3 — — 1 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 

3 d 1 1 2 2 2 1 4 1 — — — — — — _ _ _ 14 

3 e — 1 1 5 1 3 i _ _ — _ _ _ — _ _ _ 12 

3 f — 2 3 4 2 2 2 — — — — — — — — — — 15 

3 g — 1 5 5 3 — 1 — — — — — — — — _ _ 15 

totaal 
aantal 
leerlingen 5 6 16 24 9 8 14 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 96 

% 5.2 6.3 16.7 25 9.4 8.3 14.5 6.3 6.3 0 2 0 0 0 0 0 0 100 



Vraag 7. Als je nu eens vrij mocht kiezen, wat zou je dan liever 
doen: 

Omschrijving 

hier blijven om het 
diploma te halen 
van school weggaan en 
dan naar een baas 
geen antwoord 

totaal 

HVS 
abs. 

285 

13 
8 

306 

HVS 

% 

93,1 

4,3 
2,6 

100 

LTS 
abs. 

98 

6 
10 

114 

LTS 

% 

86,0 

5,2 
8,8 

100 

Verschil 

% 

— 7,1 

+ 0,9 
+ 6,2 

Op de sub-vraag „waarom", liepen de antwoorden aanmerkelijk 
uiteen. 

Voor a (hier blijven om het diploma te halen) hadden vele ge-
enquêteerden een utiliteitsargument, dat in positieve vorm was ver
woord of in de negatieve vorm was gesteld, b.v.: „je krijgt later 
een beter beroep" — „ja gaat meer verdienen" — „een diploma 
geeft meer mogelijkheden" — „ik heb geen andere keuze". Tot 
slot antwoordde een klein aantal: „ik vind het prettiger om op 
school te blijven". Slechts 7 jongens gaven géén antwoord op deze 
sub-vraag (waarom?). 

Eén jongen wil weg om van het gezeur af te zijn (lb) ; een ander 
wil bij zijn vader gaan werken ( lb); één wil het diploma halen 
om zijn vader in het expeditiebedrijf op te volgen (lb) . Verder: 
„omdat al die jongens me vervelen en je hebt geen vrijheid (2a); 
„van school gaan om meer geld te verdienen voordat ik ga trou
wen" (2f); „kan niet goed lezen, haal het diploma toch nooit" 
(3d); „het liefst naar een toneelschool of journalist" (3f); „om
dat ik wil gaan varen" (2f). 

Ter motivering voor het op de HVS-blijven kwamen o.m. de 
volgende argumenten naar voren: „omdat je anders al die tijd voor 
niets hebt geleerd" (2b); „ik vind dat ik nog te jong ben om te 
werken" (2b); „omdat je anders moet gaan werken" (2c); „je 
leert veilig werken" (2c); „omdat je anders toch niets aan die twee 
jaar hebt gehad" (2e); „je bent veel vrijer dan dat je gaat werken 
en voor later, met diploma verdien je meer" (2g); „ik wil probe-
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ren nog wat van mijzelf te maken" (3c); „omdat er anders een 
paar jaar verloren zou zijn" (3d); „je kunt nog lang genoeg wer-
ken" (3g). 

In het LTS-rapport (bldz. 62) staat het volgende: „Merkwaar
dig is, dat bij de schriftelijke enquête 22 leerlingen de vraag: 
Waarom? niet hadden beantwoord. Ze moesten dus de vraag 
mondeling beantwoorden en daarbij (evenals bij alle interviews) 
bleek, dat deze jongens zich slecht kunnen uiten. Het mondeling 
taalgebruik bleek bij vele leerlingen gebrekkig. Er waren zes leer
lingen die de school liever zouden verlaten. Het enige motief was: 
liever niet verder leren. Ze waren kennelijk schoolmoe. Bij het 
mondeling interview bleek dat zeer duidelijk." 

Dit betekent, dat op de LTS 192 % der leerlingen geen ant
woord gaven, tegen 2.3 % op de HVS; bij de LTS 22 van de 114 
en bij de HVS 7 van de 306 geënquêteerden. Een groot verschil! 
Mogelijk speelt hier toch ook het anonieme karakter van de HVS-
enquête een rol (zie ook de resultaten van vraag 5). 

Een vergelijking van de jaren afzonderlijk (eerste, tweede en 
derde klassen): 

Omschrijving 

hier blijven om het 
diploma te halen 
van school weggaan en 
dan naar een baas 
geen antwoord 

totaal 

HVS 
eerste jaar 

(abs.) 

96 

7 
4 

107 

HVS 
tweede jaar 

(abs.) 

94 

7 
2 

103 

HVS 
derde jaar 

(abs.) 

95 

1 
0 

96 

N 

285 

13 
8 

306 

De resultaten bij deze vraag blijven in de loop van de drie jaar 
merkwaardig constant; hetzelfde geldt voor de motivering bij de 
sub-vraag — Waarom ? 

Ondanks een satisfactie-percentage van 59.8 % (vraag 5) geeft 
93.1%i te kennen tóch op school te willen blijven om het diploma 
te behalen. 
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Vraag 8. 
De volgende vraag brengt ons naar de belangstelling der leer

lingen. Hier wordt gevraagd naar welk vak de jongens op school 
het prettigst vinden: praktijk, theorie of vrije expressie. Ondanks 
de instructie, slechts één der drie mogelijkheden te onderstrepen, 
hebben sommige leerlingen twee items onderstreept hetgeen de 
bewerking der resultaten moeilijker maakt. Alle dubbele antwoor
den zijn in onderstaande tabel in één aparte kolom ondergebracht. 

Wat doe je het liefst? 

Omschrijving 

praktijk (werkplaats, kabelgat) 
theorie (taal, rekenen, haven-
leer, enz.) 
vrije expressie (schilderen, tekenen, 
klei, enz.) 
twee antwoorden 
geen antwoord 

totaal 

HVS 
% 

94 

52 

55 
68 
37 

306 

HVS 
abs. 

30.7 

17.0 

18.0 
22.2 
12.1 

100 

Aangezien de vakken op de LTS andere zijn dan op de HVS zijn 
deze uitkomsten niet zonder meer vergelijkbaar. Bij de lagere tech
nische scholen liggen de verhoudingen als volgt: praktijkvakken 
67.5 %; A.V.O. 5 %; theorie И %; en tekenen 16.5 % 

Een steekproef naar de belangstelling voor sport (een belangrijk 
onderdeel van het leerprogramma op de HVS) gaf het volgende 
resultaat te zien. Het onderzoek vond plaats in de klassen 
la (N = 24); 2b (N = 19); 2c (N = 11); 2g (N = 14); 
3f (N = 15); en 3g (N = 15); totaal aantal geënquêteerden 
(N) = 98. Van deze 98 leerlingen gaven er 88 op, voorkeur voor 
sport als lesvak te hebben, dat is 89.8%. 
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Vraag 9: -̂f er ook een vak waaraan je echt een hekel hebt? 

Omschrijving 

neen 
weet niet 

totaal 

HVS 
alle klassen 

208 
64 
34 

306 

HVS 
alle klassen 

67.8 
21.1 
11.1 

100 

Aan welk vak hadden de leerlingen volgens de antwoorden die 
ze gaven een hekel? In het LTS-rapport lezen wij slechts het vol
gende hieromtrent: „Het bleek, dat 20 leerlingen echt een hekel 
hadden aan de exacte vakken. Uit de interviews trad aan de dag, 
dat ze op de L.S. al erg met rekenen hadden getobd. „Nooit wat 
van gesnapt". „Nog nooit een voldoende voor gehaald". 

Uit het H.V.S.-materiaal komt naar voren, dat metaalbewerking 
en natuurkunde bij de jongens het minst in trek zijn (beide 11.4 % 
Daarna volgen kabelgat en rekenen, met respectievelijk 8.8% en 
7.2 %. 

Beschouwen wij ons antwoordenmateriaal nader, dan valt de 
wel zeer grote spreiding op. Zo goed als alle vakken worden ge
noemd, behalve sport (wanneer wij één jongen, die „hekel aan 
alles" opschrijft buiten beschouwing laten). Er blijkt geen enkel vak 
te zijn, dat duidelijk als een vervelend vak naar voren springt. 
Uitgezonderd de eerste vier bovengenoemde vakken blijken de per
centages zo klein te zijn (van 0.3 % tot 4.2 %) dat zij statistisch 
nauwelijks van betekenis zijn. Dit is een merkwaardig resultaat. 

Circa een derde geeft geen enkel „vervelend" vak op („neen" 
geeft 21.1% en weet niet 11.1%, totaal 32.2%); ten naaste bij 
twee derde (67.8 %) geeft één of meer vakken op. 

Van de 306 gaven 188 jongens een nadere omschrijving waar
om zij een hekel hebben aan bepaalde vakken. Deze motiveringen 
lopen nogal uiteen. Sommige leerlingen schreven: „ik heb er een 
hekel aan", „het is niet leuk", „geklets", „rot", „nutteloos", „geen 
vak voor deze school", of: „slechte uitleg", „te vlug", „saai". 
Weer anderen leggen het accent op „stoffig", „in mijn vinger snij
den" „te precies". 

Er waren 29 leerlingen, dat is 9-4 %, die schreven dat het aan 
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de leraar toe te schrijven is, dat zij het vak minder prettig vinden. 
Beschouwen wij deze gevallen nader, dan blijkt dit voornamelijk 
gelocalisiseerd te zijn in één klas waar nogal wat spanningen 
waren in de laatste maanden tussen de desbetreffende leraar en 
de leerlingen. 

Is er een vak, waaraan je echt een hekel hebt? 

Vakken 

metaal 
natuurkunde 
kabelgat 
rekenen 
Engels 
havenleer 
tekenen 
taal 
schiemanswerk 
hout 
aardrijkskunde 
zeilnaaien 
groepswerk 
geschiedenis 
Nederlands 
techn. beg. leer 
vrije expressie 
aan alles 
materialenleer 
schilderen 
pitriet 
lino 
kennis van ons land 
levensvragen 
praktijk 
spreekbeurt 
A.V.O. 
handenarbeid 
neen 
weet niet 

totaal 

HVS 
alle klassen 

abs. 

35 
35 
27 
22 
13 
10 

9 
9 
8 
6 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

64 
34 

306 

HVS 
alle klassen 

% 

11.4 
11.4 
8.8 
7.2 
4.2 
3.3 
2.9 
2.9 
2.6 
2.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.7 
0.7 
0.7 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 

21.1 
11.1 

100 
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Vraag 10. Deze vraag brengt ons naar de, wat wij zouden kun
nen noemen, invloeden die het gezin, in casu de ouders, uit
oefenen op de leerprestaties van de leerlingen. Ook de vragen 11 
(Komen ze van thuis wel op de ouderavonden of openbare les
sen) ?, 12 (Is er thuis belangstelling voor je werkboekje als 
je er mee thuis komt?) en 21 (Wat hopen ze thuis dat je worden 
zal?) hebben hierop betrekking. 

Vragen ze thuis wel hoe het op school met je gaat? 

Omschrijving 

Wie? 

HVS HVS HVS HVS HVS LTS LTS 
eerste tweede derde alle alle 
jaar jaar jaar klassen klassen 

Verschil 

geregeld 
enkele keer 
nooit 

totaal 

abs. 

70 
37 

107 

abs. 

58 
40 

5 

103 

abs. 

53 
41 

2 

96 

abs. 

181 
118 

7 

306 

% 

59.2 
38.6 

2.2 

100 

abs. 

78 
28 

8 

114 

% % 

68.4 + 9.2 
24.6 — 14.0 

7 . 0 ' + 4.8 

100 

HVS 
eerste 
jaar 
abs. 

HVS 
tweede 

jaar 
abs. 

HVS 
derde 
jaar 
abs. 

HVS 
alle 

klassen 
abs. 

