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VOORWOORD 

Het leerlingwezen staat sinds jaren in het centrum van de belangstelling. Die 
interesse komt voort uit het feit dat het leerlingwezen als duale opleidingsweg 
een bijzondere positie inneemt in het Nederlandse onderwijsbestel en daarmee ook 
van bijzondere betekenis is voor de discussie over de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeid. Verder geldt het leerlingwezen geldt als de belangrijkste leverancier 
van vakgeschoold personeel op het niveau van 'aankomend vakman'. 
In samenhang met het laatste heeft ook het tekort aan praktijkleerplaatsen, 
waarmee het leerlingwezen in het verleden te kampen had, en de nadelige gevol
gen daarvan voor de werkgelegenheid van jeugdige schoolverlaters, de discussies 
rond en over het leerlingwezen aangewakkerd. Dat tekort aan leerplaatsen heeft 
er namelijk toe geleid dat overheid, sociale partners en de betrokken onderwijsor
ganisaties begin jaren tachtig afspraken hebben gemaakt over de versterking van 
het leerlingwezen. Mede als gevolg van het toen gevoerde beleid is het leerling
wezen in de jaren daarna zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht in een 
stroomversnelling geraakt. 

Tegen deze achtergronden heeft het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs 
(SVO) in 1986 een onderzoek uitgezet naar de gevolgen van de geschetste ontwik-
kelmgen voor de kwaliteit van de praktijkcomponent van het leerlingwezen. 
De resultaten van dat onderzoek, dat werd uitgevoerd binnen de themagroep 
Onderwijs, Arbeidsmarkt en Bedrijf van het ITS, werden in 1989 in de vorm van 
een werkdocument vastgelegd (Frietman en De Vries, 1989). Dat werkdocument 
vormde de basis voor dit proefschrift, dat mede mogelijk werd gemaakt door het 
promotiebeleid van het ITS en financiële ondersteuning van de Open Universiteit. 

Bij de uitvoering van het onderzoek en de realisatie van deze studie waren een 
groot aantal personen van binnen en buiten het ITS betrokken. Ik ben hen zeer 
erkentelijk voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit proefschrift. 

Nijmegen, oktober 1990, 
Jos Frietman 
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'De meeste mensen zouden in dit stadium die Kwaliteit vergeten hebben, of 
ze zouden het hebben laten rusten omdat het nergens toe leidde en ze wel iets 
anders te doen hadden. Maar hij was zo mismoedig over zijn onvermogen datgene 
te doceren waarin hij geloofde, dat het hem niets kon schelen wat ze eigenlijk 
van hem verlangden, en toen hij de volgende ochtend opstond keek Kwaliteit hem 
aan. Drie uur slaap gehad, en hij was zo moe dat hij wist dat hij die dag geen 
colleges zou kunnen geven en verder waren zijn voorbereidingen niet klaargeko-
men. Hij schreef daarom op het bord: "Schrijf in 350 woorden een verhandeling 
over de vraag: wat is kwaliteit in gedachten en uitspraken?" Daarna ging hij op 
de verwarming zitten terwijl zij schreven en dacht zelf na over kwaliteit. 

Aan het eind van het uur scheen niemand klaar te zijn, en daarom vond hij 
het goed dat de studenten hun werkstuk mee naar huis namen. Hij had deze groep 
pas weer over twee dagen en dat gaf hem iets meer tijd om ook nog meer over 
de vraag na te denken. In de tussentijd zag hij sommigen van de studenten op de 
gang. Hij knikte hen dan toe en ontving nijdige en angstige blikken terug. Hij 
vermoedde dat ze met hetzelfde probleem zaten als hij. 

Kwaliteit ... je weet wat het is, toch weet je niet wat het is. Dat is met 
zichzelf in tegenspraak. Maar sommige dingen zijn beter dan andere, dat wil 
zeggen, hebben meer kwaliteit. Maar wanneer je probeert te zeggen wat de kwali
teit is afgezien van de dingen die het bezitten, gaat het allemaal ffftl Dan is er 
niets om over te spreken. Maar wanneer je niet kunt zeggen wat Kwaliteit is, 
hoe weet je dan wat het is, of hoe weet je dan zelfs maar dat het bestaat? 
Wanneer niemand weet wat het is, dan bestaat het dus voor alle praktische doel
einden helemaal niet. Maar voor alle praktische doeleinden bestaat het wel dege
lijk. Waarop worden anders cijfers gebaseerd? Waarom zouden mensen anders 
voor sommige dingen een fortuin willen neertellen, terwijl ze andere dingen op de 
schroothoop gooien? Kennelijk zijn sommige dingen beter dan andere ... maar wat 
is dat "betere"? ... En zo draai je dan rond, tol je geestelijk rond en nergens vind 
je houvast. Wat is in hemelsnaam Kwaliteit? Wat is het?' 

(Robert M. Pirsig, Zen en de kunst van het motoron-
derhoud. Een onderzoek naar waarden, 1982; oorspron
kelijk 1974.) 





Hoofdstuk 1 
INLEIDING 

1.1. Achtergronden 

In deze studie staan de ontwikkelingen in en de kwaliteit van de praktijkcompo
nent in het primair leerlingwezen centraal. 
Het primair leerlingwezen leidt op tot 'het niveau van aankomend vakman' en rust 
op twee pijlers, namelijk de praktijkopleiding in de bedrijven en de theorie op 
school1. Vanwege deze koppeling tussen theorie en praktijk staat het leerlingwe
zen bekend als een duale opleidingsweg. In verreweg de meeste gevallen wordt de 
praktijkcomponent verzorgd in en/of onder verantwoordelijkheid van een individu
eel bedrijf of instelling. Werkgever en leerling sluiten ten overstaan van een 
landelijk orgaan (zie hieronder) een leerovereenkomst af. Veelal gaat het afslui
ten van die leerovereenkomst samen met het afsluiten van een arbeidsovereen
komst. Het samengaan van leer- en arbeidsovereenkomst maakt het leerlingwezen 
veel directer afhankelijk van schommelingen in de conjunctuur dan andere oplei
dingsvormen in ons onderwijsbestel. Het vinden van een arbeidsplaats is namelijk 
in principe een voorwaarde voor het kunnen afsluiten van een leerovereenkomst. 

Uit de navolgende hoofdstukken zal blijken dat het aantal gerealiseerde leerover
eenkomsten in het leerlingwezen van jaar tot jaar sterk wisselt (zie ook overzicht 
2.1.). Die fluctuaties in de instroom van nieuwe leerlingen worden veroorzaakt 
doordat het aantal beschikbare arbeidsplaatsen op het niveau van aankomend vak
man sterk varieert. Daarbij is van betekenis dat het aanbod van leer- en arbeids
plaatsen primair afhankelijk is van de directe behoefte aan personeel van genoemd 
niveau (Hovels, 1985; Kruse e.a., 1989). 
Vanwege de nauwe relatie tussen werkgelegenheid en vakopleiding en vanwege de 
daardoor veroorzaakte schommelingen in de leerlingeninstroom, staat het leerling
wezen te boek als een conjunctuurafhankelijk of -gevoelig opleidingssysteem (vgl. 
o.a. Geurts, 1989)2. Hoewel deze terminologie een negatieve lading heeft, hoeft de 
conjunctuur-afhankelijkheid op zichzelf niet bezwaarlijk te zijn. Dat is wél het 
geval als die gepaard gaat met discrepanties tussen de vraag naar en het aanbod 
van lcer(arbeids)plaatsen. Wat dat laatste betreft kan vastgesteld worden dat in de 
laatste jaren (begin 1980 tol 1988) de vraag naar arbeidsplaatsen het aanbod 
steeds heeft overtroffen (vgl. Imhoff, 1985). En dat heeft tot gevolg gehad dat 
grote groepen jongeren zonder initiële beroepsopleiding hun schoolloopbaan beëin
digden3. 
Om deze ongunstige effekten van de conjunctuurgevoelighcid weg te nemen wer
den - daartoe aangezet door de aanbevelingen van de commissie Wagner en het 
Open Overleg daarover - in 1983 door sociale partners, onderwijs en overheid 
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gezamenlijk afspraken gemaakt over de versterking van het leerlingwezen (de zgn. 
'verdubbelingsoperatie') (vgl. Adviesgroep 2 van het Open Overleg, 1983; Hövels en 
Verijdt, 1987)4. De keuze voor een versterking van het leerlingwezen kwam voort 
uit het feit dat de duale opleidingsweg door relevante instanties in de samenleving 
als de meeste aangewezen leerweg wordt beschouwd voor een beroepsopleiding op 
het niveau van aankomend vakmanschap (vergelijk het Tweede Voortgangsverslag 
van de commissie Wagner). In het spoor daarvan is op beleidsniveau gekozen voor 
een forse uitbreiding c.q. een verdubbeling van de opnamecapaciteit van het leer
lingwezen (...). (Hövels en Verijdt, 1987, p.7-8). 
Alhoewel in de afspraken ook aandacht besteed werd aan de kwaliteit van de 
praktijkopleiding(splaats), stond dus de toename van het aantal beschikbare leer
plaatsen stond voorop. Er werd gestreefd naar een verdubbeling van het aantal 
afgesloten leerovereenkomsten5. 

Het beleid ter versterking van het leerlingwezen heeft de vormgeving van de 
praktijkcomponent niet onberoerd gelaten. Er werd namelijk in toenemende mate 
gezocht naar en gebruik gemaakt van alternatieven voor de arbeidsplaats als leer
plaats. Daarbij ging het veelal om praktijkopleidingsvarianten waarbij een substan
tieel deel van de praktijkopleiding buiten de produktie (off the job) werd gesitu
eerd en waarbij de verantwoordelijkheid voor de praktijkopleiding door een sa
menwerkingsverband van meerdere arbeidsorganisaties werd gedragen". 
Het staat echter niet vast dat alleen het hier geschetste beleid ter stimulering 
van het leerlingwezen heeft geleid tot de veranderingen van de praktijkcomponent. 
Gewezen wordt op het feit dat ook ontwikkelingen in de arbeid het opleiden in de 
praktijk van het beroep onder steeds sterker druk kunnen zetten. In dit verband 
wordt verwezen naar de discussies omtrent de leermogelijkheden (het leerpoten
tieel) van de arbeidsplaats (zie hoofdstuk 3 van deze studie). 

De opkomst van de nieuwe opleidingsvarianten was medio van de jaren tachtig 
voor de inspectie van het leerlingwezen aanleiding tot het stellen van de vraag in 
hoeverre bij de nieuwe opleidingsvarianten nog wel sprake was van een opleiding 
in de praktijk van het beroep (vgl. ook Hoofdinspectie VO/WJ, 1985). Uitgangspunt 
bij de beantwoording van die vraag waren de richtlijnen in de Wet op het Leer
lingwezen ten aanzien van de inrichting van de praktijkcomponent. De inspectie 
onthield zich van een oordeel over de vraag of het via dergelijke alternatieve 
opleidingswegen mogelijk is om vakbekwame mensen op te leiden (a.w., p. 3). Met 
andere woorden: de kwaliteitsvraag werd niet gesteld. 

Deze studie sluit aan bij de activiteiten van de inspectie, waarbij hier de kwali
teitsvraag c.q. het kwaliteitsbegrip juist centraal staat. De studie heeft tot doel 
om uitspraken te doen over verschillen in kwaliteit tussen de diverse praktijkop-
leidingsvarianten. 
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Ten behoeve van het onderzoek werd de kwaüteitsvraag uiteengelegd in een aantal 
vragen, namelijk: 
- Welke oorzaken liggen ten grondslag aan het ontstaan van nieuwe praktijkoplei

dingsvarianten in het primair leerlingwezen in Nederland? 
- Welke dominante praktij kopleidingslypen kunnen in het huidige leerlingwezen 

worden onderscheiden en wat zijn de belangrijkste kenmerken van die oplei-
dingstypen? 

- Wat is de kwaliteit van de praktijkcomponent in de verschillende praktijkoplei-
dingstypen en van welke factoren is deze vooral afhankelijk? 

Om deze vragen te beantwoorden werd eind 1986 een begin gemaakt met een 
onderzoek dat werd uitgevoerd in twee fasen, namelijk een voorbereidende fase en 
een empirische hoofdfase'. 
In het eerste deel van de voorbereidende fase vond een inventarisatie van oplei
dingsvarianten plaats. Doel daarvan was het verkrijgen van een zo volledig moge
lijk beeld van de praktijkopleidingssituatie in het leerlingwezen, op grond waarvan 
praktijkopleidingstypen geconstrueerd konden worden. 
Het tweede deel van de eerste fase stond in het teken van de instrumentontwik
keling ten behoeve van de meting van de kwaliteit van de praktijkopleiding. Ten 
eerste ging het daarbij om de constructie van vragenlijsten voor een enquête 
onder leerlingen en ex-leerlingen en ten tweede om het vaststellen van topic-lijs-
ten voor de later uit te voeren case-studies. 

Ook het hoofdonderzoek bestond uit twee onderdelen, namelijk een kwantitatief 
onderzoek onder leerlingen en ex-leerlingen (telefonische enquête) en een kwalita
tief onderzoek naar praktijkopleidingssettings (case-studies). Dit deel van het 
onderzoek had tot doel om een antwoord te geven op de vraag naar (verschillen 
in) de kwaliteit van de praktijkopleidingstypen. In tegenstelling tot de voorberei
dende fase, waarbij nog alle opleidingssectoren van het leerlingwezen betrokken 
waren, werd het hoofdonderzoek uitgevoerd in zeven geselecteerde sectoren. 

1.2. Opbouw van deze studie 

In deel A van deze studie behandelen we de vormveranderingen in de praktijkcom
ponent van het huidige leerlingwezen. Allereerst geven we in hoofdstuk 2 een 
schets van het primair leerlingwezen. Daarna gaan we in op de oorsprong van de 
veranderingen in de vormgeving van de praktijkcomponent (hoofdstuk 3). Het 
blijkt dat met name sociaal-economische overwegingen ten grondslag hebben gele
gen aan de totstandkoming van de alternatieve varianten. 
In hoofdstuk 4 staan de praktijkopleidingsvarianten in het huidige leerlingwezen 
centraal. 
Deel A wordt afgesloten met een beschrijving van de opleidingstypen naar hun 
onderwijskundige, bedrijfskundige en juridische kenmerken. 
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In deel В komt de kwaliteitsvraag aan de orde. 
In hoofdstuk 6 wordt een definitie van het begrip kwaliteit gegeven en de opera
tionalisering van dit begrip uitgewerkt. De bereikte interne en externe opleidings
effecten worden opgevat als de belangrijkste indicatoren voor de kwaliteit van de 
praktijkopleiding. Andere indicatoren, die betrekking hebben op de input van de 
opleiding, zijn vooral van aanvullende betekenis. 
Uitgaande van een conceptueel schema voor onderzoek naar de kwaliteit van de 
praktijkcomponent wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de kenmerken van de leerlin-
geninstroom en de opleidingseffecten in de vijf door ons geconstrueerde oplei-
dingstypen. 
In het afsluitende hoofdstuk worden de conclusies gepresenteerd, die op basis van 
het onderzoek kunnen worden getrokken. 