HVS 
alle 

klassen 

% 

vader 
moeder 
ouders 
geen 
antwoord 

18 
14 
70 

8 
12 
73 

10 

7 
17 
65 

33 
43 

208 

22 

10.8 
14 
68 

7.2 

totaal 107 103 96 306 100 

Eerst iets over de negatieve antwoorden. Van de geënquêteerden 
geeft 2.2 % op, dat hun ouders nimmer vragen naar hoe het op 
school gaat. Bij het LTS-onderzoek bleek dat 7 % te zijn. Hier 
steekt de HVS gunstig af. Bij 97.8% vragen de ouders regel
matig of wel eens naar de schoolvorderingen. Over het algemeen 
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zijn het beide ouders (68 % ; in 14 % wordt alléén moeder op
gegeven en in 10.8 % vader. Bekijken wij de jaren afzonderlijk 
(eerste, tweede en derde) dan blijken er geen grote verschillen 
te zijn; wel loopt het aantal regelmatig terug naarmate de leer
lingen langer op school zijn. In het eerste jaar was het aantal 
„nooit" ^ nul. 

Over het algemeen mogen we dus concluderen, dat er bij het 
merendeel der ouders voor de zoon-op-school wèl belangstelling 
bestaat, zij het dan ook in meer of mindere mate. 

In de onderzochte lagere technische scholen was het percentage 
ouders, dat regelmatig vraagt, hoger dan op de Havenvakschool 
(68.4% tegen 59.2%), terwijl de ouders die van tijd tot tijd be
langstelling tonen, bij de LTS = 24.6% en bij de HVS = 38.6% 
bedraagt. Hier schijnt de situatie bij de LTS gunstiger te liggen. 

Vraag 11. De interesse van de ouders komt eveneens naar voren 
als naar het bezoek aan de ouderavonden en openbare lessen ge-
informeerd wordt. 

Volgens de zoon komen ze van thuis in 87.2% naar de school-
bijeenkomsten; 12.8 % geeft op, dat dit nooit gebeurt. Gesprek
ken met deze laatste groep ouders gaven ons informatie waarom 
dit niet het geval is. De redenen lopen zeer uiteen, van geen be
langstelling tot niet in staat zijn o.a. wegens de aanwezigheid van 
nog kleine kinderen, die niet alleen thuis kunnen blijven. In de 
regel (er zijn echter veel uitzonderingen) bezochten ouders met 
veel kinderen (meer dan vijf) de bijeenkomsten minder dan ouders 
met maar enkele kinderen. Van de geïnterviewde ouders van LTS-
leerlingen bezoekt 7 4 % de ouderavonden (LTS-rapport bldz. 84). 

Ons HVS-onderzoek wijst uit, dat in 49.3 % der gevallen één of 
meer familieleden de schoolbijeenkomsten regelmatig bijwonen en 
37.9 % een enkele keer. Ook hier blijkt de belangstelling af te 
nemen naarmate de jongens langer op school zijn. 

In onderstaand overzicht zijn de gegevens in tabellarische vorm 
gerangschikt. 
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Komen ze van thuis wel op de ouderavonden of openbare 
lessen? 

Om
schrijving 

geregeld 
enkele keer 
nooit 

totaal 

HVS 
eerste 
jaar 
abs. 

66 
27 
14 

107 

HVS 
tweede 

jaar 
abs. 

45 
45 
13 

103 

HVS 
derde 
jaar 
abs. 

40 
44 
12 

96 

HVS 
alle 

klassen 
abs. 

151 
116 

39 

306 

HVS 
alle 

klassen 

% 

49.3 
37.9 
12.8 

100 

Gaan wij na, wiè het zijn die de schoolbijeenkomsten (ouder
avonden en openbare lessen) bezoeken, dan zijn dat in 54.2 % 
beide ouders te zamen, in 14.4 % alléén de vader en in 13.7 % 
alléén de moeder van de HVS-'er. In 3.6 % komen andere familie
leden, over het algemeen is dat een oudere broer, zuster of oom. 
Geen antwoord op deze vraag gaf 14.1 %. In het LTS-rapport 
lezen wij het volgende hierover: „Het merendeel van de ge
ïnterviewden (74 %) (bedoeld wordt: geïnterviewde ouders) be
zoekt de ouderavonden; slechts 34 van deze 132 ouders wonen 
deze bijeenkomsten niet te zamen bij." In ons materiaal is dat 86 
van de 166. 

Wie? 

vader 
moeder 
ouders 
anderen 
geen 

antwoord 

totaal 

HVS 
eerste jaar 

abs. 

18 
14 
52 

7 

16 

107 

HVS 
tweede jaar 

abs. 

15 
16 
56 

2 

14 

103 

HVS 
derde jaar 

abs. 

11 
12 
58 

2 

13 

96 

HVS 
alle 

klassen 
abs. 

44 
42 

166 
11 

43 

306 

HVS 
alle 

klassen 

% 

14.4 
13.7 
54.2 

3.6 

14.1 

100 

Vraag 12. Ook de antwoorden op deze vraag van onze enquête 
verschaften informatie omtrent het meeleven van thuis met de leer
ling op de havenvakschool. 
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Hier geeft 71 % op, dat er thuis belangstelling bestaat voor het 
werkboekje, 5.5 % niet en 20.3 % soms. De overige 3.2 % gaf op 
deze vraag geen antwoord. Een vergelijking met de lagere techni
sche scholen is hier niet mogelijk aangezien men daar met een 
ander soort waarderingssysteem werkt. 

Op de sub-vraag: „Hoe merk je dat?" antwoordt 82.1 % dat 
de ouders er om vragen. In 5.2% wordt het boekje thuis spontaan 
door de jongen getoond; 12.7% gaf op de sub-vraag geen ant
woord. 

Samenvattend kunnen wij dus zeggen, dat in 91.3 % thuis meer 
of minder belangstelling bestaat voor het werkboekje, dat in 82.1 % 
de ouders er om vragen; dat 5.2% der leerlingen het spontaan 
thuis toont, te zamen 87.3%. Er blijkt echter in 5.5% der geval
len géén belangstelling te zijn, althans volgens de antwoorden van 
de jongens. Aangezien het werkboekje (als maatstaf voor de pres
tatie) een emotionele betekenis heeft voor de leerling en een 
invloed kan hebben op de werkwijze menen wij, dat deze 5.5 % 
niet voldoende aandacht op dit punt ontvangt. De jongen aan het 
begin van de puberteit vat zijn prestaties op school ernstig op, al 
doet hij vaak zo alsof dit niet zo is. 

Is er thuis belangstelling voor je werkboekje als je ermee thuis 
komt? 

Om
schrijving 

ia 

neen 
soms 
geen 

antwoord 

totaal 

HVS 
eerste jaar 

abs. 

86 
8 

12 

1 

107 

HVS 
tweede jaar 

abs. 

74 
2 

24 

3 

103 

HVS 
derde jaar 

abs. 

57 
7 

26 

6 

96 

HVS 
alle 

klassen 
abs. 

217 
17 
62 

10 

306 

HVS 
alle 

klassen 

% 

71.0 
5.5 

20.3 

3.2 

100 
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Hoe merk je dat? 

HVS HVS HVS HVS 
Om- eerste jaar tweede jaar derde jaar alle 

schrijving klassen 
abs. abs. abs. abs. 

ouders 
vragen 
erom 91 82 78 251 82.1 
leerlingen 
tonen het ' ~ 1 8 7 16 5.2 
geen 

antwoord 15 13 11 39 12.7 

totaal 107 103 96 306 100 

Vraag 13. Ten aanzien van de nabije toekomst geeft 86.0 % der 
HVS-'ers te kennen, na de school in het leerlingstelsel te willen 
gaan; 11.5 % heeft genoeg van het leren; 2.5 % gaf geen antwoord. 
Deze uitkomsten vertonen dezelfde tendens als die van vraag 7. 

De beschikbare gegevens betreffende de lagere technische scho
len zijn met die van de Havenvakschool in onderstaand overzicht 
verwerkt. 

HVS 
alle 

klassen 
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Als je van deze school afgaat, ga je dan: 

Omschrijving 

in het leerlingstelsel 
wil je eigenlijk van het leren af 
onbekend 

totaal 

zijn? 

HVS 
eerste jaar 

abs. 

92 
13 

2 

107 

HVS 
tweede jaar 

abs. 

82 
16 
5 

103 

HVS 
derde jaar 

abs. 

87 
7 
2 

96 

HVS 
alle 

klassen 
abs. 

261 
36 
9 

306 

HVS 
alle 

klassen 

% 

85.3 
11.8 

2.9 

100 

LTS 

abs. 

71 
27 

LTS 

% 

62.2 
23.7 

1 

1 Statistisch hier niet te verwerken (som niet gelijk 100). In het LTS-rapport 
(bldz. 63 en 64) staat: „Van de 114 geënquêteerde en geïnterviewde leer
lingen, ab volgt over de verschillende scholen verdeeld: Alfen 25, Amster
dam 34, Harderwijk 30, Kollum 25, gaven 71 te kennen, dat zij gebruik 
zouden maken van het leerlingstelsel om hun vakbekwaamheid op te voeren, 
5 wilden naar de UTS, 1 naar zee en 27 wilden na de LTS eigenlijk liever 
van het leren af zijn. Een 17-tal sprak zich hierover heel beslist uit, een 
10-tal was iets minder vastbesloten". 



Vraag 14. Wat doen de leerlingen gedurende de week 's avonds 
in hun vrije tijd? Gegevens hieromtrent verschaft ons o.m. de vol
gende vraag naar de bezigheden 's avonds, wanneer er geen huis
werk te maken is. 

Zoals te verwachten was, staat het kijken naar televisieprogram
ma's bovenaan, te weten 64.7 % (zie in dit verband ook de uit
komsten van vraag 25). Opvallend — en niet geheel volgens de 
verwachtingen — is het aantal jongens dat lezen opgeeft, n.l. 
40.5 %. Meer informatie hieromtrent verschaft ons de laatste 
vraag van onze vragenlijst (26). 

Een belangrijke plaats neemt het uitgaan in, te weten 26.1 %; 
gevolgd door hobby 23.2 %, sport 12.7 %, kaarten 11.1 %, club 
9.2 %, film 3.3 %, en niets 2.9 %. 

De veelal gehoorde opmerking: „de jongens van de Havenvak-
school lezen nooit", is dus niet juist, al is het niveau van de lec
tuur dan ook niet steeds van de bovenste plank (strip-verhalen, 
enz.). 

Bij deze vraag werden uiteraard veel dubbelantwoorden gegeven, 
zodat het absolute totaal niet gelijk is aan 306 en de som van de 
percentages groter dan 100. 

Wat doe )e 's avonds, als je geen huiswerk hebt? 

Omschrijving 

televisie 
Іегеп 
uitgaan 
hobby 
sport 
kaarten 
club 
film 
niets 

HVS 
alle klassen 

abs. ' 

198 
124 
80 
71 
39 
34 
28 
10 
9 

HVS 
alle klassen 

%> 

64.7 
40.5 
26.1 
23.2 
12.7 
11.1 
9.2 
3.3 
2.9 

1 Door dubbeltellingen > 306. 
2 Door dubbeltellingen > 100%. 

80 



Vraag 15. Het blijkt, dat de zondag vooral besteed wordt om 
naar de bioskoop te gaan; 49-3 % der havenvakschoolleerlingen 
gaf dit op; 3.3 % gaat gedurende de week (zie vraag 14). Merk
waardig is, dat de televisie op zondag niet genoemd wordt. Verder 
verdelen de percentages zich als volgt: uitgaan 30.4 %, passieve 
sportbeleving 20.3 %, aktieve sportbeoefening 15.7 %, hobby 
15.7 %, spelen 14.7 %, lezen 13.4 % (wat duidelijk minder is dan 
gedurende de werkdagen), vervelen 8.2 %; slechts 4 .9% gaf op 
op zondag naar de kerk te gaan, hetgeen voor een stad als Rot
terdam weinig mag worden genoemd. 

Ook hier gaven vele jongens meer dan één antwoord, hetgeen 
begrijpelijk is aangezien men verwachten mag, dat ook op zondag 
de tijd aan verschillende dingen besteed wordt. 

Hier volgt een tabellarisch overzicht met de resultaten in abso
lute getallen en de daarbij behorende percentages. 

Hoe breng je de zondag door? 

HVS HVS 
Omschrijving alle klassen alle klassen 

abs. ι % * 

49.3 
30.4 
20.3 ) , 
15.7 S З б · 0 

15.7 
14.7 
13.4 

8.2 
4.9 

Vraag 16. Bij een nadere beschouwing van de hobby's en lief
hebberijen blijkt de sport wederom bovenaan te staan, n.l. 55.9 %, 
gevolgd door verzamelen en knutselen, respectievelijk 38.6 % en 
23.5 %. 

Ook schijnen veel LTS-leerlingen graag te knutselen. Verder ver-

1 Door dubbeltellingen > 306. 
2 Door dubbeltellingen > 100%. 
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film 151 
uitgaan 93 
sport (passief) 62 
sport (actief) 48 
hobby 48 
spelen 45 
lezen 41 
vervelen 25 
kerk 15 
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meldden zij muziek 12.1 %, lezen 7.5 %, dieren 4.9 %, fotografie 

1.3 %, en dan nog een aantal andere liefhebberijen die in het sta

tistisch overzicht onder diversen gerangschikt zijn; 4 jongens zijn 

lid van de jeugdbrandweer, 6 leerlingen gaven op graag te gaan 

dansen, 1 vermeldde belangstelling voor chemie, 1 voor egyptologie 

en 1 werkte graag in de tuin. Het vaak gehoorde geluid: „deze 

jongens hebben nergens belangstelling voor!" blijkt dus niet juist 

te zijn. Slechts 4.6 % gaf op, geen enkele hobby of liefhebberij te 

hebben. 

Heb je liefhebberijen of hobby's? 

Omschrijving 

sport 
verzamelen 
knutselen 
muziek 
lezen 
dieren 
fotografie 
diversen 
neen (geen hobby) 

HVS 
alle klassen 

abs. ι 

171 
118 

72 
37 
23 
15 
4 

13 ' 
14 

HVS 
alle klassen 

% ' 

55.9 
38.6 
23.5 
12.1 
7.5 
4.9 
1.3 
4.2 
4.6 

Vraag 17. Ook de antwoorden op deze vraag geven een beeld 

van de belangstellingsrichtingen van deze jongens. Sport en film 

staan ook hier bovenaan met respectievelijk 40.2 % en 25.8 %. 

Museumbezoek 10.1% (wordt door de Havenvakschool bevor

derd), show 4.6 %. 

Een aantal — te klein om afzonderlijk statistisch te verwerken 

— gaf op: vrouwen, meisjes, dansen, brand, rel, markt, tentoon

stelling, circus, concert, dieren en vliegtuigen (in onderstaande 

tabel onder diversen gerangschikt); 13.1 % antwoordde nooit naar 

iets te gaan kijken. 

1 Door dubbelantwoorden meer dan 306. 
2 Door dubbelantwoorden meer dan 100%. 
3 Waaronder: jeugdbrandweer (4x), dansen (6x), chemie (lx), egyptologie 
(lx), tuinieren (lx). 
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Ofschoon er op school door de leerlingen menigmaal over vrou
wen, meisjes en sexuele onderwerpen gespreken wordt, wat bij die 
leeftijd geenszins een uitzondering is, worden vrouwen en meisjes 
slechts lx goemd. De wijze waarop de vraag geformuleerd was, is 
waarschijnlijk van grote invloed geweest. Een wat meer direkte 
vraag zou wenselijk zijn teneinde ook omtrent dit facet informatie 
te krijgen. 

Ga je wel eens kijken naar iets dat je interesseert? 

Omschrijving 

sport 
film 
museum 
show 
diversen 
neen 

HVS 
alle klassen 

abs. ' 

123 
79 
31 
14 
45 » 
40 

HVS 
alle klassen 

% ' 

40.2 
25.8 
10.1 
4.6 

14.7 
13.1 

Vraag 18. Waar luisteren de leerlingen graag naar? Het meest 
werd genoemd radio „Veronica" (41.2%), m.a.w. naar populaire 
muziek. Op de tweede plaats komt het luisteren naar grammo
foonplaten (22.2%), die niet nader worden omschreven. Hoor
spelen staan op de derde plaats met 14.4 %, gevolgd door klassieke 
muziek, waaronder dan verstaan worden, operette, opera en volks
concerten (6.5 % ) . Slechts 5.2 % geeft op naar documentaires te 
luisteren en 2.3 % naar de nieuwsberichten (journaal), 8.2 % be
antwoordt deze vraag met neen. 

1 Doortlubbelantwoorden meer dan 306. 
1 Door dubbelantwoorden meer dan 100%. 
3 Waaronder: vrouwen, meisjes, dansen, brand, rel, markt, tentoonstellingen, 
circus, concert, dieren en vliegtuigen. 
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Luister je wel eens naar iets moois of interessants? 

Omschrijving 

grammofoonplaten 
„Veronica" 
klassiek ' 
hoorspelen 
documentaires 
journaal 
neen 

totaal 

HVS 
alle klassen 

abs. 

68 
126 

20 
44 
16 
7 

25 

306 

HVS 
alle klassen 

% 

22.2 
41.2 

6.5 
14.4 
5.2 
2.3 
8.2 

100 

1 Onder klassiek wordt hier verstaan: operette, opera, volksconcerten, e.d. 

Vraag 19. Ongeveer twee derde is lid van een club of vereniging, 
te weten 41.5 % is aangesloten bij een sportclub, 4.2 % bij een 
muziekclub, 2jo bij een hobby-club en 24.8% geeft op lid te 
zijn van diverse verenigingen (waaronder waarschijnlijk sportver
enigingen). Circa een derde schijnt zich bij geen club of vereni
ging te hebben aangesloten (27.5 % neen en 2.9 % geen ant
woord) . 

Omtrent de lagere technische scholen lezen wij in het LTS-rap-
port (blz. 32): „van de leerlingen neemt 3 6 % niet deel aan een 
of andere verenigingsaktiviteit. Onder hen, die wel daaraan mee
doen, is de sportclub favoriet (50 % ) , 82 % van de jongens, die 
lid zijn, neemt actief deel aan het verenigingsleven. Ongeveer 10% 
vervult in het verenigingsleven een leidinggevende functie". 

Over het aantal havenvakschoolleerlingen, dat een leidingge
vende functie in het verenigingsleven vervult, geeft onze enquête 
geen informatie. Ten aanzien van de andere bovengenoemde punten 
is er tussen HVS en LTS een vrij grote overeenkomst. 

Op dezelfde bladzijde van het bovengenoemde LTS-rapport staan 
nog de volgende gegevens vermeld omtrent de oud-leerlingen van 
de LTS; „24 % van de oud-leerlingen was van geen enkele ver
eniging of club lid. De meest voorkomende clubs waren jeugdver
enigingen, sportclubs, zangverenigingen, muziekkorps, tamboer- en 

84 



pijperkorps, e.d. De vakverenigingen genoten onder deze jongens 
nog weinig belangstelling. De meeste leden daarvan werden aan
getroffen onder de zonen van arbeiders". 

Hieronder hebben wij de gegevens omtrent deze enquête-vraag 
in een overzicht samengebracht. 

Ben je lid van een club, of van een vereniging? van welke? 

HVS HVS 
Omschrijving alle klassen alle klassen 

abs. ι % 2 

sportclub 127 41.5 
muziekclub 13 4.2 
hobby-club 6 2 
diverse verenigingen 76 24.8 
neen 84 27.5 
geen antwoord 9 2.9 

Vraag 20. Volgens de uitkomsten van de schriftelijke enquête 
wenst 57.2 % later een beroep in de haven te vervullen, als haven
arbeider (Их), controleur (76x), kraanmachinist (43x), vork-
truckrijder (l4x), baas (26x), instructeur (lx), kabelgast (2x), 
kras (lx) en winchdrijver ( lx). 

Geen uitgesproken mening heeft 19.3%; de resterende 23.5% 
geeft andere beroepen op waarvan zeeman (22x) bovenaan staat, 
gevolgd door chauffeur (8x), monteur (6x) en een reeks beroe
pen, waaronder enkele uitzonderlijke wensen genoteerd worden, 
zoals ontdekkingsreiziger (lx), toneelspeler (2x), musicus (3x) en 
coureur (lx), om enkele voorbeelden te noemen (zie in dit ver
band ook het hoofdstuk over de intelligentiepeilingen bldz. 47 e.v.) 

Uiteraard is een vergelijking met de lagere technische scholen 
op dit punt moeilijk, aangezien de Havenvakschool in een zeer 
speciale richting opleidt en er dus sprake is van een andere pre
selectie. De belangstelling van de LTS'er gaat meer in de richting 
van de hout- en metaalvakken. 

1 Door dubbelantwoorden groter dan 306. 
2 Door dubbelantwoorden som niet gelijk 100. 
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Wat zou je later in het leven graag willen worden? 

Haven-
beroepen 

controleur 
kraanmachinist 
baas 
vorktruck-

rijder 
havenarbeider 
kabelgast 
instructeur 
kras 
winchdrijver 

totaal 

HVS 
alle 

klassen 
abs. 

76 
43 
26 

14 
11 
2 
1 
1 
1 

175 

57.2% 

Andere beroepen 

zeeman 
chauffeur 
monteur 
voetballer 
binnenvaart 
musicus 
toneelspeler 
bankwerker 
waterklerk 
kantoor 

sportman 
jeugdleider 
tekenaar 
expediteur 
slager 
scheepstimmerman 
capper 
rechercheur 
uitvinder 
ontdekkings

reiziger 
operator 
beroepsmilitair 
sportleraar 
winkelier 
coureur 

totaal 

HVS 
alle 

klassen 
abs. 

22 

8 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

72 

23.5% 

HVS 
alle 

Onbekend . . 
klassen abs. 

geen mening 59 

19.3% 

Vergelijken wij deze uitkomsten met de beroepswensen, die ge
uit werden tijdens het onderzoek voordat de jongens tot de Haven-
vakschool werden toegelaten, dan blijken de twee beroepen die 
destijds bovenaan stonden ook nu in dezelfde volgorde aan de top 
van de beroepenlijst te staan (zie hiervoor het hoofdstuk over de 
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intelligentie-peilingen), te weten controleur bij 16.0 %, thans 
24.8 % en kraanmachinist, het beroep dat beide keren met 14.1 % 
uit de bus komt. Hetgeen zeggen wil, dat deze beroepen vóór het 
naar de H VS gaan, gedurende het eerste, tweede en derde leerjaar 
constant op de eerste en tweede plaats blijven staan. De belang
stelling voor controleur neemt op school nog toe met 8.8%. Baas, 
een functie die tijdens het intelligentie-onderzoek slechts éénmaal 
werd genoemd (botenbaas) komt thans op de derde plaats met 
8.5 %. De belangstelling voor zeeman blijft nagenoeg gelijk: 7.7 % 
en 7.2 %; havenarbeider zakt van 7.7 % naar 3.6 % ( = 
— 4.1 % ) . Machinist is op school helemaal uit het gezichtsveld 
van de jongens verdwenen. Dit beroep wordt bij de tweede peiling 
op de HVS in het geheel niet meer genoemd. Deze keuze werd 
blijkbaar door het fixed answer karakter van de beroepenlijst van 
de LO-III-test beïnvloed (5 %). 

Het percentage geen mening steeg van 11.i % tot 19.3% (== 

+ 8.0%)· 

Vraag 21: Wat hopen ze thuis dat je worden zal? 

In 104 gevallen van de 304 ( = 34 %) hopen de ouders, dat 
hun zoon een beroep in de haven zal krijgen, te weten: 

controleur 60x 
kraanmachinist 20x 
baas 8x 
havenarbeider 7x 
vorktruckrijder 5x 
kabelgast 2x 
winchdrijver lx 
instructeur lx 

totaal 

In 86 gevallen is de 
geen neerkomt op niet 

wens van 
minder ds 

Diverse beroepen buiten de haven 
wens ouders niet bekend 

totaal 

ouders 
in 82.7 

en 

%· 

104x 

zoon concordant. 
Verder: 

25x 
177x 

ЗОбх 

het-
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Van de 25 (diverse beroepen) zijn 8 gevallen concordant ( = 
32 % ) . 