DeelA 
VORMVERANDERINGEN IN DE PRAKTIJKCOMPONENT VAN HET PRIMAIR 
LEERLINGWEZEN 





VOORAF 

In de afgelopen jaren zijn er ten opzichte van de traditionele praktijkopleiding in 
één individuele arbeidsorganisatie meerdere alternatieve praktijkopleidingsvarianten 
ontstaan. En hoewel er ook al bij de totstandkoming van de Wet op het Leerling
wezen in 1968 alternatieve opleidingsvormen voorkwamen1, vragen de huidige 
ontwikkelingen om drie redenen de aandacht. 
Ten eerste is het aandeel van de leerlingen met een leerovereenkomst (lok) dat 
op een alternatieve manier wordt opgeleid aanzienlijk toegenomen. Ten tweede 
wordt in steeds meer opleidingssectoren gebruik gemaakt van alternatieve oplei
dingsvormen. En ten derde is er in de huidige praktijkcomponent sprake van een 
grotere variatie aan alternatieve praktijkopleidingsvormen. 

In deel A gaan we in op de factoren die een rol spelen bij de veranderingen in de 
vormgeving van de praktijkcomponent (hoofdstuk 3). Geconcludeerd wordt dat 
vooral bedrijfs-economische overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan de 
totstandkoming van de alternatieve varianten. Daarnaast spelen ook - zij het in 
veel mmdere mate - andere factoren, die verband houden met ontwikkeUngen in 
de arbeid en met het instandhouden van opleidingstradities een rol. 
In hoofdstuk 4 wordt een beschrijving gegeven van de bestaande opleidingsvarian
ten. Vastgesteld wordt dat in het huidige primair leerlingwezen een vijftal, domi
nante, praktijkopleidingstypen (kortweg: opleidingstypen) voorkomen. Onderschei
dend kenmerk van deze opleidingstypen is de mate van binding van de praktijkop
leiding aan de arbeid. In het vervolg van hoofdstuk 4 gaan we in op de kwalita
tieve en kwantitatieve aspecten van de opleidingstypen. 

We sluiten deel A - vooruitlopend op de operationalisering van hel begrip kwali
teit van de praktijkopleiding (zie hoofdstuk 6) - af met een hoofdstuk waarin de 
opleidingstypen beschreven worden naar hun onderwijskundige, bedrijfskundige en 
juridische eigenschappen. Daarbij baseren we ons op gegevens, die middels een 
telefonische enquête onder leerlingen werden verzameld. 
Voor een goed begrip van zaken volgt echter allereerst een korte schets van het 
primair leerlingwezen en van de kwantitatieve ontwikkelingen die zich daarin 
hebben voorgedaan (hoofdstuk 2). 
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Hoofdstuk 2 
HET PRIMAIR LEERLINGWEZEN 

2.1. Schets van het primair leerlingwezen1 

Het leerlingwezen behoort - als vorm van part-time beroepsonderwijs - tot de 
onderwijsvoorzieningen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs2. Het 
leerlingwezen sluit aan op het lager beroepsonderwijs (lbo) en ook op het middel
baar algemeen voortgezet onderwijs (mavo). Voor wat betreft de instroom van 
nieuwe leerlingen in het leerlingwezen neemt binnen het lbo het lager technisch 
onderwijs (Ito) als vooropleiding de belangrijkste positie in. De laatste jaren is er 
echter ook sprake van een toenemende instroom vanuit het overig lbo en het 
mavo (Linge, 1987). 

Overzicht 2.1. - Plaats van het leerlingwezen in het Nederlandse onderwijsbestel 
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Ook leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger algemeen 
vormend onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) 
kunnen in principe terecht in het leerlingwezen. Bij die laatste drie categorieën 
betreft het veelal leerlingen die hun vooropleiding vroegtijdig of zonder diploma 
hebben afgebroken3. 

De geschiedenis van de leerlingstelsels in Nederland gaat terug tot ongeveer 1300. 
In die tijd fungeerden zij als middel om de opleidingsweg van aankomende am
bachtslieden te organiseren en te bewaken (De Vries, 1988). Deze leerlingstelsels 
verdwenen echter met het wegvallen van de gilden aan het begin van de negen
tiende eeuw. Nadat in 1861 de eerste ambachtsschool werd opgericht, kwamen ze 
rond 1875 echter weer op. De oorzaak daarvan was dat de bestaande ambachts- en 
huishoudscholen niet voldoende opleidingsmogelijkheden in huis hadden om alle 
jongeren een passende vakopleiding aan te bieden. In 1919 werd voor het eerst 
een vorm van leerlingwezen - toen nog als alternatief voor het onderwijs aan de 
nijverheidsscholen - geregeld in de Nijverheidswet (Laman Trip, 1976, p. 7). 
Omdat het toenmalige leerlingwezen slechts gezien werd als vervanging van de 
ambachtsschool, en dus weinig eigenwaarde had, kwam de ontwikkeling slechts 
traag op gang. Daarbij speelde een rol dat de financiële situatie van de bedrijven 
slecht was en dat als gevolg daarvan er slechts een geringe bereidheid was om 
een leerling in dienst te nemen. 
Een ander probleem was dat de leerling in het bedrijf weliswaar praktisch ge
schoold werd, maar dat de theoretische scholing ontbrak. Ook was er geen contro
le op de naleving van de opleidingsvoorwaarden (Ellerman, 1972). 
Vanwege de snelle industrialisatie nam direct na de tweede wereldoorlog de vraag 
naar aankomende en geschoolde vaklieden echter sterk toe. Een gevolg daarvan 
was dat hel leerlingwezen zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht belang
rijk aan gewicht won. De toenemende behoefte aan geschoold personeel 'leidde 
ertoe dat het leerlingwezen van surrogaat-ambachtsschool meer en meer om
gevormd werd tot een volwaardige vervolgopleiding na het lager technisch onder
wijs' (Geurts en Hövels, 1983). Dat hield onder andere in dat naast de praktijk in 
de bedrijven ook een theoriecomponent op school onderdeel ging uitmaken van de 
opleiding. 

In kwantitatief opzicht groeide het leerlingwezen van in totaal circa 3400 leerlin
gen in 1939 tot bijna 19.000 leerlingen in 1950 en meer dan 53.000 leerlingen in 
1960 (Ellerman, 1972, p. 26). 

De wettelijke basis voor de opleidingen in het leerlingwezen volgde op 31 juli 
1968 met de inwerkingtreding van de Wet op het Leerlingwezen (WLW). De WLW 
had alleen betrekking op de praktijkcomponent. De theoriecomponent werd gere
geld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO), die één dag later dan de 
WLW in werking trad. Het onderbrengen van een opleidingsvorm in twee verschil
lende wetten was volgens de toenmalige minister van O&W gewenst, omdat het 
leerlingwezen zich in onderwijskundig, organisatorisch en subsidie-technisch op-
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zicht ingrijpend onderscheidt van andere vormen van beroepsonderwijs (a.w., 1972, 
p. 30-32)4. 

Het huidige leerlingwezen kent verschillende niveaus. Er wordt een onderscheid 
gemaakt in primaire en voortgezette opleidingen. De primaire opleidingen leiden op 
tot wat genoemd wordt 'het niveau van aankomend vakman' (Geurts, 1989). De 
voortgezette opleidingen bouwen daarop voort en leiden op tot zelfstandig vakman. 
Het totaal aantal opleidingen binnen de verschillende opleidingssectoren (zie hier
onder) loopt in de honderden. 
Het primair leerlingwezen, waartoe wij ons beperken, rust op twee pijlers, te 
weten de praktijkopleiding in een bedrijf5 en de theoriecomponent op een school 
voor beroepsbegeleidend onderwijs (sbbo of streekschool). Vanwege deze koppeling 
tussen theorie en praktijk staat het leerlingwezen bekend als een duale oplei
dingsweg. Hoewel de opleiding dus uit twee componenten bestaat, ligt de nadruk 
op de praktijkcomponent. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de verdeling 
van de opleidingstijd over de twee componenten. De praktijkopleiding neemt gedu
rende de doorgaans twee- of driejarige opleiding namelijk vier dagen per week in 
beslag, terwijl de leerlingen één dag per week naar school gaan6. 

In de traditionele praktijkopleidingssituatie wordt de praktijkcomponent in principe 
verzorgd in en onder verantwoordelijkheid van één bedrijf of instelling. De werk
gever en de leerling sluiten ten overstaan van het landelijk orgaan (zie onder) 
een leerovereenkomst af. Veelal wordt tegelijkertijd ook een arbeidsovereenkomst 
afgesloten. Vandaar dat het kenmerkend voor het traditionele leerlingwezen ís dat 
een leerling een opleiding volgt, terwijl hij of zij tegelijkertijd een maatschappe
lijke taak als werknemer vervult (Onderneming, 1984, p. 8). Het komt echter 
steeds vaker voor dat leer- en arbeidsovereenkomst niet meer samengaan en daar
mee vervalt de maatschappelijke taak van de leerling. 
De leerovereenkomst bevat onder meer informatie over (WLW, h. 2, art. 10): 
' e. het beroep, waarvoor de leerling zal worden opgeleid, met opgave van het 

praktijkprogramma en van de duur daarvan; 
f. de duur van de overeenkomst, ingeval met goedkeuring van het landelijk 
orgaan een kortere leertijd is overeengekomen dan de in het praktijkprogramma 
vermelde duur; 
g. de duur van de proeftijd; 
h. de school, waaraan de leerling het algemeen en op het beroep gericht onder
wijs verplicht is te volgen, tenzij artikel 14, tweede en derde lid, van toepas
sing is; in deze gevallen wordt een gewaarmerkt afschrift van de beslissing 
van de inspectie aangehecht;' 

De praktijkopleiding berust op het principe van 'werkend leren'. Dat wil zeggen 
dat de leerling het vak al doende leert door het uitvoeren van arbeid (Koekkoek, 
1983; Van Onna, 1981). Met andere woorden: het beschikbare werk bepaalt de 
leerroute, die voor elke individuele leerling dan ook anders kan verlopen. Middels 
een zogenaamd totaalprogramma, dat in overleg met het bedrijfsleven wordt vast-
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gesteld door de minister van O&W, wordt er zorg voor gedragen dat ieder onder
deel van het vak tijdens de opleiding aan bod komt. Ter controle van de opleiding 
houden de leerlingen een takenboek bij. Vanwege de sterk gedifferentieerde oplei-
dingswegen en de daarmee samenhangende behoefte aan een flexibel opleidingstra
ject wordt in de praktijkcomponent van het leerlingwezen in toenemende mate 
gebruik gemaakt van modulering van de opleiding (Streumer en Van Zwieten, 
1987). Bij modulering gaat het om het structureren, ordenen en opdelen van het 
opleidingsprogramma in kleine afgetekende leefeenheden, die in min of meer wille
keurige volgorde kunnen worden afgewerkt of aangeboden. 

Ook het leerplan van de theoriecomponent maakt deel uit van het totaalprogram
ma. Het samengaan van zowel de praktijk als de theorie in één totaalprogramma is 
echter nog geen garantie dat de aansluiting tussen beide onderdelen altijd even 
naadloos is. Het schoolleerplan is opgebouwd uit twee onderdelen, namelijk een op 
het beroep gericht deel en een algemeen deel. Voor het eerste zijn in de regel 
zes lesuren van de wekelijkse schooldag gereserveerd. De resterende twee tot drie 
lesuren worden besteed aan algemene vorming. 

Ten slotte gaan we hier in op de taak van de landelijke en regionale organen van 
het leerlingwezen. 
Het leerlingwezen kent een dertigtal landelijke organen, die gegroepeerd zijn naar 
opleidingsberoep of -sector7. Een landelijk orgaan behartigt de belangen van de 
opleiding in de eigen sector en draagt de zorg voor de ontwikkeling van de to
taalprogramma's. Voorts is het landelijk orgaan belast met de begeleiding van de 
leerlingen. Daartoe heeft het consulenten in dienst die erop toezien dat de leer
overeenkomst wordt nageleefd. Dat betekent onder andere dat de consulent con
troleert of het totaalprogramma wordt uitgevoerd en of de leerling het werk- of 
takenboek bijhoudt. Daarnaast treedt de consulent ook op als tussenpersoon tussen 
het landelijk orgaan en de leerling enerzijds en het leerbedrijf anderzijds. Verder 
houdt hij voeling met organisaties van werkgevers en werknemers en met de 
(streek)scholen in zijn rayon. 
De regionale organen voor het leerlingwezen zijn belast met de sociaal-pedagogi
sche begeleiding van de leerlingen en hebben een taak in de voorlichting van de 
leerlingen vóór of bij aanvang van de opleiding. Bovendien houden zij zich ook 
bezig met de registratie van relevante leerlingstromen. 
Evenals de landelijke organen hebben ook de regionale organen consulenten in 
dienst die belast zijn met de uitvoerende werkzaamheden. 

2.2. Kwantitatieve ontwikkelingen in het primair leerlingwezen 

Als gevolg van het samengaan van leer- en arbeidsovereenkomst was en is het 
(traditionele) leerlingwezen voor wat betreft het aantal leerlingen veel directer 
afhankelijk van conjuncluurveranderingen en de invloed daarvan op de opleidings-
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inspanningen van de bedrijven dan andere vormen van beroepsonderwijs . De 
schommelingen in het aantal nieuw afgesloten leerovereenkomsten, die mede daar
door veroorzaakt worden, zijn in overzicht 2.2 grafisch weergegeven9. 

Overzicht 2.2. - Instroom in het primair leerlingwezen naar het aantal nieuw 
afgesloten lok's per 31/12/78 tot en met 31/12/87 
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Bron: CBS, Den Haag / ministerie van O&W (1978 t/m 1987), Zoetermeer 

De grafiek laat zien hoe sterk het aantal beschikbare leerplaatsen van jaar tot 
jaar wisselt. Verder kan worden opgemerkt dat in de begin jaren tachtig hel 
aantal nieuw afgesloten leerovereenkomsten, i.e. het aantal beschikbare praktijkop
leidingsplaatsen sterk daalde. Het dieptepunt werd bereikt in 1982 met 25.000 
nieuwe leerlingen (zie ook bijlage 2.1.). 
De scherpe daling van het aantal beschikbare praktijkopleidingsplaatsen en de 
voorziene problemen in de toekomstige personeelsvoorziening waren, zoals gezegd, 
aanleiding voor beleid ter stimulering van de instroom van nieuwe leerlingen (vgl. 
Hövels en Verijdt, 1987). De daarbij nagestreefde verdubbeling van de instroom 
ten opzichte van het ijkjaar 1982 werd in 1987 (met meer dan 51.000 nieuwe leer
lingen) bereikt. Overigens werd die verdubbeling niet in alle sectoren van het 
leerlingwezen bereikt. 
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Opgemerkt wordt dat een verdubbeling van de instroom nog geen verdubbeling van 
het aantal leerlingen dat de opleiding met succes afsluit betekent. Tegenover de 
gerealiseerde verdubbeling staat namelijk een hoog percentage uitvallers (vgl. 
Trouw, 1987). 
In hoeverre de toename van het aantal leerovereenkomsten een gevolg is van de 
genomen beleidsmaatregelen is moeilijk vast te stellen. Immers ook andere invloe
den, zoals economische en demografische factoren, spelen een rol. Niettemin is het 
evident dat het beleid heeft bijgedragen aan de gerealiseerde groei van het aantal 
leerovereenkomsten. Het is evenzeer duidelijk dat dit gepaard is gegaan met kwa
litatieve ontwikkelingen in de praktijkcomponent. Die ontwikkelingen worden in de 
volgende hoofdstukken van dit deel beschreven. 
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Hoofdstuk 3 
OORSPRONG VAN DE VORMVERANDERINGEN IN DE PRAKTIJKCOMPONENT 

De vormgeving van de praktijkcomponent lijkt zowel door kwantitatieve als door 
kwalitatieve ontwikkelingen te worden beïnvloed. In dit hoofdstuk worden de 
argumenten, die bij de ontwikkeling van de alternatieve varianten van belang zijn, 
op een rij gezet. In aansluiting op bovenstaande worden twee typen factoren 
onderscheiden, namelijk: 
- sociaal-economische factoren; 
- factoren die verband houden met het leerpotentieel van de arbeidsplaats. 

3.1. Sociaal-economische factoren 

In de inleiding van deze studie is uiteengezet dat de oprichting van de alternatie
ve opleidingsvarianten niet zozeer samenhangt met de conjunctuurgevoeligheid 'an 
sich', als wel met de discrepanties tussen vraag en aanbod van leerarbeidsplaatsen. 
Die verschillen ontstaan doordat het aanbod van en de vraag naar leerarbeids
plaatsen niet bepaald worden door dezelfde factoren. Het aanbod wordt namelijk 
vooral bepaald door de conjuncturele omstandigheden, terwijl de vraag naar leer
arbeidsplaatsen vooral afhangt van demografische factoren en van factoren die 
verband houden met de school- en beroepsloopbanen van jongeren. 

De balans tussen vraag en aanbod kan daarom op twee manieren uit evenwicht 
geraken. Enerzijds kan er sprake zijn van een tekort aan aangeboden leerarbeids
plaatsen (of: een overschot aan schoolverlaters) en anderzijds juist van een over
schot aan leerarbeidsplaatsen (en dus een tekort aan schoolverlaters). 
Bij het ontstaan van discrepanties tussen vraag en aanbod van leerplaatsen speelt, 
naast de directe behoefte aan vakgeschoold personeel en de bereidheid en moge
lijkheden van individuele arbeidsorganisaties om te investeren in 'human capital', 
ook de toekomstige behoefte aan vakgeschoold personeel een rol van betekenis1. 
Het belang van het toekomstige rendement neemt daarbij toe naarmate de kosten 
tijdens de opleiding hoger worden c.q. de inkomsten uit produktieve arbeid tijdens 
de opleiding afnemen (vgl. Edding, 1974; Noll, 1983; Metcalf, 1985; Blankert en 
Heij, 1987)2. 

Tegen deze achtergronden wordt in het navolgende ingegaan op de belangrijkste 
factoren bij de totstandkoming van nieuwe praktijkopleidingsvarianten (vgl. over
zicht З.1.). 
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Overzicht 3.1. - Relatie tussen aanbod en vraag van leer-arbeidsplaatsen en de 
(toekomstige) behoefte aan vakgeschoold personeer 

directe behoefte aan 
vakgeschoold per
soneel is kleiner 
dan de toekomstige 
behoefte 

directe behoefte aan 
vakgeschoold per
soneel is groter 
dan de toekomstige 
behoefte 

vraag naar leer
arbeidsplaatsen 
( = aanbod van 
schoolverlaters ) 
overtreft aanbod 

1 Tekort aan leer
arbeidsplaatsen. 
Om aan toekomstige 
behoefte te vol
doen is opleiden 
boven de directe 
behoefte nood
zakelijk. 

2 Tekort aan leer
arbeidsplaatsen. 
Gezien de toekomst
verwachting lijkt 
het creëren van 
extra opleidings
capaciteit minder 
zinvol. 

Vraag naar leer
arbeidsplaatsen 
kleiner dan 
aanbod 

3 Problemen in de 
personeelsvoor
ziening op de 
korte en lange 
termijn: dreigend 
tekort aan vak
geschoold personeel. 

4 Problemen in de 
personeelsvoor
ziening op de korte 
termijn, maar ook 
dreigende werkloos
heid in de toekomst. 

aantal beschikbare leerplaatsen 
beschikbaar voor de arbeidsmarkt c.q. het leerlingwezen 

In de eerste cel van de matrix, die overeenstemt met de situatie in het begin van 
de jaren tachtig, overtreft het aantal schoolverlaters het aanbod van leerarbeids
plaatsen. Anders gezegd: de directe behoefte aan vakgeschoold personeel is niet 
voldoende groot om alle schoolverlaters aan een arbeidsplaats te helpen. Tegelij
kertijd wordt de toekomstige behoefte aan vakgeschoold personeel hoger ingeschat 
dan de directe behoefte. Gezien het dreigende tekort aan vakgeschoold personeel, 
heeft het bedrijfsleven er in deze situatie alle belang bij om boven de directe 
behoefte op te leiden. De daaraan verbonden (financiële) risico's zijn echter dus
danig groot, dat (kleine) individuele bedrijven niet snel zullen overgaan tot oplei
den boven de directe behoefte onder eigen verantwoordelijkheid. Een uitzondering 
hierop vormen wellicht bedrijven met een lange opleidingstraditie, die eerder ge-
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neigd zullen zijn tot het nemen van opleidingsrisico's. Op bedrijfstakniveau kun
nen de risico's over het algemeen wél worden genomen, omdat op dat niveau de 
mogelijkheid bestaat om de opleidingsrisico's te spreiden over de betrokken be
drijven. Daarbij speelt ook een rol dat op het niveau van de bedrijfstakken de 
toekomstige behoefte aan vakgeschoold personeel beter is in te schatten . 
Opleiden boven de directe behoefte houdt wel in dat gezocht moet worden naar 
alternatieve opleidingswegen5. Het aanbod van reguliere leerarbeidsplaatsen is 
immers niet toereikend. Ook dat maakt het aannemelijk dat met name op bedrijfs
takniveau activiteiten zullen worden ontplooid met betrekking tot het opleiden 
boven de directe behoefte. Het werven van voldoende leerlingen zal, gezien het 
overschot aan schoolverlaters, geen al te grote problemen met zich mee brengen. 
De aangeboden extra opleidingscapaciteit zal eerder (ook door het bedrijfsleven) 
worden begroet als een bijdrage in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. 

Waar de bestrijding van de jeugdwerkloosheid voor het bedrijfsleven niet het 
meest belangrijke argument zal zijn om de opleidingscapaciteit te vergroten, is het 
dat wel voor de overheid. Het beleid van de overheid zal er daarom op gericht 
zijn om zoveel mogelijk jongeren uit het 'werklozencircuit' te houden. Tegelijker
tijd kan het tot de taak van de overheid worden gerekend, dat iedere jongere in 
de gelegenheid wordt gesteld om zijn of haar schoolloopbaan met op zijn minst 
een initiële beroepsopleiding af te sluiten. Gegeven het overschot aan schoolverla
ters heeft de overheid er dus belang bij om de alternatieve praktijkopleidingsvari
anten te stimuleren. 

In de voorbereidende fase van het onderzoek naar de praktijkcomponent vond in 
alle opleidingssectoren een inventarisatie plaats van de praktijkopleidingssiluaties. 
Daarbij werd ook de vraag aan de orde gesteld om welke reden men vernieuwin
gen in de vormgeving van de praktijkcomponent had doorgevoerd. Uil de inventa
risatie kwam in de eerste plaats naar voren dat niet in alle sectoren van het 
leerlingwezen sprake is van veranderingen in de vormgeving van de praktijkcom
ponent (zie overzicht 4.1. en Frietman e.a., 1988). 
Verder blijkt dat het ontstaan van nieuwe opleidingsvormen in het begin van de 
jaren tachtig daadwerkelijk voor het grootste deel te verklaren is door het actue
le tekort aan leer- en arbeidsplaatsen en een dreigend tekort aan vakbekwaam 
personeel in de toekomst. De betrokkenheid van de overheid bij die veranderingen 
komt vooral tot uitdrukking in stimulering van de nieuwe varianten middels de 
Bijdrageregeling Vakopleiding Jeugdigen (B.V.J.) en het creëren van de wettelijke 
kaders (vgl. ook Ingen, 1983; Frietman en Van Happen, 1984; Blankert en Heij, 
1987; Hövels en Verijdt, 1987)6. Ook hier staan de kwantitatieve aspecten voorop: 
de maatregelen zijn er op gericht om hel tekort aan leerarbeidsplaatsen weg te 
nemen en daarmee de jeugdwerkloosheid te verminderen. 

Al met al is de conclusie gerechtvaardigd dat de totstandkoming van alternatieve 
opleidingen zowel door (delen van) het bedrijfsleven als door de overheid is be
vorderd. De inspanningen van het bedrijfsleven hebben daarbij betrekking op de 
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daadwerkelijke ontwikkeling en financiering van de nieuwe praktijkopleidingsvor
men, terwijl de overheid gunstige randvoorwaarden schept voor die nieuwe vor
men. 
Overigens is het niet zo dat alléén de overheid in de toenemende jeugdwerkloos
heid aanleiding zag om te zoeken naar alternatieve opleidingsmogelijkheden. Van 
sommige landelijke organen is namelijk bekend dat ook voor hen het bestrijden 
van de jeugdwerkloosheid de belangrijkste drijfveer was om extra opleidingsplaat
sen te creëren. Opmerkelijk is dat in die gevallen het initiatief voor de totstand
koming van de alternatieve opleidingsvarianten bij de landelijke organen zelf lag. 

Opvallend is verder het verschil in argumentatie voor de nieuwe opleidingsvarian
ten in de kleinere en grotere sectoren7. In de kleinere sectoren ligt de nadruk 
duidelijk meer op de kwalitatieve of onderwijskundige kant van de zaak. De alter
natieve opleidingsvormen worden gezien als een adequate mogelijkheid om de 
tekorten aan leermogelijkheden in individuele bedrijven weg te nemen. 
In de grotere sectoren ligt de nadruk - althans bij de totstandkoming van de 
alternatieve varianten - op de kwantitatieve aspecten. Later zijn daar ook kwali
tatieve argumenten aan toegevoegd. In dat stadium gaat het echter niet langer om 
het opstarten van nieuwe initiatieven, maar om het instandhouden van inmiddels 
bestaande opleidingsvarianten. Dat houdt verband met het feit dat er als gevolg 
van de groeiende vraag naar en het dalende aanbod van leerling-werknemers niet 
langer behoefte is aan uitbreiding van de opleidingscapaciteit, maar het eerder de 
grootste moeite kost om de nieuwe opleidingsvarianten te behouden. Belangrijk 
argument voor het instandhouden van die alternatieve opleidingsvarianten is dat 
zij een middel kunnen zijn om het leerlingwezen minder conjunctuur-afhankelijk 
te maken. 

Er wordt hier op gewezen dat aan het opleiden boven de directe behoefte c.q. 
het 'opleiden op voorraad' het nadeel kleeft dat er voor de opgeleiden geen of 
slechts tot op zekere hoogte garanties op werk ná de opleiding bestaat. De toe
komstige behoefte is immers nooit met zekerheid te voorspellen (vgl. Lempert, 
1983; Stegmann, 1983; Kloas, 1984; Hövels, 1985). Een gevolg kan zijn dat (grote) 
groepen jongeren worden opgeleid voor toekomstige werkloosheid en dat hun 
arbeidsmarktkansen eerder af- dan toenemen. Van groot belang is daarom dat per 
opleiding of beroep goed gefundeerde schattingen van de toekomstige behoefte 
worden gemaakt8. 

De betekenis van de arbeidsmarktkansen na de vakopleiding wordt nog belangrij
ker als de toekomstige behoefte aan vakgeschoold personeel lager wordt ingeschat 
dan de directe behoefte (tweede cel van de matrix). In die situatie zullen ook 
leerlingen, die op een reguliere leerarbeidsplaats worden opgeleid, moeite hebben 
om hun baan te behouden. Laat staan leerlingen die boven de directe behoefte 
worden opgeleid. De overweging dat hier feitelijk opgeleid wordt voor toekomstige 
werkloosheid, maakt het creëren van extra-opleidingscapaciteit tot een onverant-
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woorde activiteit (Beinke, 1982). Het probleem van de actuele werkloosheid zal 
derhalve op een andere manier aangepakt moeten worden. Beinke wijst er in dit 
verband op dat het onderwijs er in economisch moeilijke tijden beter aan doet om 
jongeren te leren hoe ze hun arbeidsmarktkansen optimaal kunnen benutten, dan 
in het oude stramien van het opleiden voor een bepaald beroep door te gaan. 
Vormen van 'überörtliche' of 'überbetriebliche' praktijkervaringsplaatsen kunnen 
daarbij van grote waarde zijn (a.w., p. 15). 
Het lijkt reëel om te veronderstellen dat het ontbreken van uitzicht op werk ná 
de opleiding de deelname aan die opleiding op een negatieve wijze zal beïnvloe
den. 