In 40 % van de gevallen wordt door de leerlingen duidelijk op
gegeven dat hun ouders hopen dat hun zoon een functie in de haven 
zal vervullen; in al deze gevallen wordt deze functie ook nader om
schreven. Controleur heeft een haast magische aantrekkingskracht, 
wat ook steeds blijkt bij wervingen van volwassenen voor dit vak. 
In deze naam ligt een zekere status opgesloten. 

Het komt er dus op neer, dat 57.8 % (abs. 177) der gevallen 
opgeeft niet te weten welke wens hun ouders hebben op het ge
bied der beroepskeuze van hun zoon: in 34 % (abs. 104) bestaat 
er echter een vastomschreven wens bij de ouders die in de richting 
gaat van een havenberoep; bij slechts 8.2 % (abs. 25) der ouders 
liggen de wensen duidelijk buiten het havenbedrijf. 

Bij de ouders der LTS-leerlingen liggen de beroepswensen van
zelfsprekend anders; daar gaan de gedachten meer in de ambach
telijke en industriële richting. Bij een rechtstreeks interview met 
een aantal ouders van leerlingen, die de LTS bezoeken, gaf 17 % 
te kennen geen oordeel te hebben (bldz 102—104). 

Het is aan te nemen, dat er onder de 57.8 % der ouders van de 
leerlingen der Havenvakschool een aantal is, dat wel degelijk een 
vastomlijnde mening heeft, maar dat de zoon dit niet zo precies 
weet, of dit om de een of andere reden niet weten wil. Een nader 
onderzoek zou hier nodig zijn om hieromtrent gegevens te ver
krijgen. 

Vraag 22. We gaan nu over tot een nadere analyse van de 
schoolvorderingen. 

Zoals reeds eerder vermeld is, kent men bij de Havenvakschool 
een werkboekje, dat de plaats inneemt van het rapport bij andere 
instellingen van onderwijs. Het zittenblijven is op de HVS onbe
kend; de leerling is voor of achter met zijn werkboekje. 

Van de 306 HVS-leerlingen geven 54 (17.6%) op wel eens 
achtergebleven te zijn met het werkboekje; 252 (82.4%) geven op 
nooit achter geweest te zijn. Analyseert men de cijferlijsten dan 
blijkt dat de leerlingen over het algemeen mild beoordeeld wor
den. 
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Van de genoemde 54 leerlingen blijft een aanzienlijk aantal 
meer dan eens achter. Ziekte en/of gebrek aan ijver worden op
gegeven als oorzaken voor het niet mee kunnen, respectievelijk in 
15% en 3.6% der gevallen (in drie gevallen worden ziekte èn ge
brek aan ijver vermeld). 

In de drie volgende tabellen zijn de gegevens gerangschikt. 

Ben ']e hier op school weleens achter gebleven met je werkboekje? 

Omschrijving 

neen 

totaal 

HVS 
alle klassen 

abs. 

54 
252 

306 

HVS 
alle klassen 

% 

17.6 
82.4 

100 

In welke klas? 

Omschrijving 

eerste klas 
tweede klas 
derde klas 

HVS 
abs. ι 

24 
31 
21 

HVS 

7.8 
10.1 

6.9 

Opmerking 

een aantal leerlingen 
blijft méér dan een 
keer achter 

Zo ja, hoe kwam dat dan, denk je? 

Omschrijving 

ziekte 
gebrek aan ijver 

HVS 
alle klassen 

abs. 3 

46 
11 

HVS 
alle klassen 

15.0 
3.6 

1 Door dubbeltellingen som niet 54. 
2 Door dubbeltellingen som niet 17.6%. 
3 Door dubbeltellingen som > 54. 
« Door dubbeltellingen som niet 17.6%. 
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Vraag 23. Hoe komen de leerlingen naar school? Het grootste 
gedeelte (53%) maakt nog altijd gebruik van ons nationale ver
voermiddel de fiets; 23.5% komt met de bus of op de fiets; 14.7% 
maakt gebruik van tram of bus, 6.5 % van de bromfiets, 1.6 % 
van trein en bus; het naar school „gaan" is zo goed als verleden 
tijd geworden: 0.7 %. 

Hoe kom je naar school? 

Omschrijving 

fiets 
bus of fiets 
tram of bus 
bromfiets 
trein en bus 
lopen 

totaal 

HVS 
alle klassen 

abs. 

162 
72 
45 
20 

5 
2 

306 

HVS 
alle klassen 

% 

53 
23.5 
14.7 
6.5 
1.6 
0.7 

100 

Met het oog speciaal op het huiswerk en de vrijetijd is het van 
belang na te gaan hoe lang de leerlingen er over doen om van huis 
naar school te komen en omgekeerd. 

Ons antwoordenmateriaal geeft ons hiervan een indruk, die zeker 
gunstig genoemd mag worden. Ongeveer tweederde der scholieren 
heeft een half uur of minder nodig om van huis naar school te 
gaan (24.5 % vijftien minuten of minder en 39-5 % van zestien 
tot dertig minuten). Slechts 7.5 % doet er langer over dan één uur 
en 11,8 % van driekwartier tot een uur. Een jongen liet deze vraag 
onbeantwoord. 

Er blijft dus voldoende tijd over voor het maken van het huis
werk en ook voor hobbies en liefhebberijen, hetgeen door de uit
komsten op andere vragen bevestigd wordt. 
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Hoe lang ben je onderweg van huts naar school? 

Aantal minuten 

tot 15 
16—30 
3 1 - ^ 5 
46—60 
61—75 
76—90 
geen antwoord 

totaal 

HVS 
alle klassen 

abs. 

75 
121 

51 
36 
13 
9 
1 

306 

HVS 
alle klassen 

% 

24.5 
39.5 
16.7 
11.8 
4.3 
2.9 
0.3 

100 

Op de vraag of er vergoeding wordt gegeven voor het vervoer 
naar en van school gaven 205 (67 %) der leerlingen op, dat dit 
het geval is; 101 (33 %) antwoordde dat dit niet zo is. Van de 
205 gaven er 182 (59.5 %) op, de vergoeding van de school te 
ontvangen, 23 (7.5 %) ze van thuis te krijgen. 

De beantwoording van deze sub-vraag is merkwaardig. Alle 
jongens krijgen n.l. zakgeld van de HVS en dit zakgeld is mede 
bedoeld voor de onkosten, die aan het vervoer naar en van school 
verbonden zijn. Dit wordt aan het begin van de cursus duidelijk 
vermeld. Het blijkt, dat de leerlingen dit vergeten. Wellicht hangt 
dat hiermee samen, dat sommige ouders zelf aan hun zoon geld ge
ven voor het vervoer; deze jongens mogen het hele zakgeld houden 
en naar eigen wens besteden. Andere jongens die per fiets of te 
voet naar school gaan, hebben geen merkbare kosten te maken. 
Menige jongen krijgt verder van thuis nog extra zakgeld. 

De leerlingen beleven de waarde van het HVS-zakgeld dus zeer 
verschillend. Het zakgeld (vergoeding) loopt van ƒ 1,80 tot / 4.80 
per week al naar gelang hun vorderingen volgens het werk
boekje; het is tevens bedoeld voor de consumpties (koffie, e.d. in 
de kantine van de Havenvakschool). 
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Wordt daarvoor vergoeding gegeven? 

Omschrijving 

neen 

totaal 

HVS 
alle klassen 

abs. 

205 
101 

306 

HVS 
alle klassen 

67 
33 

100 

Door wie? 

Omschrijving 

school 
thuis 
geen 

totaal 

HVS 
alle klassen 

abs. 

182 
23 

101 

306 

HVS 
alle klassen 

% 

59.5 
7.5 

33.0 

100 

Vraag 24: Blijf ]e 's middags over? 

Alle leerlingen van de Havenvakschool blijven 's middags over 
en eten op school, in het vakjargon heet dat „mopperen". 

Wat doe je in die tnopperpauze ? 

HVS HVS 
Omschrijving alle klassen alle klassen 

abs. <f0 

kaarten 114 37.3 
lezen (leren) 68 22.2 
praten 64 20.9 
niets (vervelen) 50 16.3 
„lol maken" 10 3.3 

totaal 306 100 
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Vraag 25: hoeveel uur per week kijk je naar de televisie? 

Volgens onze enquête kijken 6 leerlingen nooit naar de tele
visie (0 uur per week). De „piek" ligt tussen de 10 en 14 uur (125 
leerlingen). Er zijn 28 jongens, die opgeven ongeveer 24 uur per 
week naar de televisie te kijken, hetgeen zou betekenen dat zij 
zo goed als alle programma's zien. 

Bij vergelijking van de bevindingen uit het onderzoek naar de 
intelligentie komt uit het onderzoek naar voren, dat het aantal 
uren-naar-de-televisie-kijken groter is naarmate het I.Q. lager is. 

Van 1 с wordt door 7 jongens van de 13 (I.Q.'s 80 tot 89) op
gegeven dat zij ongeveer 24 uur per week naar de televisie kijken; 
van 2 с zijn er dat 3 op een totaal van 9 leerlingen (I.Q.'s van 75 
tot 104) en één van de 9 jongens uit 3 с (I.Q.'s 70 tot 109). M.a.w. 
van die 28 jongens behoren er 11 tot de C-stroom). 

Deze bevinding is niet verrassend. De meer intelligenten maken 
een keuze uit de programma's en komen ook eerder tot andere 
bezigheden; zij zijn meestal aktiever. 

Vraag 26. Door de 306 leerlingen werden in totaal 1100 titels 
van gelezen boeken genoemd; 31 jongens gaven op nooit een boek 
te lezen, hetgeen neerkomt op 10.1 %. De lezers gaven gemiddeld 
3 à 4 boeken op (er werden 5 titels gevraagd). 

Welke boeken werden genoemd? Bovenaan staan de jongens
boeken (355 = 116.0 % ) , zoals Arendsoog, Alleen op de wereld, 
Winnetou, Pietje Bell, e.a., dan volgen detective-boeken (231 = 
75.5 % ) , waaronder Goldfinger, Dr. No, e.a.; daarna komen de 
wildwestboeken (187 = 61.1 % ) , oorlogsboeken (98 = 32.0 % ) , 
strip-verhalen (88 = 28.8 %, romans (87 = 28.4 % ) , naslagwer
ken (31 = 10.1 fo) en tenslotte gaven 23 jongens Ik Jan Cremer 
op, hetgeen nog altijd 7.5 % betekent. Weekbladen als Pep en 
Donald Duck werden niet als boeken beschouwd en niet in deze 
cijfers opgenomen. 

Alle percentages werden berekend ten opzichte van het totaal 
aantal geënquêteerden (N = 306). 
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Omschrijving 
HVS 

alle klassen 
abs. 

HVS 
alle klassen 

% 

leest wèl boeken 
leest géén boeken 

totaal 

Noem eens vijf 

Soort lectuur 

boeken 

275 
31 

306 

die je in de laatste 

HVS 
alle klassen 

abs. 

89.9 
10.1 

100 

tijd gelezen hebt. 

HVS 
alle klassen 

jongensboeken 
detectiveboeken 
wildwest-boeken 
oorlogsboeken 
strip-verhalen 
romans 
naslagwerken 
Jan Cremer 

355 
231 
187 

98 
88 
87 
31 
25 

116.0 
75.5 
61.1 
32.0 
28.8 
28.4 
10.1 

7.5 

totaal 1100 < 

Samenvatting. 