Vanuit het perspectief van de leerling is de situatie, zoals weergegeven in de 
tweede rij van de matrix, het meest gunstig. Vanwege de tekorten aan schoolver
laters is de leerling immers, althans in theorie, in de gelegenheid om te kiezen. 
Alleen wanneer de toekomstige behoefte aan vakgeschoold personeel kleiner is dan 
de directe behoefte (vierde cel) dreigen ook hier op termijn werkgelegenheidspro
blemen (zie hierboven). 

De derde cel van de matrix geeft de omstandigheden weer, zoals die zich momen
teel in het leerlingwezen aan het aftekenen zijn. De huidige situatie wordt name
lijk gekenmerkt door het oplaaien van 'de strijd om de leerling' binnen en tussen 
de sectoren. Verwacht kan worden dat van de kant van de bedrijven daarom een 
steeds grotere nadruk zal worden gelegd op het recruteren van leerlingen van 
nieuwe doelgroepen9. Daarnaast zal men wellicht ook geneigd zijn om betere leer-
en arbeidsvoorwaarden te scheppen om het aantrekken van nieuw personeel te 
stimuleren (zoals bij voorbeeld het weer doorbetalen van de vijfde dag op school). 
Ook de aandacht van de overheid verplaatst zich van aandacht voor de traditione
le doelgroepen naar aandacht voor de nieuwe doelgroepen. Daarnaast zal de aan
dacht meer dan voorheen gericht zijn op de betekenis van (beroeps)opleidingen 
voor de economische groei. 

3.2. Het leerpotentieel van de arbeidsplaats 

Het primair leerlingwezen staat vanwege de opsplitsing in een theorie- en prak
tijkcomponent bekend als een duaal opleidingssysteem (vgl. hoofdstuk 2). Een 
ander (wezens)kenmerk van het primair leerlingwezen is dat de vakopleiding berust 
op het principe van het al doende leren (ook: werkend leren). Dit kenmerk, dat 
betrekking heeft op de praktijkcomponent, houdt in dat een leerling het vak leert 
tijdens het uitvoeren van zijn dagelijkse werkzaamheden in het produktieproces. 
Als gevolg van ontwikkelingen in de arbeid is het echter mogelijk dat de arbeids
plaats als leerplaats dusdanig onder druk komt te slaan dat dat aanleiding geeft 
tot nieuwe opleidingsvormen. Om inzicht te verkrijgen in dit proces gaan we hier 
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nader in op de betekenis van de arbeidsplaats als leerplaats en op de invloed van 
ontwikkelingen in de arbeid op die leerplaats10. 

3.2.1. Arbeid en leren 

We onderscheiden de volgende gefaseerde vormen van leren in de praktijk van het 
beroep: 

Overzicht 3.2.- Vormen van leren in de praktijk van het beroep 

Omschrijving (leer)plaats 

- min of meer toevallig aanleren van beroeps
kwalificaties door het verrichten van arbeid on the job 

- training tijdens de arbeid on the job 

- geïnstitutionaliseerde beroepsopleidingen 
in en/of door arbeidsorganisaties off the job 

Vastgesteld kan worden dat bij het verrichten van arbeid er steeds sprake is van 
leren. Dat er niet altijd evenveel wordt (bij)geleerd hangt onder meer samen met 
(verschillen in ) de aard van de werkzaamheden. Het verloop van het leerproces 
hangt ook af van de vraag of de te verrichten activiteiten plaatsvinden met het 
doel om iets te leren. Dat geldt ook voor het leren tijdens de arbeid, waartoe we 
ons hier beperken. 

Bij het leren tijdens de arbeid - of in ruimere zin: het leren in de praktijk van 
het beroep (on the job) - kan een onderscheid worden gemaakt tussen het aanle
ren van kwalificaties als 'bijprodukt' van het uitvoeren van arbeidstaken en het 
verwerven van beroepskwalificaties in een min of meer geformaliseerd proces van 
leren en werken. Nog een niveau hoger bevinden zich de geïnstitutionaliseerde 
beroepsopleidingen. Die beroepsopleidingen hebben als gemeenschappelijk kenmerk 
dat ze in ruimtelijk en materieel opzicht en in de tijd gezien los van het produk-
tieproces plaatsvinden (off the job)(Drexel, 1981). Binnen de geïnstitutionaliseerde 
beroepsopleidingen kan globaal een onderscheid worden gemaakt in: 
a) beroepsopleidingen verzorgd in en onder verantwoordelijkheid van één of meer 

arbeidsorganisaties en 
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b) beroepsopleidingen binnen en onder verantwoordelijkheid van het regulier on
derwijs. 

In het laatste geval (b) gaat het niet langer om een vorm van leren in de praktijk 
van het beroep. Dat geldt niet - en dat is van grote betekenis voor de beoorde
ling van de praktijkopleidingsvarianten in het vervolg van deze studie - voor de 
geïnstitutionaliseerde beroepsopleidingen in de arbeidsorganisaties (a). Die oplei
dingen kunnen vanwege hun binding aan de arbeidsorganisatie c.q. vanwege hun 
bedrijfsnabijheid namelijk opgevat worden als opleidingen in de praktijk van het 
beroep. Vandaar dat wij dit type off the job-opleidingen hier betrekken bij de 
beschouwing over het leren tijdens de arbeid. 

De in overzicht 3.2. gepresenteerde indeling sluit aan bij een indeling die De 
Vries (1988) hanteert. De Vries komt na een analyse c.q. beschrijving van de 
discussie rond het begrip 'leerplaats' tot de conclusie dat de tweedeling van theo
retisch onderwijs in een school en training-on the job de beste mogelijkheden 
biedt om helderheid te scheppen in de leerplaalsendiscussie (a.w., p. 79 - 88). 
Vastgesteld kan worden dat er sprake is van lcren-on the job als het gaat om het 
informeel leren van kennis, houdingen en vaardigheden tijdens het arbeidsproces 
en van training-on the job als het om geformaliseerd leren tijdens de arbeid gaat. 
Van training-off the job is sprake in geval van geïnstitutionaliseerde beroepsoplei
dingen binnen een arbeidsorganisatie. 

Een andere vaak gehanteerde indeling berust op het onderscheid tussen incidenteel 
en intentioneel leren (Van Onna, 1985). In dit onderscheid berust het incidentele 
leren op toeval. Waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat het leren zich niet 
als een bewust proces voltrekt, maar zich manifesteert als neveneffect van het 
verrichten van arbeid (zie categorie a van overzicht 3.2.). Van intentioneel leren 
is sprake als het leerarbeidsproces dusdanig is ingericht en verloopt dat voldaan 
wordt aan de eisen die daar vanuit een onderwijskundige optiek aan te stellen 
zijn. 
Nemen we de praktijkopleiding in het primair leerlingwezen als uitgangspunt dan 
kan worden geconstateerd dat de meest gangbare praktijkopleidingsvorm (namelijk 
die waarin leren en werken samenvallen) op te vatten is als vorm van training-on 
the job. Toch mag daar niet de conclusie aan verbonden worden dat in die oplei
dingssituatie altijd sprake is van intentioneel leren. In tegendeel: het feitelijke 
leerproces berust juist op incidenteel leren. Er is dus geen sprake van puur inten
tioneel of puur incidenteel leren, maar van een mengvorm van beiden. Of zoals De 
Vries het omschrijft: 'Vandaar dat bij training-on the job sprake is van een inci
denteel leerproces dat past in een intentioneel kader' (a.w., p. 91). Daar zou aan 
kunnen worden toegevoegd dat, voor zover het bij training-on the job gaat om 
activiteiten met een doel-middel relatie, het leerproces niet alleen past in een 
intentioneel kader, maar intentioneel ís. 
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Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat training-on the job eisen stelt aan 
de arbeidsplaats. Welke eisen dat zijn, hangt af van de aard van de opleiding en 
de opleidingsdoelen die men nastreeft. In het algemeen kan worden vastgesteld 
dat een arbeidsplaats zijn geschiktheid als (volwaardige) leerplaats verliest, indien 
er geen of te weinig mogelijkheden zijn om vorm te geven aan het incidentele én 
intentionele leren. In die gevallen dient gezocht te worden naar aanvullende of 
vervangende opleidingsmogelijkheden buiten het produktieproces en dus in de vorm 
van training-off the job. Baitsch en Frei (1984) spreken in dit verband over het 
'Qualifizierungsangebot der Arbeit' of de arbeidsimmanente kwalificatiebronnen van 
een arbeidsplaats11. Het zijn met name ontwikkelingen in de arbeid die er toe 
kunnen leiden dat een arbeidsplaats zijn geschiktheid als leerplaats verliest. 

3.2.2. Ontwikkelingen in de arbeid en de gevolgen voor de praktijkopleiding 

Met betrekking tot de leermogelijkheden van de arbeidsplaats wordt in de litera
tuur gewezen op de invloed van technologische en organisatorische vernieuwingen 
in de arbeid (Münch en Kath, 1977; Drexel, 1980; Meyer en Schwiedrzik, 1984; 
Kraayvanger en van Onna, 1985; Warmerdam en Van de Berg, 1986; Bussmann e.a., 
1985; De Vries, 1988; Van Esch en Geurts, 1989). Warmerdam en Van den Berg 
(1986) stellen: 
'Vooral in relatie tot de snelle opkomst en verspreiding van de zogenaamde nieuwe 
technologieën lijkt in veel functies en beroepen het gebruikelijke kwalificeringspa
troon (...) steeds minder toereikend' (a.w., p. 76). 
Er kan een onderscheid worden gemaakt in de invloed van de technologische ver
nieuwingen op de inhoud van de opleiding en op het leerproces als zodanig. Vooral 
de invloed op het leerproces lijkt van belang te zijn, aangezien de toepassing van 
bepaalde technologische vernieuwingen (bij voorbeeld de introduktie van complexe 
en dure produktiemachines) er direct toe kan leiden dat de arbeidsplaats zijn 
functie als leerplaats geheel of gedeeltelijk verliest. 
Echter ook de voor de nieuwe technologieën vereiste kennis kan van invloed zijn 
op het leren tijdens de arbeid. Dat is bij voorbeeld het geval als de vereiste 
kennis zo complex is dat die kennis alleen in een gestructureerde leeromgeving 
(bij voorbeeld in een off the job-situatie in een bedrijf of in een school voor 
beroepsonderwijs) kan worden verworven (De Vries, 1988, p. 115). 
Van Hoof (1986) merkt in dit verband op '(...) dat aan de voorwaarden voor het 
moeiteloos combineren van leren en werken in de praktijk steeds minder voldaan 
lijkt te worden. Tengevolge van de voortschrijdende arbeidsverdeling bieden vele 
functies nog maar beperkte leermogelijkheden, zodat een "vak" in dit soort func
ties moeilijk meer te leren valt. De automatisering van het produktieproces be
perkt de mogelijkheden van leren op de werkplek ("on-the-job-training") op een 
andere manier: geautomatiseerde processen bieden minder aanknopingspunten voor 
praktijkleren, terwijl het ñsico dat verbonden is met de inzet van nog niet vol
leerde arbeidskrachten groot is'. Ook uit andere publicaties blijkt dat in sommige 
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opleidingssectoren de inschakeling van jongeren in opleiding in het produktiepro-
ces niet langer mogelijk is vanwege bedrijfseconomische overwegingen en/of 
technologische ontwikkelingen (vgl. Hövels, 1985; Bakker e.a., 1988). 
Hier komt ook de nauwe samenhang tussen de objectieve leermogelijkheden van 
een arbeidsplaats en het kennis- en vaardigheidsniveau van een leerling-werknemer 
naar voren. De mate waarin gebruik gemaakt kan worden van aanwezige leermoge
lijkheden hangt namelijk in belangrijke mate af van de reeds beschikbare kwalifi
caties. Discrepanties tussen aangeboden en gevraagde kwalificaties kunnen samen
hangen met bij voorbeeld technologische ontwikkelingen, maar kunnen ook ont
staan doordat de vooropleiding van de leerling-werknemers minder goed aansluit. 
In het leerlingwezen heeft men wat dat laatste betreft steeds meer te maken met 
meer algemeen opgeleide jongeren, omdat de beroepsvoorbereidende opleidingen 
een algemener karakter hebben gekregen en omdat het aandeel van het (m)avo in 
de instroom steeds groter lijkt te worden. 

Naast technologische vernieuwingen zijn ook arbeids-organisatorische ontwikkelin
gen van invloed op de leermogelijkheden in de arbeid12. De nadruk ligt daarbij op 
het proces van arbeidsdeling, dat ook in het verleden steeds ten grondslag heeft 
gelegen aan het ontstaan van allerlei vormen van beroepsopleidingen. De Vries 
(1988) laat in dit verband zien dat de oprichting van de leerlingstelsels mede kan 
worden opgevat als een reactie op een te ver doorgevoerde verzelfstandiging van 
het beroepsonderwijs als vorm van toenemende arbeidsdeling (a.w., p. 100 e.V.). 
Blijkbaar was er behoefte aan een grotere binding van de opleiding aan de arbeid 
en liet de aard van het produktieproces het toe om de arbeidsdeling in tegenover
gestelde richting bij te stellen. 

Uit het feit dat reeds ten tijde van de invoering van de WLW (1969) in met name 
de metaalindustrie gebruik werd gemaakt van bedrijfsscholen (training-off the 
job), kan worden opgemaakt dat er grenzen gesteld worden aan de beweging naar 
de praktijk toe. Het bereiken van die grens leidt er toe dat de slinger terug 
zwaait en dat de opleiding weer verder van de praktijk af komt te staan. Meyer 
en Schwiedrzik (1984) zien in de sterke arbeidsdeling, die zij opvatten als één van 
de kenmerken van de moderne produktie- en automatiseringstechnieken, een groot 
gevaar voor het leren tijdens de arbeid13. Zij pleiten met andere woorden voor 
het afremmen van de slinger, zodat de arbeidsplaats als leerplaats behouden blijft 
en (toekomstige) aansluitingsproblemen voorkomen worden. Gegeven de beperkte 
leermogelijkheden die het moderne produktieproces te bieden heeft, pleiten zij 
voor het onderbrengen van de opleiding in een zogenaamde 'Ausbildungsverbund' 
(opleidingsverband). In een dergelijk verband kunnen de tekorten van de ene ar
beidsplaats worden opgevangen door de leermogelijkheden van een andere leer
plaats in een ander bedrijf óf in een gemeenschappelijk opgezette leerwerkplaats 
die binnen of buiten de bedrijven is gesitueerd ('inner- oder ausserbetriebliche 
Lehrwerkstätte'). 
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In de praktijk van het leerlingwezen, zo blijkt uit door ons gevoerde gesprekken 
met vertegenwoordigers van de landelijke organen en andere sleutelfiguren in het 
leerlingwezen, zijn kwalitatieve argumenten nimmer de belangrijkste drijfveer voor 
de totstandkoming van de alternatieve opleidingsvarianten. Wel worden door de 
landelijke organen mogelijke onderwijskundige voordelen van de nieuwe varianten 
benadrukt. Gewezen wordt bij voorbeeld op de mogelijkheden die de alternatieve 
varianten bieden om de nadelige gevolgen van specialisatie van de leerbedrijven 
weg te nemen. Daarnaast wordt aan de alternatieve varianten ook een betekenis 
toegekend als intermediair tussen school en bedrijfsleven. 