In dit hoofdstuk werden de antwoorden op een enquêtering van 
alle leerlingen (N = 306) der Havenvakschool vergeleken met die, 
welke bij leerlingen van lagere technische scholen verkregen waren. 
Het enquêteformulier bevatte 26 hoofdvragen en een aantal sub
vragen, o.m. omtrent de belangstellingssfeer, de activiteiten, de be-
roepswensen, de sociale contacten der leerlingen en hun relatie tot 
thuis of omgekeerd. De resultaten werden voor iedere vraag afzon
derlijk zoveel mogelijk in tabellarische overzichten gegroepeerd en 
in de begeleidende tekst kort samengevat. De antwoorden op som
mige vragen werden in verband gebracht met de in het vorige 
hoofdstuk vermelde intelligentiequotiënten. 

1 Gemiddeld werden 3 à 4 boektitels opgegeven. 
2 Door meervoudige antwoorden niet gelijk aan 100. 
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Op verschillende punten kwamen duidelijke verschillen tussen 
de Havenvakschool en de lagere technische scholen naar voren. 

Ook bleek dat beeld en werkelijkheid, dat wil zeggen, de voor
stelling, die men zich van de havenvakschooUeerling maakt (niet 
alleen de buitenstaanders maar ook de leraren) en de realiteit, 
waaraan hij beantwoordt, op belangrijke punten niet kloppen. 

De verkregen resultaten geven suggesties en aanbevelingen voor 
de praktijk, waarop in het laatste hoofdstuk nader zal worden 
ingegaan. 
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HOOFDSTUK IV 

PERSPECTIEF. 

De doelstelling van het onderzoek was tweeledig. Men wenste 
te worden geïnformeerd omtrent de intelligentie van de leerlin
gen, die naar de Havenvakschool gaan, teneinde een vergelijking 
te kunnen maken met de leerlingen die de lagere technische scho
len in Nederland bezoeken. Tevens bleek het gewenst de leer
lingen in de toekomst te klasseren overeenkomstig hun intelligen
tieniveau of onderwijsvatbaarheid. Ook vroeg de C-stroom (voor 
minder-begaafden) om nader onderzoek. De doelstelling was dus 
ten dele van theoretisch, ten dele van praktisch belang. 

De bevindingen van de intelligentiepeilingen kunnen als volgt 
worden samengevat. 

De aspirant-leerlingen van 1963 hadden gemiddeld een intelli
gentiequotiënt van 100, met een spreiding van 74 tot 128; het to
taal aantal onderzochte leerlingen (N) was 153. 

De aspirant-leerlingen van 1964 hadden gemiddeld een intel
ligentiequotiënt van 98, met een spreiding van 70 tot 132; N = 
135. 

De aspirant-leerlingen van 1965 hadden gemiddeld een intelli
gentiequotiënt van 98.5, met een spreiding van 78 tot 132; N = 
129. 

Het gemiddelde intelligentiequotiënt over de drie jaren was, in
clusief de C-stroom, 98.8 (N = 417), zonder de C-stroom 100.6 
(N = 374). 

Het gemiddelde I.Q. van de C-stroom was 85 (N = 43). 
In deze studie wordt ook een overzicht gegeven omtrent het 

verloop van het aantal leerlingen. 
Van alle leerlingen die in 1963, 1964 en 1965 op de H.V.S. 

waren gekomen (417) waren er op een bepaalde datum (op 1 sep
tember 1965) nog 327 op school, hetgeen dus een verloop van 
90 betekent, wat neerkomt op 30 per jaar (ca. 20 % ) . 
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Het verschil tussen het landelijk gemiddelde intelligentiequotiënt 
van de leerlingen van de lagere technische scholen (onderzoek op 
27 LTS-scholen in 1958, eveneens met de L.O. Ill-test) en dat van 
de leerlingen van de Havenvakschool in Rotterdam (zonder C-
stroom) bedraagt 1.6 punten. Het landelijk gemiddelde was 102.2 
tegen 100.6 bij de Havenvakschool. De verdeling der I.Q.'s op de 
LTS en HVS was volgens x2-toets significant. De HVS bleek, 
inclusief de C-stroom, 7.5% meer minderbegaafden te hebben 
dan de LTS, 0.5% meer gemiddelden, 8% minder vluggen en 
een even groot aantal knap-begaafden, t.w. 0.5%. Volgens de 
uitkomsten zou een aantal leerlingen nog een verdere opleiding 
kunnen volgen. 

De L.O. Ill-test van Snijders, die wij bij het onderzoek van de 
intelligentie gebruikt hebben, bleek een bruikbaar instrument te zijn 
voor een peiling van de intelligentie van de leerlingen van de 
Havenvakschool. De constantie in de uitkomsten over drie achter
eenvolgende jaren pleit voor de constructie van de L.O. Ill-test. 

Een onderzoek naar de maatschappelijke achtergronden van de 
HVS-leerlingen leverden de volgende gegevens op. Van ruim 
29 % is de vader werkzaam in de Rotterdamse haven; 84 % ko
men uit gezinnen van ongeschoolde en geschoolde arbeiders (resp. 
25% en 59%). Bij de LTS schommelde dit percentage tussen 
de 63 % en 69 %. Ook bij de Havenvakschool gaat de stelling op 
dat de recrutering van de leerlingen gebonden is aan het sociale 
milieu. Bij de HVS is echter het percentage leerlingen, afkomstig 
uit de ongeschoolde en geschoolde milieu's, hoger dan bij de la
gere technische scholen in den lande. 

De topografische herkomst der leerlingen ziet er als volgt uit. 
Bijna alle leerlingen wonen in Rotterdam of omgeving. Circa 65 % 
is afkomstig uit Rotterdam-Zuid en circa 30 % uit het centrum 
en Noorden van de stad. De meeste leerlingen zijn woonachtig in 
de dichtbevolkte volksbuurten. 

Een directe enquête (N = 306), gehouden in 1965, verschafte 
informatie over een 26-tal vraagpunten. De meest belangrijke uit
komsten waren de volgende. Ongeveer 60 % der geënquêteerden 
gaf te kennen het prettig te vinden op school (ook op de lagere 
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technische scholen werd dit percentage gevonden). De satisfactie 
op de HVS nam af naarmate de leerlingen langer op school wa
ren. Het percentage van de leerlingen, die te kennen gaven liever 
op de HVS te blijven om het diploma te behalen dan van school 
af te gaan om bij een baas te gaan werken, bedraagt 93.1 %. Het 
LTS-onderzoek leverde hier een percentage op van 86.0%. 

Van de op de HVS onderwezen vakken bleken metaalarbeid 
en natuurkunde (beide 11.4%) het meest in trek te zijn; daarna 
kabelgat en rekenen, met respectievelijk 8.8 % en 7.2 %. 

De beroepswensen der leerlingen bleven tijdens de opleiding op 
de HVS vrij constant. Bij een vergelijking van de beroepswensen 
vóór het naar de HVS gaan, gepeild tijdens het intelligentie-
onderzoek, met de uitkomsten van de enquête op school, blijken de 
twee beroepen, die destijds bovenaan stonden, ook later in dezelfde 
volgorde aan de top van de beroepenlijst te staan. Te weten con
troleur met 16.0 % en 24.8 % en kraanmachinist, beide keren met 
14.1 %. Bij 82.7 % was de beroepswens van ouders en zoon con
cordant. 

De belangstelling van thuis voor de zoon op school en zijn vor
deringen was vrij groot. Toch vraagt 7 % der ouders nooit naar 
de gang van zaken op de HVS en kwamen 12.0% der ouders 
nooit op de ouderavonden of openbare lessen. 

Wat de vrije tijd betreft wees het onderzoek uit, dat het aantal 
uren naar de televisie kijken groter was naarmate het I.Q. lager 
was. 

Blik in de toekomst 
De snelle ontwikkeling en uitbreiding van het havenonderwijs 

— de havenvakscholen voor jongens, de hogere opleiding, de vak
opleidingen voor volwassenen1 — noden ons tot bezinning en tot 
bestudering van de daarmede samenhangende vraagstukken. De 
snelle groei van de havens — vooral in de allerlaatste tijd — schept 
op zichzelf nieuwe problemen, óók met betrekking tot de oplei
ding van degenen, die in een nabije toekomst in die havens zullen 

1 en de toekomstige tweede Havenvakschool aan boord van de Cilicia (zie 
bldz. 100). 
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Tijdens een der lessen 





werken. De vorderende automatisering bij het laden en lossen van 
schepen en de zich wijzigende werkmethoden vragen in een niet 
al te verre toekomst wellicht terdege opgeleide havenwerkers in 
de ruime zin van dit woord. ledere prognose is moeilijk, zeker 
hier. Toch verdient een visie op wat komen gaat de nodige aan
dacht, wil een haven up to date en vooral concurrerend blijven. 
Een nauwkeurig volgen van ook wat anderen doen, blijft geboden. 
Een verder doorgevoerd en modern personeelsbeleid kán bijdragen 
tot het behouden van de goede menselijke verhoudingen, tot de 
arbeidsrust, tot de arbeidsbereidheid, tot de arbeidsprestatie en 
vooral tot de satisfactie bij het werk. Geen enkele opleiding zal 
vruchtbaar zijn indien deze niet is afgestemd op de toekomst en 
wanneer de opgeleide candidaten niet worden opgenomen in een 
passend werkmilieu. 

Bij een analyse van het leerprogramma van de Havenvakschool, 
vergeleken met de bevindingen van onze intelligentiepeilingen en 
van de antwoorden op de enquête, komt men tot de conclusie dat 
de opleidingen ondanks alles toch nog een — misschien te sterk 
— theoretisch en verbaal karakter hebben. Het verdient aanbeveling 
in de toekomst de theoretische toelichtingen te laten volgen op 
het praktijkwerk en niet omgekeerd; anders blijft de theorie voor 
vele leerlingen te moeilijk. 

Het door ons verrichte intelligentie-onderzoek, waarvan de tabellen 
op bldz. 36, 37 en 38 een beeld geven, heeft uitgewezen dat de grote 
spreiding der I.Q.'s in de afzonderlijke klassen het onderwijs op 
de Havenvakschool bemoeilijkt, zowel voor de leerkrachten als voor 
de leerlingen zelf. De instelling van de C-stroom kan dat probleem 
niet afdoende oplossen. Het onderzoek wijst uit, dat een verant
woorde indeling der klassen in stromen, bijvoorbeeld vier, geba
seerd op een psychologisch onderzoek, vooral van de intelligentie 
der leerlingen, de meest adequate oplossing zal zijn. Een méér-stro
menstelsel dus, waarbij echter iedere discriminatie zoveel mogelijk 
moet worden voorkomen. Men zou de klassen een naam kunnen 
geven in plaats van nummers en letters. De C-stroom zou dan niet 
als bijzondere klas gehandhaafd dienen te worden, maar zou moe
ten opgaan in het meer-stromenstelsel. Van meet af aan zou men 
de leerlingen van de meer-intelligente stromen een wat zwaardere 
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opleiding kunnen geven met tevens een andere doelstelling, bij
voorbeeld richten op functies in de haven, die wat meer opleiding 
eisen. De minder-intelligente stromen zouden dan meer of geheel 
op het praktijkwerk gericht kunnen worden. Een indeling, waarbij 
een leerling al naar gelang van zijn ontplooiing gemakkelijker 
overgeplaatst kan worden van de ene naar de andere stroom, zou 
èn aan hemzelf èn aan de opleiding in haar geheel ten goede 
komen. Met het oog op de steeds groter wordende specialisatie in 
de toekomst zou een dergelijke groepering goed kunnen aansluiten 
aan de praktijk. 

Het waarderingssysteem (cijfers van het werkboekje) is te mild 
en differentieert te weinig. Volgens onze ervaring vat de jongen 
aan het begin van de puberteit zijn prestaties ernstig op en wil 
er naar gewaardeerd worden. Een te mild en te weinig gedifferen
tieerd waarderingssysteem kan averechts werken: men doet zijn 
best niet meer, „want het maakt toch geen verschil". 

Het valt te verwachten dat ook in de nabije toekomst de recrute-
ring der leerlingen wel hoofdzakelijk uit de groepen geschoolden 
en ongeschoolden van de maatschappij geschieden zal. Voor som
mige leerlingen zal de Havenvakschool-opleiding geheel passen in 
het cultuurpatroon van hun ouders; voor anderen een stijging of 
daling van sociaal oogpunt uit betekenen. De beroepskeuze der leer
lingen wordt door de ouders opzettelijk of onopzettelijk beïnvloed. 