3.3. Samenvatting 

Bij de totstandkoming van alternatieve praktijkopleidingsvarianten kunnen twee 
typen factoren een rol spelen. Het gaat daarbij enerzijds om factoren van sociaal-
economische aard en anderzijds om factoren die samenhangen met ontwikkelingen 
in de arbeid en daaruit voortvloeiende consequenties voor de arbeidsplaats als 
leerplaats. 

Bij de factoren van sociaal-economische aard gaat het om discrepanties tussen 
vraag en aanbod van leerarbeidsplaatsen. Die discrepanties kunnen aanleiding ge
ven tot het uitbreiden van de opleidingscapaciteit. Dat is niet altijd het geval, 
omdat bij een overschot aan leerarbeidsplaatsen (en ook dan is er sprake van een 
discrepantie) het niet voor de hand ligt om de opleidingscapaciteit te vergroten. 
In die situatie zal de aandacht zich eerder richten op het werven van voldoende 
leerlingen voor de beschikbare plaatsen. Om de instroom van voldoende leerlingen 
te bewerkstelligen lijken het verbeteren van de leer- en arbeidsvoorwaarden en 
het intensiveren van voorlichting de meest probate middelen. Een andere mogelijk
heid is het recruteren van leerlingen uit nieuwe doelgroepen. 

Heeft de discrepantie tussen vraag en aanbod betrekking op een tekort aan leer
arbeidsplaatsen dan is uitbreiding van de opleidingscapaciteit in de vorm van 
nieuwe praktijkopleidingsvarianten te verwachten. 
Is er sprake van slechts een tijdelijk tekort aan vakgeschoold personeel, dan 
bestaat het gevaar dat wordt opgeleid voor toekomstige werkloosheid. Vandaar dat 
uitbreiden van de opleidingscapaciteit - en bij een tekort aan leerarbeidsplaatsen 
gaat het vooral om het creëren van boventallige alternatieve opleidingsplaatsen-
feitelijk alleen dan zinvol en verantwoord is als er reëel perspectief op werk ná 
de opleiding bestaat. Voor de leerbedrijven is het in die situatie wel van belang 
dat de opleidingsrisico's afgedekt zijn. Met andere woorden: dat de opleidingskos-
ten het (toekomstig) rendement niet te boven gaan. In de praktijk betekent dat 
meestal dat de opleidingsrisico's gespreid worden over meerdere bedrijven en dat 
de initiatieven veelal op bedrijfstakniveau worden genomen. 
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Voor een leerling is deelname aan de alternatieve opleidingsvarianten zinvol als 
daarmee zijn of haar arbeidsmarktkansen toenemen. Daarbij dient overwogen te 
worden dat het risico bestaat dat de arbeidsmarktkansen verminderen als er na de 
vakopleiding geen werk is in het beroep waarvoor men is opgeleid. Deelname aan 
de bepaalde opleiding betekent immers dat andere mogelijkheden afgesneden wor
den. 
Vanwege de grote risico's die het opleiden op 'voorraad' met zich meebrengt, 
dient ook voor de overheid de werkgelegenheidspositie ná de opleiding een belang
rijk criterium te zijn voor het investeren in een bepaalde opleiding. Een dergelij
ke investering is alleen dan verantwoord als er min of meer harde garanties zijn 
voor de toekomstige werkgelegenheid, en/of als er in de strijd tegen de werkloos
heid geen alternatief gevonden kan worden. 
Naarmate de toekomstige werkgelegenheidssituatie rooskleuriger wordt ingeschat, is 
het dus verantwoord om de opleidingscapaciteit uit te breiden. Vastgesteld kan 
worden dat arbeidsorganisaties bij een tekort aan leerarbeidsplaatsen op de korte 
termijn en bij een dreigend tekort aan vakgeschoold personeel in de toekomst 
vooral aan het laatste argumenten ontlenen voor het ontwikkelen van alternatieve 
opleidingsvarianten. De overheid daarentegen zal met name vanwege de bestrijding 
van de directe (jeugd)werkloosheid bereid zijn om te investeren in de alternatieve 
varianten. 

De werkelijkheid blijkt met dit beeld overeen te komen. Uit informatie van de 
landelijke organen is namelijk op te maken dat de inspanningen, die het bedrijfs
leven zich op dit terrein getroost, vooral worden ingegeven door de zorg voor de 
toekomstige personeelsvoorziening. De inspanning zelf heeft betrekking op de 
daadwerkelijke ontwikkeling en financiering van de nieuwe praktijkopleidingsvor
men. Daarbij heeft de overheid zorg gedragen voor gunstige randvoorwaarden. 

Bij factoren die verband houden met ontwikkelingen in de arbeid staat de discus
sie rond het leerpotentieel van arbeidsplaatsen centraal. De traditionele praktijk
opleiding in het primair leerlingwezen is op te vatten als een vorm van training-
on the job. Kenmerk van trainig-on the job is de mengvorm van intentioneel of 
incidenteel leren. Een arbeidsplaats verliest zijn functie als leerplaats, als de 
mogelijkheden voor het incidentele én het intentionele leren (te) beperkt worden. 
Doet zich dat laatste voor dan kan het noodzakelijk zijn om gebruik te maken 
van aanvullende of zelfs geheel praktij kvervangende opleidingsplaatsen (training-
off the job). Daarbij is het - voor zover het leerlingwezen in het geding is - van 
groot belang om na te gaan in hoeverre er nog gesproken kan worden van een 
opleiding in de praktijk van het beroep. Dat is namelijk niet meer het geval als 
de praktijkopleiding geheel onder verantwoordelijkheid van en in het regulier 
onderwijs plaatsvindt, maar nog wel als de opleiding onder verantwoordelijkheid 
van één of meer arbeidsorganisaties wordt verzorgd. 
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Ontwikkelingen in de arbeid kunnen aanleiding geven tot het verplaatsen van de 
praktijkopleiding van on the job naar off the job. Met name technologische en/of 
arbeidsorganisatorische veranderingen zijn hierbij van belang. Technologische 
veranderingen kunnen er namelijk toe leiden dat een arbeidsplaats zijn leerpoten
tieel geheel of gedeeltelijk verliest en/of dat een arbeidsplaats om bedrijfsecono
mische overwegingen niet meer geschikt geacht wordt als leerplaats. Arbeidsorga
nisatorische veranderingen kunnen tot gevolg hebben dat de leermogelijkheden van 
bepaalde functies worden uitgehold en dat daardoor het leren van een vak in een 
dergelijke functie onmogelijk wordt. 
Ontwikkelingen in de arbeid kunnen dus van invloed zijn op de arbeidsplaats als 
leerplaats, maar uit informatie van sleutelfiguren in het leerlingwezen blijkt dat 
ze bij de vormveranderingen in de praktijkcomponent slechts een ondergeschikte 
rol hebben gespeeld. 
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Hoofdstuk 4 
BINDING AAN DE ARBEID: OPLEIDINGSTYPEN EN HUN VOORKOMEN 

In het huidige leerlingwezen komt een breed scala van praktijkopleidingssituaties 
voor. Die situaties lopen uiteen van een vierdaagse praktijkopleiding in het pro-
duktieproces van één bedrijf, tot een opleiding die zich geheel buiten het produk-
tieproces en de arbeidsorganisatie afspeelt. Tussen die twee uitersten zijn vele 
verschillende praktijkopleidingsvarianten te onderscheiden. 
Omwille van de overzichtelijkheid en de analysemogelijkheden is het noodzakelijk 
om de grote variatie aan praktijkopleidingsvarianten te reduceren tot een beperkt 
aantal dominante praktijkopleidingstypen. Om die reden werd in de voorbereidende 
fase van het onderzoek een inventarisatie en classificatie van praktijkopleidingssi
tuaties uitgevoerd. De resultaten daarvan worden in dit hoofdstuk beschreven. 

4.1. Een typologie van opleidingsvarianten 

Bij de constructie van de praktijkopleidingstypen nemen we de binding van de 
praktijkopleiding aan het arbeidsproces en aan de arbeidsorganisatie als uitgangs
punt1. Alvorens over te gaan tot die typologie-constructie, gaan we eerst nader in 
op (ontwikkelingen in) de binding van de praktijkopleiding aan het arbeidsproces 
en de arbeidsorganisatie. 

4.1.1. Binding van de praktijkopleiding aan de arbeid 

In de traditionele praktijkopleiding van het leerlingwezen leert de leerling-werk-
nemer het vak al doende zonder verregaande didactische structurering van de 
opleiding en fungeert de arbeidsplaats als leerplaats. Het arbeids- of produkticpro-
ces hoeft daarbij niet te lijden onder het leerproces, omdat leren en werk in deze 
situatie in eikaars verlengde liggen2. Een ander kenmerk van de traditionele prak
tijkopleiding is dat de opleiding plaatsvindt in en onder verantwoordelijkheid van 
één individueel bedrijf. Dat wil zeggen dat de praktijkopleiding zowel in materiële 
als in formele zin is ondergebracht bij één-en-hetzelfde bedrijf. Een en ander 
geeft aan dat de praktijkopleiding sterk verankerd is aan zowel het arbeidsproces 
als aan de arbeidsorganisatie. Met andere woorden: er is sprake van een sterke 
binding van de traditionele praktijkopleiding aan het arbeidsproces en de arbeids
organisatie. 
Nu blijkt de binding aan het arbeidsproces in de praktijk - en dat geldt zowel 
voor de traditionele als alternatieve praktijkopleidingsvarianten - samen te vallen 
met de binding aan de arbeidsorganisatie. Dat wil zeggen dat naarmate de binding 
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aan het arbeidsproces toeneemt ook de binding aan de arbeidsorganisatie sterker 
wordt. En dus ook dat bij een geringe binding aan de arbeidsorganisatie sprake is 
van een lage binding aan het arbeidsproces. Vanwege de hoge mate van afhanke
lijkheid van deze twee factoren is er dus feitelijk slechts sprake van één dimen
sie, die hier kortweg met binding aan de arbeid wordt aangeduid. 

Uit recente ontwikkelingen in de praktijkcomponent van het leerlingwezen is af te 
leiden dat er veranderingen optreden in de binding van de praktijkopleiding aan 
de arbeid. Daarbij gaat het vrijwel steeds om veranderingen in zowel de materiële 
als formele binding van de praktijkopleiding aan de arbeid (vgl. ook hoofdstuk 3)3. 
Die veranderingen komen er in het algemeen op neer dat een deel van de oplei
ding buiten de produktie wordt gesitueerd en dat in het verlengde daarvan ook de 
arbeidsvoorwaarden worden aangepast. Kenmerkend is dat de binding aan de arbeid 
steeds in meer of mindere mate afneemt. Hieronder worden aan de hand van enke
le concrete voorbeelden de meest voorkomende varianten besproken. 

ö. Samenwerkingsverbanden 

Als voorbeeld-sector nemen we hier de bouwnijverheid. In de huidige praktijkop
leidingssituatie in de bouw kan het voorkomen dat een leerling niet meer in dienst 
treedt van één bedrijf, maar dat hij een leer- en een arbeidsovereenkomst afsluit 
met een samenwerkingsverband van meerdere bedrijven. Daarbij is in de eerste zes 
maanden van de opleiding sprake van een deeltijd arbeidsovereenkomst van 20 uur 
per week en daarna van een full-time arbeidsovereenkomst van 32 uur4. Overigens 
neemt de praktijkopleiding ook gedurende de eerste zes maanden de volle 32 uur 
in beslag. 
Een deel van de praktijkopleiding van dit type leerling - en daarmee wijkt ook de 
praktijkopleiding zelf af van de traditionele praktijkopleiding - vindt plaats in een 
zogenaamde leerlingwerkplaats. In de leerlingwerkplaats wordt géén produktief 
werk verricht. Dat gebeurt wel tijdens het on the job-deel van de opleiding, dat 
plaatsvindt in het produktieproces van de aangesloten bedrijven (roulatie). De hier 
beschreven opleidingssituatie wordt door het ministerie van SoZaWe erkend als 
gemeenschappelijke opleidingsactiviteit (goa). 
Kenmerkend voor een goa is dat de praktijkopleiding onder gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid van meerdere arbeidsorganisaties plaatsvindt. De betrokken 
bedrijven of instellingen dienen daartoe in formele zin met elkaar samen te wer
ken. Bovendien dient er bij een goa sprake te zijn van een bepaald aantal ge
meenschappelijke scholingsdagen (bijvoorbeeld in een leerwerkplaats). De goa's 
worden via de Bijdrageregeling Vakopleiding Jongeren (B.V.J.) gesubsidieerd (zie 
ook bijlage 4.1.). 
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b. Collectieve werkgever 

In een aantal sectoren komt het voor dat leerlingen een leer- en een arbeidsover
eenkomst aangaan met een zogenaamde 'collectieve werkgever'. In tegenstelling tot 
de hierboven omschreven samenwerkingsverbanden van een aantal (regionale) be
drijven treedt een collectieve werkgever op namens alle bedrijven in een bepaalde 
sector. Evenals de samenwerkingsverbanden is ook deze vorm van opleiden erkend 
als goa. We bespreken in het kort twee situaties, namelijk die in de carrosserie en 
die in het wegvervoer. 
In de carrosserie kán het voorkomen dat een leerling - in plaats van een leer- en 
een arbeidsovereenkomst met één bedrijf - een leerovereenkomst afsluit met een 
collectieve werkgever5. Deze leerovereenkomst wordt aangevuld met een deeltijd 
leer-en arbeidsovereenkomst met een individuele werkgever. De collectieve werk
gever is verantwoordelijk voor de opleiding in de onder zijn beheer staande leer
werkplaats (off the job), terwijl de individuele werkgever de verantwoording 
draagt voor het on the job-deel. 
In het wegvervoer sluiten alle leerlingen een full-time leer- en een arbeidsover
eenkomst af met een collectieve werkgever. In die collectieve werkgever zijn alle 
leerbedrijven vertegenwoordigd. Tijdens de praktijkopleiding, die overigens nage
noeg geheel on the job verloopt, rouleert de leerling over vier verschillende be
drijven. 

4.1.2. Typologie-constructie 

Zoals gezegd vormen de binding aan het arbeidsproces en de binding aan de ar
beidsorganisatie, die gezamenlijk de binding aan de arbeid uitmaken, de dimensies 
voor de hier gepresenteerde typologie. Uitgaande van de opleidingssituatie in de 
diverse sectoren van het leerlingwezen, onderscheiden wij van vijf niveaus van 
binding aan de arbeid: van zeer hoog lot zeer laag. In onderstaand overzicht komt 
dat tot uiting in de diagonaal van links boven naar rechts onder. De overige 
cellen blijven, vanwege het samenvallen van de binding aan het arbeidsproces en 
de arbeidsorganisatie, uiteraard 'leeg'. 

De vijf opleidingstypen, die ook opgevat kunnen worden als basisopleidingsvarian-
tcn, vormen een ordinale schaal met betrekking tot de dimensie binding aan de 
arbeid. Ze zijn als volgt te omschrijven. 

In de eerste plaats is er sprake van een zeer hoge binding aan de arbeid. In die 
situatie speelt de gehele of nagenoeg gehele praktijkopleiding zich on the job in 
één-en-hetzelfde bedrijf af. Wij gaan er daarbij vanuit dat er sprake is van een 
nagenoeg gehele on the job-opleiding, indien de leerlingen niet meer dan 20 oplei-
dingsdagen gedurende de gehele praktijkopleiding buiten het produktieproces ver
blijven. 
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Overzicht 4.1. - Verband tussen de binding aan het arbeidsproces en de binding 
aan de arbeidsorganisatie 

Mate van binding aan het 
produktieproces: 

zeer hoog matig laag zeer 
hoog laag 

Mate van binding 
aan de arbeids
organisatie: 

zeer hoog type I 

hoog type II 

matig type III 

laag type IV 

zeer laag type V 

Het gaat bij dit type om de traditionele (in de betekenis van: de meest gangbare) 
leerlingwezenopleiding. De overige opleidingstypen zijn daarvan afgeleid en derhal
ve op te vatten als alternatieve opleidingsvormen. 

Ten tweede kan de binding aan de arbeid hoog zijn. In dat geval speelt de prak
tijkopleiding zich weliswaar nog steeds geheel of nagenoeg geheel on the job af, 
maar vindt de praktijkopleiding in meer dan één bedrijf plaats. Door de inschake
ling van meerdere bedrijven (roulatie) wordt de binding aan één bepaalde arbeids
organisatie vanzelfsprekend minder sterk, maar ook de binding aan het arbeidspro
ces als zodanig neemt af. Er zal immers meer tijd nodig zijn om de leerling in te 
werken en te instrueren alvorens hij of zij ingezet kan worden in de produktie. 

Ten derde kan de binding aan de arbeid matig zijn. In dat geval vindt de prak
tijkopleiding niet langer geheel on the job plaats. Anders gezegd: een deel van de 
praktijkopleiding vindt off the job en dus buiten het arbeidsproces plaats. Deze 
training-off the job vormt een aanvulling op de on the job-opleiding in één be
drijf. De binding aan de arbeidsorganisatie is voor het on the job-deel van de 
praktijkopleiding vergelijkbaar met het eerste type, maar voor het off the 
job-deel laag te noemen. Vandaar dat ook de binding aan de arbeidsorganisatie 
gemiddeld als matig beschouwd kan worden. 
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Ten vierde is er het opleidingstype met een lage binding aan de arbeid. Ook in dit 
geval speelt de opleiding zich niet geheel on the job af. Er is echter een verschil 
met het derde type en wel in die zin dat het on the job-deel van de praktijkop
leiding niet in één, maar in meerdere bedrijven plaatsvindt (vgl. ook type II). 
Vanwege de roulatie over meerdere bedrijven is de binding aan het arbeidsproces 
en de arbeidsorganisatie minder sterk dan bij het derde type. 

Ten vijfde kan de binding aan de arbeid zeer laag zijn. In dat geval is er sprake 
van een gehele of nagenoeg gehele off the job-opleiding. Met nagenoeg geheel 
wordt hier bedoeld dat verreweg het grootste deel van de praktijkopleiding in een 
off the job-situatie plaatsvindt en dat gedurende de gehele opleiding van niet 
meer dan 20 dagen training-on th job sprake is. Derhalve kan in dit geval gespro
ken worden van een vervanging van de training-on the job. 

Samengevat: 

OPLEIDINGSTYPEI 
(de traditionele leerlingwezenopleiding) 
on the job 

OPLEIDINGSTYPE II 
on the job met roulatie over meerdere bedrijven 

OPLEIDINGSTYPE III 
on the job en off the job 

OPLEIDINGSTYPE IV 
on the job met roulatie over meerdere bedrijven 
en off the job 

OPLEIDINGSTYPE V 
off the job 

4.2. Verdeling van de opleidingssectoren naar opleidingstype 

Overzicht 4.2. geeft weer in welke sectoren de hierboven geconstrueerde oplei-
dingstypen voorkomen. In hel overzicht wordt met een "x" aangegeven of een 
bepaald opleidingstype voorkomt in de desbetreffende sector. Ter illustratie: in de 
bakkersbranche komen drie praktijkopleidingssituaties voor. Тел eerste worden er 
leerlingen opgeleid in de produktie van één bedrijf (het meest gangbare type). Ten 
tweede komt de on the job-opleiding in meer dan één bedrijf voor. En ten derde 
kent men de opleiding die deels in en deels buiten de produktie afspeelt (on the 
job/off the job). 
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Overzicht 4.2. - Opleidingssectoren in het leerlingwezen naar opleidingstype 

Opleidingstype: 
I II III IV 

Binding aan de arbeid: 
zeer hoog middel laag zeer 
hoog matig laag 

- Bakkers 
- Banketbakkers 
- Textielindustrie 
- Bosbouw 
- Bouwnijverheid 
- Detailhandel 
- Administratieve beroepen 
- Installatie-techniek 
- Grafische industrie 
- Haven- en vervoerbedrijf 
- Horeca-instellingskok 
- Horeca-algcmeen 
- Hout- en meubelbedrijf 
- Kappers 
- Scheepvaart 
- Land- en tuinbouw 
- Levensmiddelenindustrie 
- Opticiens 
- Verzorgende beroepen 
- Schilders/stukadoors 
- Schoenindustrie 
- Slagers 
- Metaal 
- Motorvoertuigentechniek 
- Procesindustrie 
- Elektro-techniek 
- Carrosseriebedrijf 
- Confectie-industrie 
- Weg- en waterbouw 
- Wegvervoer 

Aantal sectoren per type 
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Er is uitsluitend nagegaan óf een bepaald type voorkomt en niet in welke mate 
( = aantal leerlingen) een type in een bepaalde sector voorkomt. Op het aantal 
betrokken leerlingen komen we in de volgende paragraaf terug. 
Ten slotte wordt nog opgemerkt dat bij de alternatieve opleidingstypen II tot en 
met V meestal tevens sprake is van een goa. Alleen bij type II is daar een uit
zondering op, namelijk in die gevallen waarbij er geen formeel samenwerkings
verband bestaat tussen de bedrijven waarover de leerlingen rouleren. Dat doet 
zich onder andere voor in de horeca (algemeen) en in de land- en tuinbouw. 

Per opleidingstype kan het volgende worden vastgesteld6: 

a. Opleidingstype I: on the job in één bedrijf 

Vastgesteld kan worden dat het traditionele opleidingstype I, namelijk de opleiding 
in het produktieproces van één bedrijf op basis van een leer- en een arbeidsover
eenkomst in bijna alle opleidingssectoren voorkomt. De twee sectoren die hierop 
een uitzondering vormen, te weten de horeca-algemeen en het wegvervoer, vinden 
we terug onder type II. 
In acht van de dertig opleidingssectoren komt uitsluitend en alleen het traditione
le opleidingstype voor. Uit de gegevens van die sectoren blijkt dat dat verband 
houdt met het feit dat men ofwel tevreden is met de mogelijkheden van de tradi
tionele praktijkopleiding, of dat men andere opleidingsvormen niet realiseerbaar 
acht. Dat laatste kan voortkomen uit het feit dat de praktijk moeilijk na te boot
sen is, maar het komt ook voor dat samenwerking tussen de leerbedrijven niet 
haalbaar is (bijvoorbeeld uit overwegingen van concurrentie). 

b. Opleidingstype II: on the job in meerdere bedrijven 

Roulatie over meerdere bedrijven komt voor in negen sectoren, waaronder de twee 
bij type I genoemde opleidingssecloren. Afhankelijk van de opleidingssector is er 
daarbij wel of niet sprake van formele samenwerking tussen de betrokken bedrij
ven. 
Er kunnen twee redenen zijn waarom men kiest voor de roulatie over meerdere 
bedrijven. Ten eerste kan de noodzaak tol roulatie een gevolg zijn van een te 
sterke specialisatie van het leerbedrijf, waardoor men niet in staat is om het 
gehele praktijkopleidingsprogramma uit te voeren. Ten tweede kan roulatie voort
komen uit het feit dat een bepaald bedrijf niet genoeg werk heeft om een leerling 
een wenselijk geachte full-time leer- en arbeidsplaats aan te bieden. 

с Opleidingstype III: on the job in één bedrijf gecombineerd met een deel trai
ning-off the job 

In dertien van de dertig opleidingssectoren bestaat de praktijkopleiding voor een 
aantal leerlingen uit een on the job-deel in één bedrijf in combinatie met een off 
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the job-deel in een leerwerkplaats. Eerder is aangegeven dat de term leerwerk
plaats opgevat wordt als een verzamelnaam voor verschillende gelijksoortige leer
plaatsen buiten het produktieproces. Hier kan het daarbij gaan om (regionale) 
opleidings- of examencentra (of zoals ze in de bouw genoemd worden: leerling-
werkplaatsen), maar ook om het praktijklokaal van een school voor beroepsbege
leidend onderwijs. De verantwoordelijkheid voor de opleiding in de leerwerkplaats 
berust steeds bij een collectief van bedrijven. In een aantal gevallen gaat het 
daarbij om samenwerkingsverbanden tussen individuele bedrijven; in andere situa
ties treedt het landelijk orgaan op als collectieve werkgever. 
De verhouding tussen on the job en off the job verschilt per sector. Zo is er in 
de carrosserie bij voorbeeld sprake van een zogenaamd 2-2-1-model. In dit model 
verblijft een leerling twee dagen per week in een bedrijf (werkend leren), wordt 
hij twee dagen per week in het regionale opleidingscentrum opgeleid en gaat hij 
één dag per week naar school. 
In de bouwsector vindt de training-off the job-opleiding vooral in het begin van 
de opleiding (de introductie-periode) plaats. Daarna komt een leerling alleen in de 
leerlingwerkplaats als er in de aangesloten bedrijven geen werk is. 
Er wordt dus op verschillende manieren vorm gegeven aan de gecombineerde on 
the job/off the job-opleiding. Op één punt is er geen verschil: de praktijkoplei
ding in de off the job-situatie heeft namelijk altijd een aanvullend karakter en 
neemt in principe nooit meer dan de helft van de totale praktijkopleidingstijd in 
beslag. 

d. Opleidingstype IV: on the job in meerdere bedrijven gecombineerd met een deel 
training-off the job 

De praktijkopleidingssituatie van dit opleidingstype, dat volgens de informatie van 
de landelijke organen in 4 sectoren voorkomt, wijkt alleen op het punt van de 
training on the job af van type III. Die vindt namelijk niet plaats in één bedrijf, 
maar in meerdere bedrijven (vgl. type II). 

e. Opleidingstype V: off the job buiten het bedrijf 

In zes sectoren komt een vorm van praktijkopleiding voor die zich geheel buiten 
de produktie afspeelt. Het gaat om een (nagenoeg) volledige off the job-opleiding. 
In vier van de zes sectoren (de bouw, de installatie-techniek, het schildersbedrijf 
en de elektro) gaat het om een uitwijkmogelijkheid voor leerlingen die er niet in 
slagen een (deeltijd)arbeidsplaats te verwerven of voor leerlingen die hun arbeids
plaats tijdens de opleiding kwijtraken. De off the job-opleiding biedt hier een 
mogelijkheid om alvast met de opleiding te beginnen of om hem af te maken (op-
leidingsgarantie). In de praktijk wordt slechts in zeer geringe mate gebruik ge
maakt van deze mogelijkheid: het gaat om een zeer klein aantal leerlingen. 
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In de twee andere sectoren, namelijk de metaal en de administratieve beroepen, 
heeft de off the job-opleiding een meer regulier karakter. Dat wil zeggen dat de 
off the job-opleiding de praktijkopleiding in het produktieproces vrijwel geheel 
heeft vervangen. De training-off the job bestaat vooral uit het verrichten van 
oefenopdrachten. 

In de metaal vindt de opleiding plaats in een bedrijfsschool of een regionaal op
leidingscentrum. Bij de administratieve beroepen gaat het om de opleiding in zoge
naamde simulatiefirma's. In beide gevallen wordt alleen een leerovereenkomst 
afgesloten, terwijl de leerlingen in beide gevallen middels stages in bedrijven 
kennis kunnen nemen van de echte praktijk van het beroep. 

4.3. Verdeling van de leerlingen naar opleidingstype 

De gegevens over het aantal nieuwe leerlingen geven een redelijk beeld van de 
instroom per opleidingstype en van de ontwikkelingen daarbinnen (zie bijlagen 4.2. 
en 4.2.). De bij de landelijke organen beschikbare gegevens laten echter niet toe 
om de opleidingstypen III en IV van elkaar te onderscheiden. Om die reden zijn 
de aantallen van die typen in onderstaand overzicht gesommeerd. 

In overzicht 4.3. wordt het aandeel van de verschillende typen in de totale in
stroom van de jaargangen 1984 en 1986 weergegeven. Vastgesteld kan worden dat 
de alternatieve typen II tot en met V in kwantitatief opzicht relatief aan gewicht 
gewonnen hebben. 
Uit de onderste helft van het overzicht blijkt dat met name het aandeel van 
opleidingstype ІІІД in het totale aantal nieuwe leerlingen toeneemt: van 9.3 
procent in 1984 (n = 30.641) tot 12.4 procent in 1986 (n = 38.182). Dat betekent 
een toename van 1.879 leerlingen in type ІІІД . Ook het aandeel van type V 
neemt toe: van 3.7 procent in 1984 tot 5.5 procent in 1986. In relatieve zin neemt 
type V zelfs het snelst toe, namelijk met bijna 50 procent (bij type ІІІД is dat 
33 procent). Het aandeel van type II (roulatie) blijft relatief gezien constant op 
bijna 10 procent, terwijl de toename van de typen ІІІД en V ten koste gaat van 
type I (het aandeel van type I zakt van 77.3 procent in 1984 tot 72.3 procent in 
1986). 