Het zou aanbeveling verdienen de ouders een presentielijst te 
laten tekenen tijdens de ouderavonden (en andere schoolbijeenkom-
sten), teneinde te weten te komen wie van hen, door welke oor
zaak dan ook, nimmer deze bijeenkomsten bezoeken. Onze en
quête laat zien, dat een niet te verwaarlozen percentage leerlingen 
op dit punt thuis niet voldoende aandacht ontvangt. 

Het aantal jongens, dat het niet prettig vindt op de Havenvak-
school, is betrekkelijk gering; in ieder geval is hun aantal kleiner 
dan op de lagere technische scholen. Misschien moge dit gezien 
worden als een indicatie dat het lesprogramma, de didaktiek en de 
algemene paedagogische aanpak, waarbij sterk het accent gelegd 
wordt op het werken in een team, goed functioneren. Of het leer
plan met zijn drie afdelingen: algemene vorming, handvaardigheid 
en lichamelijke opvoeding (economische bewegingsleer met het oog 
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op een juiste werkhouding) qua opzet geheel voldoet, daarover 
geeft ons onderzoek geen informatie. Uit gesprekken met functiona
rissen van diverse havenbedrijven bleek dat men over het algemeen 
zeer tevreden is over het werk van de havenarbeiders, die op de 
HVS waren opgeleid. 

De promotiekansen voor jongens, die de Havenvakschool met 
goed gevolg hebben afgelopen, zijn hetzij in de haven hetzij daar
buiten, bepaald niet gering. 

De statistieken wijzen uit dat circa 92 % van de Havenvakschool-
leerlingen na hun militaire diensttijd terugkeert naar de haven. Dit 
hoge percentage wijst uit dat er tijdens de opleiding een positieve 
binding met de haven ontstaat. De geslaagde leerlingen werken 
voor het merendeel in de grote stuwadoorsbedrijven in Rotterdam. 
Van de overige 8 % werd een aantal opgenomen in andere bedrijfs
takken buiten de haven en volgt een te verwaarlozen klein aantal 
nog een andere opleiding of emigreert. 

Bouwen duurt lang; zeker wanneer het een opgroeiende genera
tie betreft. Als de schijn niet bedriegt, getuigt de opzet van de 
HVS met de andere daaraan gekoppelde opleidingen van een 
goed beleid. Pas over enkele tientallen jaren zal de vraag of de 
Scheepvaart Vereeniging Zuid en de vakorganisaties, die de Haven
vakschool leiden, een juiste koers hebben gevaren, definitief wor
den beantwoord. 
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SUMMARY 

The purpose of our research was twofold. Information had been 
asked about the intelligence of the pupils who are receiving a 
training at the „Havenvakschool" (Dockers' Training School), in 
order to be able to make a comparison with the pupils attending the 
Junior Technical Schools in the Netherlands. Furthermore, it proved 
desirable to classify in the future the pupils according to their 
intelligence level or educational capability. The C-stream (less-
talented pupils), too, required a further test. The object was, there
fore, partly of theoretical, partly of practical importance. 

The results shown by the intelligence tests can be summarized as 
follows: 

The average intelligence quotient of the aspirant-pupils of the 
year 1963 was 100, the I.Q. ranging from 74 to 128; the total 
number of pupils tested (N) was 153. 

The average intelligence quotient of the aspirant-pupils of the 
year 1964 was 98, the I.Q. ranging from 70 to 132; N = 135. 

The average intelligence quotient of the aspirant-pupils of the 
year 1965 was 98.5, the I.Q. ranging from 78 to 132; N = 129. 

The average intelligence quotient for these three years was, in
cluding the C-stream, 98.8 (N = 417), without the C-stream 100.6 
(N = 374). 

The average I.Q. of the C-stream was 85 (N = 43). 
This study also contains a summary as regards the decline of the 

number of pupils. 
On 1st September 1965, 327 of the total number of pupils who 

attended the Dockers' Training School in the year 1963, 1964 and 
1965 (417) were still at school; this means, therefore, a decline of 
90, i.e. an average of 30 a year (abt. 20%). 

The difference between the national average intelligence quotient 
of the pupils attending the Junior Technical Schools (tests conducted 
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at 27 Junior Technical Schools in 1958, the method of testing being 
alike in all these 27 schools) and that of the pupils of the Dockers' 
Training School at Rotterdam (without C-stream) is 1.6 points. The 
national average was 102.2 and the average I.Q. of the pupils 
attending the Dockers' Training School 100.6. The distribution of 
the I.Q.' at the junior technical schools and the Dockers' Training 
School was, according to the results shown by the x2-test, significant, 
the Dockers' Training School, including the C-stream, proving to 
have 7.5% more „less-talented" pupils than the Junior Technical 
Schools, 0.5% more „average" pupils, 8% less „bright" pupils and 
an equal percentage of „clever" pupils, namely 0.5%. According 
to the results shown by the tests a number of pupils would be 
capable of taking a further training. 

An inquiry into the social backgrounds of the pupils attending 
the Dockers' Training School produced the following data. The 
fathers of over 29% of the pupils work as dockers at the Port of 
Rotterdam; 84% of them belong to families of unskilled and skilled 
labourers (25% and 59%, respectively). As regards the Junior 
Technical Schools this percentage ranged from 63% to 69%. Also 
in respect of the Dockers' Training School it can be said that the 
recruitment of pupils is tied to the social environment. However, as 
regards the Dockers' Training School the percentage of pupils 
coming from unskilled and skilled milieus is higher than in the 
case of the Junior Technical Schools in the Netherlands. 

The topographical origin of the pupils is as follows. Nearly all 
the pupils are living at Rotterdam or in the surrounding districts. 
About 65% is resident at Rotterdam-South and about 30% comes 
from the centre and from the northern part of the town. Most of 
the pupils live in the thickest populated working-class neighbour
hoods. 

A direct inquiry (N = 306), made in 1965, produced information 
on 26 questions. The most important results were the following. 
About 60% of the pupils interrogated said that they liked it at 
school (the Junior Technical Schools showed a like percentage). 
As regards the Dockers' Training School the pupils' satisfaction 
diminished pro rata to the time they had been at this school. The 
percentage of the pupils who said that they wanted to remain at the 
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Dockers' Training School and take their diploma rather than to 
leave the school and find a job is 93.1%. The inquiry instituted at 
the Junior Technical Schools showed a percentage of 86.0%. 

Of the subjects taught at the Dockers' Training School, metal 
working and physics (both 11.4%) were the most popular; after 
that cable tier and arithmetic, 8.8% and 7.2% respectively. 

During the training at the Dockers' Training School the voca
tional wishs of the pupils remained fairly constant. A comparison 
of the vocational wishes before going to the Dockers' Training 
School (determined in the course of the intelligence test) with the 
results of the inquiry at school has shown that the two professions 
that headed the list at the time were and are still at the top of the 
list of professions, and in the same sequence, viz., checker (tally
man): 16.0% and 24.8%, and crane-driver: both times 14.1%. As 
regards the vocational wishes of parents and son, these proved to 
be concordant to the extent of 82.7%. 

The families showed a fairly keen interest in their son's progress 
at school. Yet 7% of the parents never ask how their sons are 
making out at the Dockers' Training School and 12% of the parents 
have never attended the parents' meetings. 

As regards leisure time, the inquiry revealed that the number of 
hours spent on watching television was larger according as the I.Q. 
was lower. 

106 



GERAADPLEEGDE EN GECITEERDE LITTERATUUR, 

(alfabetische volgorde) 

Backx, J. Ph. De haven van Rotterdam. 
(Nijgh en van Ditmar, Rotterdam 1929). 

idem, Arbeid in de haven van Rotterdam. 
(„Mens en Onderneming" V, 5; november 1951). 

Bast, G. H. Ploegenarbeid in de industrie. 
(Dissertatie; Amsterdam I960). 

Beets, N. De grote jongen. 
(Utrecht 1954). 

Bernard, F. La Psicologia y sus aplicaciones. 
(Tweede druk, Editorial Victoria, Barcelona 1949). 

Bigot, L. С. T., Kohnstamm, Ph., Palland, В. G. Leerboek der Psychologie. 
(Wolters, Groningen 1950). 

Bordewijk, W. De ambachtsschooljongen en zijn beroep. 
(Wolters, Groningen I960). 

Caresano, A. La scuola per lavoratori portuali. 
(In „Porti del Nord", Genua 1964). 

Dagallier, Daniel La formation professionnelle des dockers. 
(Publié par l'agence Européenne de productivité no. 5/10 II). 

Dijk, E. W. Intelligentie en intelligentieverval. Een klinisch-psychologisch 
onderzoek bij patiënten in een psychiatrische inrichting. 
(Dissertatie; Van Gorcum, Assen 1964). 

Driel, A. A. E. van Didactiek en organisatie van het Nijverheidsonderwijs. 
(Nijgh en van Ditmar, 's-Gravenhage, z.j.). 

Galan, C. de De ambachtsschooljeugd en haar problemen. 
(H. Stam N.V., Haarlem 1950). 

Groot, A. D. de Oorlogsinvloeden op het intelligentie-niveau van de jeugd. 
(„Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden", 
deel I, afl. 1, Amsterdam), 

idem, Démasqué van de I.Q.-constantie. 
(Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, deel 
X, afl. 6, Amsterdam 1955). 

idem, Oorlogsinvloeden op het intelligentie-niveau van de jeugd; tweede 
mededeling. 
(Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, deel 
VI, afl. 1, Amsterdam 1951). 

107 



Helle, H. J. Die unstetig beschäftigten Hafenarbeiter in den nordwest
europäischen Häfen. 

(Gustav Fischer Verlag, Stuttgart I960) . 

Jansen, D. P. Wat de havenarbeider moet weten. 
(Uitgave S.V.N., Amsterdam 1948); herzien en aangevuld door J. de 
Haan in 1957 en 1961 onder de titels „Wat een havenarbeider moet 

weten" en „Het hoe en waarom van de stuwadoorsarbeid''. 

Jensen, H. V. Hiring of Dock Workers. 

(Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1964). 

Korpershoek, J. M. J. De Havenvakschool te Rotterdam. 

(„De Lichamelijke Opvoeding", nr. 1 3 - 6 juli 1957). 

Konopka, G. Groepswerk. 

(Sociale Bibliotheek, Van Loghum Slaterus, Arnhem 1964). 

Kouwer, B. J. De factorstructuur van de G.A.L.O. 
(„Paedagogische Studiën, 38e jaargang, september 1961, Groningen), 

idem, De validiteit van een intelligentie-test als selectiemiddel voor een 
Technische School. 
(Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, deel 
XIII, afl. 2, Amsterdam 1958). 

Laan Jr., R. The importance of training for docklabour from the workers' 
point of view. 
(Paper at the training symposium of the I.C.H.C.A. conference, Rotter
dam 25-1-1954). 

Meurs, G. N . De wetgeving voor het Nijverheids-Onderwijs. 
(H. ten Brinks Uitgevers-Maatschappij N.V., Meppel I960) . 

Mulder, M. en anderen Mensen, groepen, organisaties. 
(Van Gorcum, Assen 1963). 

Neves Cabrai, M. H. das La formation professionnelle du travailleur 
portuaire. 
(Uit „Revue de la Chambre de Commerce de Marseille", nr. 693, 
Marseille 1958). 

Peters, A. Havenarbeid is een vak. „Mens en Onderneming", uitgave van 
het „Instituut voor Praeventieve Geneeskunde. 
(H. D. Tjeenk Willink en Zoon N.V.; 5e jaargang, afl. 5, november 
1951 - Haarlem), 

idem, Onderwijs, opleiding en vorming voor de Rotterdamse haven. 
(„Mens en Onderneming", XlVe jaargang, afl. 2, maart 1965). 

idem, Die Hafenfachschule Rotterdam. Ein sozial pädagogischer Beitrag zur 
Berufsausbildung in den Hafenbetrieben. 
(Uitgave Stichting Vakopleidingen Havenbedrijf, Rotterdam 1962). 

idem, Vocational Training of Dockworkers in the Port of Rotterdam. 
(„International Labour Review", vol. LXIX, no. 1, Genève, jan. 1954). 