4.4. De praktijkopleidingssituaties in geselecteerde sectoren 

Voor de empirische hoofdfase van het onderzoek werden zeven opleidingssectoren 
geselecteerd (vgl. appendix). Van die zeven sectoren volgt hier in het kort een 
beschrijving van de praktijkopleidingssituatie7. 

35 



Overzicht 4.3. - Aantal leerlingen per type en het aandeel van de opleidingstypen 

in de instroom in het primair leerlingwezen (jaargangen 1984 en 1986) 
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a. Land- en tuinbouw (VOLLT) 

Alle leerlingen in de landbouw worden on the job opgeleid. Voor een deel vindt de 

praktijkopleiding plaats in zogenaamde praktijkscholen (niet te verwarren met de 

vakscholen waar het theorie-onderdeel van de opleiding verzorgd wordt). In de 

praktijkscholen krijgen de leerlingen aanvullende praktische scholing. Twintig 

procent van de leerlingen rouleert over meerdere leerbedrijven. In die gevallen 

wordt meestal een leer- en een arbeidsovereenkomst afgesloten met één bedrijf en 
krijgen de leerlingen in een ander bedrijf aanvullende training. 
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Met ingang van het opleidingsjaar 1986/87 wordt er op kleine schaal geëxperimen
teerd met goa's. Daartoe werken meerdere bedrijven samen in samenwerkingsver
banden of stichtingen. 

b. De administratieve beroepencategorie (ECABO) 

In deze opleidingssector komen grofweg drie verschillende opleidingswegen voor: 
- de opleiding in de produktie van één bedrijf (on the job). In dit geval sluiten 

de leerling-werknemers zoals gebruikelijk een leer- en een arbeidsovereenkomst 
af met het leerbedrijf. De leerling-werknemer blijft gedurende zijn/haar gehele 
opleiding in dat ene bedrijf. 

- de opleiding in een simulatie-bedrijf; 
Leerlingen van simulatiebedrijven hebben alleen een leerovereenkomst. De oplei
ding vindt plaats in een nagebootste arbeidssituatie: er wordt geen 'echte' pro
duktie geleverd. 

- de ISI-opleiding, die bestaat uit een combinatie van een theoretische basisoplei
ding van 5 maanden en een praktisch gedeelte van ook 5 maanden in een stage-
bedrijf. 

с De metaal (SOM) 

De opleidingssituatie in de metaal is even complex als de organisatiestructuur van 
die sector. Daarom geven we eerst in het kort aan welke (soort) bedrijven te 
onderscheiden zijn. Dat zijn: 
a. de metaal- en elektro-industrie; 
b. de metaal- en elektrobedrijven met een eigen CAO; 
с het metaalbewerkingsbedrijf8. 

In de metaal- en elektro-industrie (a) kent men drie verschillende opleidingswegen. 
Ten eerste is er de goa-opleiding. In dat geval wordt de opleiding onder verant
woordelijkheid van de sociale partners door meerdere bedrijven verzorgd in een 
van de produktie afgezonderde leerplaats (een regionale leerwerkplaats). Daarbij 
lopen de leerlingen wisselend stage bij de aangesloten bedrijven. 
In de tweede plaats kan de opleiding in de bedrij fsschool van één bedrijf plaats 
vinden. Hierbij is weer een onderscheid te maken in bedrijfsscholen die opleiden 
voor de bedrijfstak en bedrijfsscholen die opleiden voor het eigen bedrijf. De 
bedrijfsscholen van het eerste type vallen onder verantwoordelijkheid van een 
regionale stichting van meerdere bedrijven en zijn als zodanig door SoZaWc er
kend als goa. In de bedrijfsscholen is vooral sprake van een off the job-opleiding. 
Er komt echter ook produktief werk voor. De leerlingen ontvangen daarvoor een 
vergoeding, die oploopt naarmate men meer produktief werk doet. Naast de oplei
ding in de bedrijfsscholen komen ook hier stages in de aangesloten bedrijven 
voor. 
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Ten derde komt ook de pure on the job situatie voor. In dat geval is de leerling 
in dienst van één bedrijf en draait hij/zij mee in het produktieproces van dat 
bedrijf (on the job). 

In de metaal- en elektrobedrijven met een eigen CAO (b) kent men van de drie 
hierboven omschreven opleidingssituaties alleen de laatste twee, namelijk de oplei
ding in een bedrijfsschool (al dan niet onder gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van meerdere bedrijven) en de on the job opleiding. Inhoudelijk zijn er geen 
verschillen. 

In de metaalbewerking (c) worden alle leerlingen in het produktieproces van één 
bedrijf opgeleid (on the job). Zij hebben allen een leer- en een arbeidsovereen
komst. 

d. De bouwnijverheid (SVB) 

ledere leerling in de bouwnijverheid krijgt een belangrijk deel van de praktijkop
leiding in de praktijk van het beroep (on the job). Er is altijd sprake van een 
leer- en een arbeidsovereenkomst. Men onderscheidt twee categorieën leerlingen: 
leerlingen die gedurende 4 dagen per week in de produktie van één bedrijf worden 
opgeleid en leerlingen die vallen onder een samenwerkingsverband van meerdere 
bedrijven. 
Bij de laatste groep vindt roulatie over meerdere bedrijven van het samen
werkingsverband plaats. Daarnaast vindt de opleiding gedeeltelijk plaats in een 
leerlingwerkplaats van het samenwerkingsverband. De tijd, die de leerlingen in die 
leerlingwerkplaats doorbrengen, is afhankelijk van de hoeveelheid werk die in de 
aangesloten bedrijven beschikbaar is. Is er veel werk dan komen de leerlingen, 
met uitzondering van een introductieperiode, weinig in de leerlingwerkplaats; is er 
weinig werk voorhanden dan neemt de verblijfsduur in de leerlingwerkplaats toe. 
In de leerlingwerkplaats is sprake van simulatie van de praktijk, dat wil zeggen 
dat er geen produktief werk verricht wordt, maar dat gewerkt wordt met oefenop
drachten. Daarbij wordt de werkelijke beroepspraktijk zoveel mogelijk nagebootst. 

e. Elektro-technische bedrijven (VEV) 

De primaire vakopleiding in de elektro-technische bedrijven kan op verschillende 
manieren verlopen. Ten eerste is er de opleiding in het produktieproccs van één 
bedrijf (dus: on the job). Deze on the job-opleiding kan plaatsvinden in een elek-
tro-tcchnisch (installatie)bedrijf, in de metaal- en elektro-industrie, en de overige 
metaal- en elektrobedrijven of in een bedrijf van een geheel andere bedrijfstak. 
Ten tweede wordt een groep VEV-leerlingen (±20% van de totale instroom) 2 da
gen per week on the job (in een bedrijf) en 2 dagen off the job (in een leer-
werkplaats) opgeleid. Voor deze gecombineerde opleiding zijn in de elektro-techni
sche bedrijfstak zogenaamde Regionale Praktijkopleidingscentra (RPOC's) opgericht. 
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De opleiding in die RPOC's valt onder verantwoordelijkheid van de bedrijven die 
aangesloten zijn bij een dergelijk centrum. In de praktijk wordt het verloop van 
de opleiding grotendeels bepaald door het bedrijf waar de leerwerkplaats (de 
RPOC) is ondergebracht. 
Ten derde krijgt een deel van de VEV-leerlingen hun vakopleiding helemaal of 
vrijwel helemaal off the job. Het kan daarbij gaan om leerlingen van de bovenge
noemde RPOC's. Het betreft dan leerlingen die (nog) geen arbeidsplaats hebben. 
Zij worden gedurende 2 dagen per week in de leerwerkplaats opgeleid, gaan 1 of 2 
dagen naar een school voor beroepsbegeleidend onderwijs en hebben de resterende 
dag(en) vrij. Deze situatie komt echter maar sporadisch voor. 
Vaker komt de VEV-opleiding in de bedrijfsscholen van de metaal- en elektro-in-
dustrie voor. Die opleiding speelt zich grotendeels buiten de produktie af. Bij deze 
bedrijfsschool-opleidingen wordt gebruik gemaakt van stages in één of meerdere 
bedrijven om de leerlingen in contact te brengen met de echte praktijk van het 
beroep. 

ƒ Het carrosseriebedrijf (VOC) 

In de carrosserie onderscheidt men twee opleidingsmodellen, namelijk het '4-1 
model' en het '2-2-1 model'. Leerlingen die opgeleid worden volgens het '4-1 
model' krijgen hun opleiding geheel in de produktie van één bedrijf (on the job). 
Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor de vier dagen die ze werken in het 
bedrijf (de resterende dag gaan ze naar school, vandaar het '4-1 model'). 
In het '2-2-1 model' werken de leerlingen 2 dagen in een bedrijf en krijgen gedu
rende 2 dagen per week een praktijkopleiding in een regionale leerwerkplaats van 
het landelijk orgaan. Ook zij gaan 1 dag per week naar een school voor bbo. De 
opleiding in de leerwerkplaats speelt zich geheel en al buiten de produktie af. De 
werkzaamheden worden zo natuurgetrouw mogelijk nagebootst. De aard van werk
zaamheden in de carrosseriebranche leent zich daar ook uitstekend toe. 

g. Weg- en waterbouw (SBW) 

De opleidingssituatie in de weg- en waterbouw is vergelijkbaar met die in de 
bouwnijverheid. Naast leerlingen, die opgeleid worden in één bedrijf (on the job), 
kent men de leerlingen van de samenwerkingsverbanden, die rouleren over meerde
re bedrijven en die bovendien aanvullende scholing krijgen in een leerlingwerk-
plaats. In de weg- en waterbouw zijn de samenwerkingsverbanden in een bepaalde 
regio ondergebracht bij een overkoepelende goa. De goa's hebben echter alleen 
een organisatorische functie. 
In de pure on the job situatie kent men bij de opleiding tot straatmaker het 
fenomeen van de leerlingploegen. In zo'n leerlingploeg werken leerlingen van de 
verschillende jaargangen onder begeleiding van een leermeester gezamenlijk aan 
een bepaalde klus. 
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Verdeling van de leerlingen in de geselecteerde sectoren over de opleidingstypen 

We ronden dit hoofdstuk af met een weergave van het aantal leerlingen per type 
in de geselecteerde sectoren. 

Overzicht 4.4. - Aantal leerlingen per type en het aandeel van de opleidingstypen 
in de instroom in de geselecteerde sectoren (jaargangen 1984 en 1986) (zie ook 
bijlage 4.4. en 4.5.)9 

10 
χ duizend leerlingen 

8 992 
9 433 

515 500 

3 351 

2 095 

type type II type lll/IV 

opleidmgstype 
type V 

instroom 1984/Θ5 instroom 1986/87 

Instroom 19Θ4/Θ5 Instroom 19Θ6/Θ7 
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Uit deze gegevens kan afgeleid worden dat het relatieve aandeel van de alterna
tieve typen in de geselecteerde sectoren groter is dan in het leerlingwezen als 
geheel. Dat geldt met name voor de instroom van 1986. Voorts valt op dat met 
name de typen III en IV - hier geclusterd tot één type - en voor de instroom 
van 1986 ook het type V, oververtegenwoordigd zijn in de geselecteerde sectoren. 
Gezien de gehanteerde procedure bij de selectie van de opleidingssectoren lag dit 
ook in de lijn der verwachtingen. Wat niet wegneemt dat de geselecteerde secto
ren op dit punt niet representatief zijn voor de gehele populatie. 
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Hoofdstuk 5 
DE VORMGEVING VAN DE PRAKTIJKOPLEIDINGEN 

5.1. Vooraf 

In dit hoofdstuk worden de vijf opleidingstypen beschreven naar hun onderwijs
kundige, bedrijfskundige en juridische vormgeving (zie flap achterzijde omslag 
voor een samenvattend overzicht de vijf praktijkopleidingstypen). 
In het volgende deel komen we - in samenhang met de vraag naar de kwaliteit 
van de praktijkopleiding - op deze driedeling terug. Daar wordt ook ingegaan op 
de wijze waarop de begrippen onderwijskundige, bedrijfskundige en juridische 
vormgeving ten behoeve van dit onderzoek zijn geoperationaliseerd (vgl. hoofdstuk 
6). 
Met dit hoofdstuk een tweeledig doel wordt nagestreefd. In de eerste plaats is dat 
het verkrijgen van een gedetailleerde beschrijving van de opleidingstypen als 
zodanig, waardoor het inzicht in de verschillen tussen de diverse typen in belang
rijke mate toeneemt. Ten tweede is de informatie over de vormgevingskenmerken 
van de opleidingstypen ook van belang voor de later te beantwoorden vraag naar 
de kwaliteit, aangezien zij - zoals we nog zullen zien - de kwaliteit in 'oorzake
lijke zin' beïnvloeden. 

De rapportage geschiedt hier per opleidingstype en dus over de zeven geselecteer
de opleidingssectoren heen. Daarbij baseren we ons met name op de gegevens, die 
in het najaar van 1987 middels een telefonische enquête onder leerlingen van de 
jaargang 1986 werden verzameld. Ook wordt - bij wijze van aanvulling en controle 
van de gegevens van de leerlingen - gebruik gemaakt van informatie uit de later 
gehouden case-studies (vgl. ook appendix). Achtereenvolgens komen hier aan de 
orde: 

a. Onderwijskundige kenmerken van de praktijkopleiding 
- omvang van de praktijkopleiding in dagen per week; 
- aard van het leerbedrijf; 
- inrichting van de praktijkopleiding; 
- kwaliteit van de begeleiding door de leermeester; 

b. Bedrijfskundige kenmerken van de praktijkopleiding 
- leer- en arbeidsvoorwaarden; 
- arbeidsomstandigheden; 

с Juridische aspecten van de praktijkopleiding 
- eisen ten aanzien van de inrichting van de praktijkopleiding; 
- opleiding in de praktijk van het beroep. 
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Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvattende paragraaf, waarin elk 
afzonderlijk opleidingstype wordt beschreven naar zijn vormgeving. 