108 



idem, The training of dockworkers in a modern port. 
(Paper for the symposium of the I.C.H.C.A., U.S. National Committee, 
Milwaukee, Winconsin, 6-7 April I960). 

idem, Training of dockworkers. 
(Paper at the San Sebastian Technical Conference of I.C.H.C.A., 28 mei 
1958). 

idem, The Dockers' Training School. 
(Paper at the training symposium of the I.C.H.C.A., Rotterdam 25-1-1954). 

idem, The Dockers' Training School. 
(november 1957; stencil). 

idem, „La formation professionnelle des dockers dans le port de Rotterdam". 
Revue internationale du Travail. 
(Vol. LXIX, no. 1, Janvier 1954). 

idem, Onderwijs, opleiding en vorming voor de Rotterdamse haven. 
(„Mens en Onderneming", XIX, afl. 2, maart 1965). 

Peters, A. en Stakenburg, A. J. Teychiné De Havenvakschool te Rotterdam. 
„Vijf voorbeelden van opleiding per bedrijfstak". 
(Uitgave Nederlands Instituut voor Efficiency, 's-Gravenhage, z.j.). 

Prak, J. L. Oorlogsinvloeden op het intelligentie-niveau van de jeugd. 
(Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, deel 
VI, afl. 3, Amsterdam 1951). 

Rutten, F. J. Th. Rapport voor de Scheepvaart Vereeniging Zuid. 
(Intern rapport, niet in de handel; 25 juli 1947). 

idem, De geschiedkundige ontwikkeling der sociale psychologie in Neder
land. 
(Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, deel 
XIII, afl. 2, Amsterdam 1958). 

idem, School for Dock Labour. 
(Transport and Communications Review, VII/2, United Nations, New 
York 1954). 

Snijders, J. Th. De eenheid der psychologie. 
(Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, deel 
VI, afl. 3, Amsterdam 1951). 

Spitz, J. C. De l-toets en de Г-toets, volwaardige vervangers van enkele 
gebruikelijke x2-toetsen. 
(Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, deel 
XVI, afl. 1, Amsterdam 196l). 

Stakenburg, A. J. Teychiné Stand van Zaken SVZ. 
(Gedenkboek Scheepvaart Vereeniging Zuid, Rotterdam 1957). 

109 



idem, Rotterdam. 
(N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, 's-Gravenhage 1958). 

idem, La formation professionnelle dans le port de Rotterdam. 
(Uitgave Stichting Vakopleidingen Havenbedrijf, Rotterdam I960). 

idem, De vakopleiding in het Rotterdamse havenbedrijf. 
(„De Onderneming", orgaan van het Centraal Sociaal Werkgevers Ver
bond, jaargang 9, nrs. 21, 22, 23 en 24, 's-Gravenhage 1959). 

idem, Enige gedachten over de onderneming en de vorming van haar 
personeel. 
(Sociaal Maandblad Arbeid, XVI, 5, mei 1961). 

idem, La formation professionnelle dans le port de Rotterdam. 
(In: Manutention, no. 53, janvier 1959). 

Struik, A. H. M. Wie gaan er naar de LTS? 
(Nijmegen, oktober I960; niet in de handel, stencil). 

Ter Hoeven, P. J. A. Havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam. 
Sociologische analyse van een arbeidsmarkt. 
(Dissertatie; H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden 1963). 

Tyler, Leona 0. De psychologische test. 
(Prisma-Boeken, Utrecht en Antwerpen 1965). 

Velema, E. Het oriëntatiejaar van het lager technisch onderwijs. Een em-
pirisch-pedagogisch onderzoek. 
(Wolters, Groningen 1963). 

Verhage, F. Intelligentie en leeftijd bij volwassenen en bejaarden. 
(Dissertatie; Van Gorcum, Assen 1964). 

Vleugel, E. S. van der Begaafdheids-onderzoek en intelligentie-spreiding. 
(Demologisch Instituut, Utrecht 1951). 

Vuyk, R. Schoolvorderingen en I.Q. 
(Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, deel 
III, afl. 2, Amsterdam 1948). 

Wechsler, D. The Measurement and Appraisal of Adult Intelligence. 
(Williams and Wilkins Co., Baltimore 1958). 

Wiegersma, S. Psychologie der beroepskeuze. 
(Prisma-Boeken, Utrecht/Antwerpen 1961). 

idem, Nogmaals: de I.Q.-constantie. 
(Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, deel 
XI, afl. 4, Amsterdam 1956). 

Wind, S. van der Inleiding tot de stuwadoorsarbeid; Rotterdam 19Ю. 
2e druk, verzorgd door S.V.Z. 1957; 3e druk, verzorgd door S.V.H. 
1962. 

110 



Collectieve Arbeidsovereenkomst 1965 en loon- en arbeidsvoorwaarden 
voor werknemers in de havenbedrijven te Rotterdam. 
(Uitgave Scheepvaart Vereeniging Zuid, Rotterdam 1965). 

De LTS-er op school, thuis en in zijn beroep. Een sociologisch rapport, 
samengesteld door het Sociologisch Instituut van de Ned. Hervormde 
Kerk, De Stichting Gereformeerd Sociologisch Instituut en het Sociolo
gisch Instituut van het Convent der Chr. Sociale Organisaties. 
(Wolters, Groningen I960). 

Ben onderzoek naar de situatie en de junctie van enkele lagere tech
nische scholen. Pedagogisch-Didactische Monografieën voor het Nijver-
heids-Onderwijs. 
(Wolters, Groningen 1961). 

Onderzoek naar de intelligentie en belangstellingssfeer van de a.s. 
LTS-leerling. Uitgevoerd door het G.I.T.P. te Nijmegen in samen
werking met het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding te 
's-Gravenhage, door het Laboratorium voor Toegepaste Psychologie te 
Amsterdam in samenwerking met het Sociaal Instituut van het Convent 
der Chr. Sociale Organisaties te Utrecht, door het N.P.I. te Rotterdam in 
samenwerking met het Nutsseminarium voor Pedagogiek te Amsterdam, 
1958. 
(Niet in de handel, stencil). 

Schoolpsychologie; taak en organisatie. 
Uitgave van het Nederlands Instituut voor Praktiserende Psychologen, 
tweede druk, Amsterdam 1964). 

Jaarverslagen van (1952-1965): Scheepvaart Vereeniging Zuid, Rotterdam. 
Scheepvaart Vereeniging Noord, Amsterdam. 
Stichting Vakopleiding Havenbedrijf, Rotterdam. 
Kamer van Koophandel, Rotterdam. 
Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam. 

111 



Bijlagen 

LTS-ENQUETEFORMULIER 

1. Naam, voornaam, adres 

Afd. van de school 

2. Geboren , 19 te 

3. Op welke school en in welke school 
klas was je voor je op deze te 
school kwam? 

4. Ben je op de technische 
school gekomen omdat: 
(antwoorden door: a, b, с 
of d te onderstrepen of e in 
te vullen). 

klas 

je zelf graag wilde, 
je ouders het gezegd heb
ben. 

een vriendje er ook naar 
toe ging. 

d. het hoofd der school het 
aanraadde. 

e. andere reden? welke dan? 

prettig — 't gaat nogal — niet 
prettig 

5. Hoe vind je het nu hier? 
(onderstrepen) 

6. Hoeveel uren per week be
steed je zowat aan huiswerk ? 

7. Als je nu eens vrij mocht 
kiezen wat zou je dan liever 
doen: 
(je keus onderstrepen) 
Waarom ? 

8. Wat doe je het liefst: a. praktijk b. A.V.O. 
(onderstrepen) с theorie d. tekenen 

9. Is er ook een vak, waaraan 
je echt een hekel hebt? 
Waarom ? 

a. hier blijven om het diplo
ma te halen. 

b. van school weggaan en dan 
naar een baas. 
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11 

12 

10. Vragen ze thuis wel, hoe het 
op school met je gaat? 
Wie? 
Komen ze van thuis wel op 
de ouderavonden of open
bare lessen? Wie? 
Is er thuis belangstelling 
voor je rapport als je ermee 
thuis komt? Hoe merk je 
dat? 

13. Als je van deze school af
gaat, ga je dan 
(onderstreep a of b) 
Wat doe je 's avonds, als je 
geen huiswerk hebt? 
Hoe breng je de zondag 
door? 
Heb je liefhebberijen of hob
by's? 
Ga je wel eens kijken naar 
iets dat je interesseert? Wat 
dan? 
Luister je wel eens naar iets 
moois of interessants? 
Wat dan? 

19. Ben je lid van een club, of 
van een vereniging? 
Van welke? 

20. Wat zou je later in het leven 
graag willen worden? 

21. Wat hopen ze thuis dat ie 
worden zal? 
Ben je hier op school wel-
eens blijven zitten? 
In welke klas? 
Zo ja, hoe kwam dat dan 
denk je? 

14 

15. 

16 

17 

18 

22 

geregeld 
nooit 

geregeld 
nooit 

— enkele 

— enkele 

keer — 

keer — 

a. in het leerlingstelsel of 
b. wil je eigenlijk van het le

ren af zijn? 

ja/neen 
In klas 
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23. Hoe kom je naar school? 
Hoe lang ben je onderweg 
van huis naar school? 
Wordt daarvoor vergoeding 
gegeven ? 
Door wie? Hoeveel? 

24. Blijf je's middags over? 
Wat doe je in die middag
pauze ? 
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HVS-LESSENTABEL 

Overzicht van het aantal lessen per week. 

Algemeen leerjaar Beroepsonderwijs 
1 jaar 2 jaar 

В klas С klas A klas В klas С klas 

Nederlandse taal 
Engels 
Rekenen 
Natuurkunde 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis en 

Maatschappijleer 
Muziek 

Biologie 
Havenleer 
Levensvragen 
Cultureel programma 
Kennis der Natuur 
Tekenen 
Handvaardigheid 
Praktijk Havenleer 
Vrije expressie 
Schiemanswerk 
Gymnastiek 
Zwemmen 
Roeien 
Keuze vakken 

3 
2 
4 
2 
1 

2 
1 

1 

— 

2 
8 

4 

3 
2 

— 

— 

35 

4 

3 
— 

1 

1 

— 

— 

2 
12 

2 

6 
2 

— 

2 

35 

3 
3 
4 

— 

1 

2 

7 
1 

1 
1 

5 
2 

2 

5 
2 
1 

— 

40 

2 
2 
2 

— 

1 

1 

6 
1 

1 
1 
1 
8 

3 
8 
2 
1 

— 

40 

2 

2 
— 

1 

1 

6 
1 

— 

10 

2 

3 
8 
2 
1 

1 

40 

Opleidingen. 
De Stichting houdt a.o. in stand of regelt: 

a. een driejarige Havenvakschool, waarvan het eerste jaar een 
algemeen leerjaar is; 

b. een aansluitend leerlingstelsel „B" van ten minste 2 jaar, met 
aanvullend op het vak gericht schoolonderwijs; 

с een voortgezet leerlingstelsel „C" met een cursusduur van één 
jaar; 

d. een driejarig leerlingstelsel „A" voor leerlingen, die 16 jaar of 
17 jaar oud zijn en niet in het bezit van het diploma „maat" 
van de Havenvakschool zijn. 
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OMSCHRIJVING VAN DE LEERSTOF 

Twee voorbeelden: 

Nederlandse taal en economisch bewegen (lichamelijke opvoeding) 

ALGEMEEN LEERJAAR 

Omschrijving van de leerstof Nederlandse taal. 

Grondslagen voor het taalonderwijs: 
ordening; technisch zuiver schrijven; taalschat, uitdrukken van 

gedachten. 

a. Ordening. 
Alfabetische rangschikking, namen van klasgenoten, gereed
schappen. 
Kaartsysteem voor vreemde woorden en uitdrukkingen. 
Het oefenen in het gebruik van adresboek, telefoongids, spoor
boekje, profielboekjes. 
Voer-, vaar- en vliegtuigen. 
Woordenboek. 

b. Technisch zuiver schrijven. 
De kern van de zin. Hulpwerkwoorden. Onderwerp en gezegde. 
Tegenwoordige en onvoltooid verleden tijd. Werkwoorden en 
deelwoorden. Deelwoord als bijvoeglijk naamwoord. Bijvoeg
lijke naamwoorden. Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden. Per
soonlijke en bezittelijke naamwoorden. Kennen en kunnen, leg
gen en liggen. Voegwoorden. Gebruik van hoofdletters en lees
tekens. 

с Taalschat. 
Gebruik van woordenboek. Stil lezen. Synoniemen en tegenstel
lingen. Namen van metalen voorwerpen, verlichtings- en ver
warmingsobjecten. Woorden met dubbele betekenis. Woorden 
in verband met kleuren. Spreekwoorden in verband met scheep
vaart en havenbedrijf. Uitdrukkingen en spreekwijzen. Lezen 
van advertenties. Nederlandse en vreemde handelstermen. Ver-
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klaren van uitdrukkingen. Sporttermen. Ongerijmdheden. Woor
den en uitdrukkingen ontleend aan het kampleven. Termen en 
uitdrukkingen ontleend aan de versieringskunst. Reclame. 

d. Uitdrukken van gedachten. 
Poëzie. Actuele onderwerpen, bijv. opening Staten-Generaal; 
dierendag. Verslag praktisch werk. Stil lezen en het gelezene 
weergeven. Opstellen. Vertellen van een fabel en legenden. 
Diverse liederen, bijv. kerstlied, meilied. Brieven naar aanlei
ding van een advertentie. Opstellen van een advertentie. 

TWEEDE KLAS (B-KLASSEN) 

Omschrijving van de leerstof Nederlandse taal. 

Als structuurelement van de school geldt zeker de taalbeheer
sing. Passieve taalbeheersing is nodig voor het opnemen van ge
dachten en opdrachten. Actieve taalbeheersing is nodig om uiting 
te geven aan eigen bewustzijnsinhoud en geestelijke verworven
heden. De leerstof moet aangepast zijn aan het ontwikkelingspeil 
van de leerling. De aangeboden stof moet boeiend, emotioneel zijn. 
Punten zijn: harop lezen, stil lezen, zelfstandig uitvoeren in groeps
verband van opdrachten. Voor dit laatste is onontbeerlijk een klas
sebibliotheek, waarbij elke maand een andere leerling als bibliothe
caris dienst doet. 

De taallessen gaan over onderwerpen, die aansluiten bij een pro
ject over de haven of het bedrijf. 

Behandeld worden: De Eendracht (roeiersvereniging), Katen-
drecht, Piet Hein, Vlaggetjesdag, Pyramide, Johan van Riebeeck, de 
Herengracht, motorreddingsboot, IJzer en vuur, Abel Tasman, 
Lobith, watersnood, motorschepen, „In een kabelgat", Olivier van 
Noort, Chinese Muur. 

Er is gedacht aan het voortbouwen en onderhouden van de leer
stof van Nederlandse taal, in het algemene leerjaar, eventueel eer
der genoten onderwijs. 

Voordragen van een gedicht of het houden van een samenspraak. 
Spreekwoorden en zegswijzen. 
Het vervangen van woorden door hun synoniem of tegenstelling. 
Mondeling of schriftelijk invullen van de juiste bijvoeglijke of 
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zelfstandige naamwoorden, voegwoorden en voorzetsels. 
Het afleiden van woorden uit een gegeven woord, zoals elektri

citeit, elektrisch, elektricien, elektrificatie. 
Het vormen van woordtrappen uit een gegeven grondwoord, zo

als smeedhamer, hamerslag, slagwerk, werkbank. 
Het opsporen en verbeteren van opzettelijk aangebrachte on

juistheden in de tekst van een verhaal. 
Veelvuldig gebruik van een woordenboek, een jeugdencyclopedie 

en gidsen, als telefoongids, spoorboekje. 
Oefenen in de techniek van het zuiver schrijven. 
Het schriftelijk taalgebruik moet door meer opstellen per maand 

verzorgd worden. 
Kaartsystemen. 

DERDE KLAS (B-KLASSEN) 

Omschrijving van de leerstof Nederlandse taal. 

Evenals in het tweede leerjaar, wordt in de lessen van het derde 
leerjaar de nadruk gelegd op een inniger contact met de stad, de 
haven, de scheepvaart en het toekomstige vak van de leerling. 

Bij de behandeling van de onderwerpen en lessen wordt aan
dacht geschonken aan: zinsontleding, woordontleding, vervoeging 
van werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en stoffelijke bij
voeglijke naamwoorden, trappen van vergelijking. Verslagen van 
praktijkoefeningen en werkzaamheden. Verslagen en opstellen van 
excursies naar schepen en bedrijven. Het opstellen van brieven, 
advertenties en telegrammen. Het onderhouden van een alfabetisch 
kaartregister voor moeilijke, technische en vreemde woorden. Hard
op lezen en stil lezen. 

De onderwerpen, zoveel mogelijk gebonden aan projecten, zijn 
o.m.: het rampjaar voor Rotterdam 1572, Kaat Mossel en enige 
bekende Rotterdammers, een reis in oude tijden, een kerstavond 
in de hut van de loods, de vaart op de Rijn, de aanval op Rotterdam 
in 1940, de Gouden Eeuw, Johan de Witt, Amerika, van loopfiets 
tot bromfiets, ons Vorstenhuis, de geschiedenis van de luchtvaart en 
aardolie. 
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ECONOMISCH BEWEGEN — LICHAMELIJKE OPVOEDING. 

Indien opvoeding kan worden gedefinieerd als vorming der per
soonlijkheid, dan moet de economische bewegingsleer, als een as
pect van de totale vorming, zinvol zijn opgenomen in het geheel. 
Het „doen en handelen" is bij de lichamelijke opvoeding specifiek 
gericht en gedifferentieerd; het karakteriseert zich door algemene 
en speciale scholing. De algemene scholing is slechts een onder
deel van de oefenstof. Op de Havenvakschool moet bovenal re
kening worden gehouden met de arbeid en de mentaliteit in de 
haven. Havenarbeid vereist het dragen van verantwoordelijkheid 
en het nemen van risico's. De omstandigheden, waaronder wordt 
gewerkt, zijn zeer wisselend, terwijl de arbeid niet van gevaar ont
bloot is. Aan de leraren in de bewegingsleer is de taak de toekom
stige werknemers hun eigen bewegingsmogelijkheden en die van 
anderen te leren zien en keuren1, moed van waaghalzerij te on
derscheiden. Kortom, de veiligheid te leren in acht nemen zowel 
bij individuele handelingen als bij werken in ploegverband. 

De speciale scholing, welke na de voorbereidende klas wordt 
verzorgd, beoogt dus het ondersteunen van de toekomstige werk
zaamheden van de leerling en het voorkomen van eventuele na
delen ervan. 

Om aan de drang van de jeugd naar vrije beweging tegemoet te 
komen, om hun verlangen naar sportieve strijd en hun behoefte hun 
karakter te tonen ruimte te geven, zal ook het spelelement een be
langrijke plaats moeten innemen. 

Het verschaft door zijn beweging de noodzakelijke groeiprikkels, 
het vormt de persoonlijkheid en sluit direct aan bij de sport als 
buitenschoolse activiteit. Controle op de reinheid van de leerlingen, 
wassen en douchen zijn belangrijke onderdelen van de lessen. Van
zelfsprekend zal een havenwerker, met zoveel water in zijn omge
ving, moeten kunnen zwemmen. 

In de opleiding zal gekleed en het reddend zwemmen de spe
ciale aandacht hebben. 

Het roeien is ook een bewegingsvorm, die de havenwerker dient 

1 Hun te Ieren situaties te beoordelen, besluiten te nemen. 
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te kennen (werken op stroom, verhalen van een tros en dergelijke) ; 
het zal als sportieve prestatie niet nalaten zijn invloed op de licha
melijke gesteldheid te doen gelden. Resumerend kan men de na
volgende doelstellingen van de lichamelijke oefening onderschei
den: 

1. zij is bewegingsvormend; 
2. zij zorgt voor de persoonlijke verzorging (hygiëne); 
3. het weerstandsvermogen wordt erdoor vergroot; 
4. zij bevordert het initiatief; 
5. de behendigheid neemt toe; 
6. het uithoudingsvermogen wordt groter; 
7. door verhoging van het kunnen wordt de durf vermeerderd en 

de overvloed beteugeld; 
8. zij leert de leerlingen wennen aan samenwerking; 
9. zij leert de leerlingen zich aanpassen aan nieuwe situaties; 

10. zij heeft een compenserende werking voor tekortkomingen op 
ander gebied; 

11. zij legt de basis voor zinvolle vrije tijdsbesteding. 

Men kan de volgende oefengebieden onderscheiden: 
Groep I Gaan en lopen; 

springen; 
werpen en vangen; 
klimmen en klauteren; 
heffen, tillen, dragen, torsen, trekken, duwen, buigen, 
bukken; 
dagelijkse arbeids- en rusthoudingen 
(staan, zitten, knielen en liggen). 

„ II Bewegingskunststukken op de grond en aan toestellen. 
„ III Het spel (zaal en terrein). 
„ IV Zwemmen. 
„ V Roeien. 
Uit bovenstaande principes zijn jaarplannen en prestatie-eisen 

samengesteld. 
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De fotcts in dit boek zijn afkomstig uit de archieven van de Scheepvaart Vereentging 
Zuid en van de Stichting Vakopleidingen Havenbedrijf. 



STELLINGEN. 

I 
Het lager nijverheidsonderwijs dient nog meer dan tot dusver 

gericht te zijn op het „doen". De theorie dient — waar mogelijk 
— een verlengstuk van de praktijk te zijn, en niet omgekeerd. 

II 
Een meer-stromenstelsel verdient bij het lager nijverheidsonder

wijs de voorkeur boven het gangbare systeem. 

III 
Bij het onderwijs is de anonieme enquête te prefereren boven de 

persoonlijke. 

IV 
Een verlenging van de leerplicht is niet voor alle jongens en 

meisjes een voordeel. Het gevolg is dat een aantal leerlingen kunst
matig langer in de schoolbanken vertoeft dan goed voor hen is. 

V 
Bij de havenvakschoolleerling bestaat een verband tussen het in

telligentie-quotiënt en de frekwentie van het kijken naar televisie
programma's. 

VI 
De benaming van een functie kan een positieve of negatieve in

vloed hebben bij de werving van nieuw personeel. In het haven
bedrijf geldt dit voor de functie van controleur. 

VII 
De gebondenheid van een havenarbeider aan zijn werk hangt ten 





nauwste samen met de toekomstmogelijkheden, die het havenbe
drijf hem kan bieden. Een groot aantal gedifferentieerde functies 
met de daarbij behorende benamingen, opleidingen en diploma's of 
certificaten bevorderen de beroepstrouw veeleer dan een allround 
vorming, die tegelijkertijd scholing voor specialismen omvat. 

VIII 
Het tweelingen-onderzoek dient in de psychologische research 

een grotere plaats in te nemen dan tot nu toe het geval is. 

IX 
Het ware wenselijk in ruimere mate dan tot dusver geschiedt, 

ook de negatieve resultaten van wetenschappelijk onderzoek te 
publiceren. 

X 
De aanpassing van de buitenlandse arbeiders aan de neder-

landse omstandigheden wordt gemakkelijker en eenvoudiger al 
naar gelang er meer van hun landgenoten in Nederland wonen en 
werken. 

Behoort bij: F. Bernard, De Havenvakschool te Rotterdam. Een 
vergelijkend onderzoek tussen HVS en LTS. 
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