5.2. Onderwijskundige kenmerken van de praktijkopleiding 

5.2.1. Omvang van de praktijkopleiding in dagen per week 

In het leerlingwezen is het gebruikelijk dat de praktijkopleiding 4 dagen per week 
in beslag neemt. Uit tabel 5.1. kan worden afgeleid in hoeverre dat, althans voor 
de eerste helft van de opleiding1, in de diverse typen wordt gerealiseerd. 

Tabel 5.1. - Percentage van de leerlingen naar aantal dagen praktijk in de week 
en naar opleidingstype (Ie helft van de opleiding) 

Opleidingstype: 
I II III IV Totaal 

5 dagen 

4 dagen 

3 dagen 

2 /2 dag 

2 dagen 

13 

70 

11 

3 

3 

7 

67 

18 

5 

3 

1 

64 

12 

6 

17 

1 

76 

11 

3 

9 

5 

35 

32 

9 

19 

8 

64 

15 

5 

8 

Totaal ( = 100%) 402 137 161 76 145 921 

Gemiddeld gesproken heeft meer dan tweederde van alle leerlingen een vier- of 
zelfs vijfdaagse praktijkweek. Dat laatste is mogelijk indien de theorie op school 
niet meer hoeft te worden gevolgd (bij voorbeeld in het geval dat een leerling al 
is geslaagd voor de theorie). Een zeer korte opleidingsweek van 2 of 21/2 dag komt 
in de totale groep relatief gesproken slechts in beperkte mate voor. 

Voor alle typen geldt dat in de eerste helft van de opleiding vier dagen per week 
de modale (de meest voorkomende) categorie is. Opvallend is dat een vijfdaagse 
praktijkweek met name in het traditionele opleidingstype I voorkomt. 
In vergelijking met type I komen in type III meer leerlingen voor met een prak
tijkopleiding van slechts twee dagen in de week (3% versus 16.8%; ζ = 4.5, p< = 
.001) Een vijfdaagse praktijkopleiding komt daarentegen in type III veel minder 
vaak voor (z= -6.913, p< = .001). 
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Binnen type III is er zoals bekend sprake van een periode training-off the job. De 
meeste leerlingen van type III zijn gedurende de eerste helft van de opleiding 
méér dan veertig dagen off the job opgeleid, terwijl in een kwart van alle geval
len sprake is van 20 tot 40 dagen ( = gemiddeld ongeveer Y2 dag per week) trai
ning-off the job (zie bijlage 5.1.). Geconcludeerd kan worden dat de training-off 
the job meestal minder dan de helft van de totale praktijktijd in beslag neemt. 
De omvang van de praktijkopleiding type IV wijkt slechts op één punt af van die 
van type I. In type IV zitten naar verhouding minder leerlingen met een vijfdaag
se praktijkopleiding (z = 5.478, ρ = < .001). Uit bijlage 5.1 kan worden opgemaakt 
dat relatief veel leerlingen van dit type gedurende de eerste helft van de oplei
ding 40 of meer dagen in een off the job-situatie zijn opgeleid. Dat betekent dat 
deze leerlingen gemiddeld tenminste één dag per week een leerwerkplaats hebben 
bezocht. 

In type V komt het relatief vaak voor dat de leerlingen een korte tot zeer korte 
praktijkopleidingsweek hebben. De leerlingen van type V kunnen middels stages in 
de bedrijven (training-on the job) kennis nemen van de werkelijke praktijk van 
het beroep. In bijlage 5.2 is het totaal aantal dagen training-on the job uitgedrukt 
in het totaal aantal dagen stage in de eerste helft van de opleiding. 
Het blijkt dat bijna de helft van alle leerlingen géén stage loopt tijdens de prak
tijkopleiding. Zij worden dus uitsluitend off the job opgeleid. Opvallend is verder 
dat van de leerlingen, die wél stage lopen, de totale omvang van die stage meestal 
méér dan 40 dagen bedraagt. Dat wil zeggen dat deze leerlingen gemiddeld op zijn 
minst één dag per week in een bedrijf doorbrengen. 

5.2.2. Aard van het leerbedrijf 

1. Grootte van het leerbedrijf 

Tussen, maar ook binnen, de opleidingstypen blijkt een grote variatie te bestaan 
in de grootte van de leerbedrijven. Vastgesteld kan worden dat de kleinere bedrij
ven (tot 50 werknemers) tezamen bijna 70 procent van alle leerlingen opleiden 
(zie laatste kolom van tabel 5.2.). 

De verdeling binnen type I komt overeen met die in de totale groep. Dat geldt 
eveneens voor de typen III en IV, die voor wat betreft het on the job-deel ook 
nauw overeenkomen met het eerste type. Bij de overige twee typen zijn er wel 
verschillen. In type II komt het in vergelijking met type I veel vaker voor dat 
een leerling in een zeer klein leerbedrijf opgeleid wordt (z = 6.837; Ρ = < .001). 
Dat lijkt samen te hangen met de oververtegenwoordiging van leerlingen uit de 
landbouw in dit type (de leerbedrijven in de agrarische sector zijn over het alge
meen kleiner dan de gemiddelde leerbedrijven). In type V zijn juist de grotere 
leerbedrijven oververtegenwoordigd (z = 5.534; ρ = < .001). Het gaat bij dit type 
om ifagebedrijven en om bedrijven met een eigen bedrij fsschool. 
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In zijn algemeenheid kan worden vastgesteld dat naarmate de binding aan de 
arbeid afneemt de omvang van de leerbedrijven groter wordt. 

Tabel 5.2. - Percentage leerlingen naar de omvang van het leerbedrijf en naar 
opleidingstype 

Aantal werknemers: 

3 of minder 
4 tot 6 
6 tot 11 
11 tot 21 
21 tot 51 
51 of meer 

Totaal ( = 100%) 

Opleidingstypf 
I 

9 
13 
17 
15 
16 
30 

390 

II* 

40 
15 
19 
10 
6 

10 

126 

III 

6 
12 
15 
12 
17 
38 

154 

IV* 

6 
16 
16 
30 
11 
21 

70 

V 

4 
2 
6 

15 
13 
60 

100 

Totaal 

12 
12 
15 
15 
14 
32 

840 

Ie leerbedrijf 

2. Aantal leerling-werknemers van eenzelfde opleiding 

In twee van de vijf gevallen is de ondervraagde leerling de enige leerling-werkne-
mer van het bedrijf. Dat wil zeggen dat er geen andere leerling-werknemers zijn, 
die voor hetzelfde vak worden opgeleid (zie laatste kolom bijlage 5.3.). Voor één 
op de vijf leerlingen geldt dat er in het leerbedrijf nog één andere leerling wordt 
opgeleid, terwijl voor nog eens een vijfde van de leerlingen geldt dat zij opgeleid 
worden in een bedrijf met 3 tot 6 leerlingen. In de overige gevallen is er sprake 
van leerbedrijven met nog méér leerlingen van dezelfde opleiding. Daarbij komen 
echt grote leerbedrijven (21 of meer leerlingen) slechts in 6 procent van de ge
vallen voor. 
Verder kan worden afgeleid dat de aantallen leerlingen per opleidingsbedrijf groter 
worden naarmate de binding aan de arbeid afneemt. 

46 



5.2.3. Inrichting van de praktijkopleiding 

De vragenlijst voor de leerlingen (jaargang 1986) bevatte een groot aantal uitspra
ken over de inrichting van de praktijkopleiding. Door correlaties tussen de uit
spraken te berekenen is gezocht naar samenhang tussen de variabelen. Het blijkt 
dat er vier dimensies aan de aard van de praktijkopleidingsplaats (pop) zijn te 
onderscheiden, namelijk2: 
a. de betekenis van de praktijkopleiding als voorbereiding op het latere werk als 

vakman; 
b. de leermogelijkheden van de praktijkopleïdingsplaats; 
c. de aandacht voor nieuwe technieken en materialen; 
d. de aandacht die wordt besteed aan de theorie en het takenboek van het lande

lijk orgaan. 
Daarnaast wordt er in deze paragraaf ook nagegaan in hoeverre de leerlingen 
zelfstandig functioneren tijdens de praktijkopleiding. 

De betekenis van de praktijkopleiding als voorbereiding op het latere werk 

In het algemeen oordelen de leerlingen tamelijk positief over de betekenis van de 
praktijkopleiding voor het leren van het vak3. Significante verschillen zijn er op 
dit punt alleen tussen de leerlingen van type II enerzijds en type III en V ander
zijds. De leerlingen van type II hebben een nog positiever oordeel dan de leerlin
gen in type I. In de typen III en V is dat net omgekeerd (vgl. tabel 5.3.). 
Het blijkt dus dat de waardering voor de opleiding, in termen van de betekenis 
voor de voorbereiding op het latere werk, hoger wordt naarmate de binding aan 
de arbeid sterker is. 

Tabel 5.3. - Oordeel van de leerlingen over de betekenis van de praktijkopleiding 
voor het leren van het vak 

gemiddelde 
standaarddeviatie 

Totaal aantal lln. 

Opleidingstypi 
I II 

1.3 
.60 

402 

1.2 
.50 

138 

III 

1.4 
.60 

162 

IV 

1.4 
.55 

76 

V 

1.4 
.62 

142 

Totaal 

1.4 
.59 

920 

Variantie-analyse: e z = .018, df = 4; 915, F = 4.16, ρ < = .01 
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Ь. De leermogelijkheden van de praktijkopleidingsplaats 

Het overall-oordeel van de leerlingen over de leermogelijkheden van de praktijk-
opleidingsplaats is - hoewel nog steeds positief - minder gunstig dan bij het hier
boven besproken punt. 

Tabel 5.4. - Oordeel van de leerlingen over de leermogelijkheden van de praktijk
opleidingsplaats 

gemidddelde 
standaarddeviatie 

Totaal aantal lln. 

Ople 
I 

1.9 
.84 

400 

idingstype: 
II III 

1.6 
.79 

136 

1.6 
.66 

162 

IV 

1.7 
.64 

76 

V 

1.5 
.64 

145 

Totaal 

1.7 
.77 

919 

Variantie-analyse: e 2 = .038, df = 4; 914, F = 8.99, ρ < = .001 

Volgens de leerlingen biedt de praktijkopleiding binnen type I (de on the job 
opleiding in één bedrijf) relatief de minste leermogelijkheden. De overige typen 
(de alternatieve opleidingstypen) steken hier zonder uitzondering allemaal gunsti
ger tegen af. De praktijkopleiding in type V in de bedrijfsschool of het simula
tie-bedrijf biedt duidelijk de meeste mogelijkheden. 
Hier geldt dat de waardering voor de opleiding, als die wordt gerelateerd aan de 
leermogelijkheden van de opleidingsplaats, minder wordt naarmate de binding aan 
de arbeid sterker is. 

с Aandacht voor nieuwe technieken en materialen 

De meeste leerlingen krijgen in voldoende mate te maken met nieuwe technieken 
en materialen tijdens de praktijkopleiding. Geen van de vijf typen wijkt signifi
cant af van het gemiddelde in de totale groep. 

48 



Tabel 5.5. - Mening van de leerlingen over de mate waarin zij tijdens de praktijk
opleiding in contact komen met nieuwe technieken en materialen 

gemiddelde 
standaarddeviatie 

Totaal aantal lln. 

Opleidingstype: 
I II III 

1.9 
.95 

403 

1.7 
.95 

138 

1.9 
.81 

162 

IV 

1.9 
.85 

76 

V 

2.0 
.94 

145 

Totaal 

1.9 
.92 

924 

Variantie-analyse: c¿ = .001, df = 4; 919, F = 2.07, ρ = n.s. 

d. Aandacht voor de theorie en het takenboek 

Binnen de praktijkopleiding wordt, zoals uit tabel 5.6. blijkt, gemiddeld gesproken 
slechts in geringe mate aandacht besteed aan de theorie. 

Tabel 5.6. - Mening van de leerlingen over de mate waarin tijdens de praktijkop
leiding aandacht wordt besteed aan de theorie 

gemiddelde 

standaarddeviatie 

Totaal aantal lln. 

Opleidingstype: 
I II III 

3.3 
.87 

324 

3.4 

.76 

61 

3.1 
.99 

162 

IV 

3.3 
.80 

76 

V 

2.4 
1.04 

144 

Totaal 

3.1 
.97 

767 

Variantie-analyse: e 2 = .112, df = 4; 792, F = 25.01, ρ < = .001 

Ten opzichte van de andere typen komt het binnen type V nog het meest voor 
dat tijdens de praktijkopleiding aandacht geschonken wordt aan de theorie. Het 
gemiddelde in deze groep ligt in het midden van de schaal (dus tussen zeer veel 
en zeer weinig in). De praktijkopleidingssituatie in type V leent zich blijkbaar 
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beter voor theoretisch onderwijs dan die in de overige typen. Dat komt waar
schijnlijk omdat er binnen type V veelal sprake is van een apart theorielokaal en 
omdat er gewerkt wordt in groepen. In een de door ons bezochte bedrijfsschool 
werd zelfs gesproken van 'klassikaal onderwijs' en van 'lecrstofjaarklassen
systeem'. 

Zelfstandigheid tijdens de praktijkopleiding 

Zelfstandig werken aan een praktijkopdracht komt over het geheel genomen vrij 
weinig voor onder de ondervraagde leerlingen. En dus ook niet indien er sprake is 
van een geringe binding aan de arbeid. Wel is het zo dat de mate van zelfstandig
heid toeneemt naarmate de binding aan de arbeid toeneemt en de praktijkopleiding 
dus gaat in de richting van de traditionele on the job-opleiding in één bedrijf. 

Tabel 5.7. - Mening van de leerlingen over de mate van zelfstandigheid tijdens 
de praktijkopleiding 

gemiddelde 
standaarddeviatie 

Totaal aantal lln. 

Opleidingstype: 
I II Ш 

1.9 
.93 

403 

2.1 
.90 

138 

2.3 
.93 

162 

IV 

2.3 
.89 

76 

V 

2.4 
.97 

145 

Totaal 

2.1 
.96 

924 

Variantie-analyse: e z = .045, df = 4; 919, F = 10.95, ρ < = .001 

5.2.4. De kwaliteit van de begeleiding door de leermeester 

Tijdens de enquête is de leerlingen gevraagd naar hun mening over een de kwali
teit van hun leermeester. Op basis van de antwoorden van de leerlingen zijn de 
volgende dominante aspecten aan de begeleiding van de leermeester te onderschei
den4: 
a. kwaliteit van de leermeester als vakman (vakkennis); 
b. kwaliteit van de leermeester als begeleider. 

In zijn algemeenheid geldt dat het aantal bij de opleiding betrokken leermeesters 
toeneemt naarmate de binding aan de arbeid afneemt. De gegevens bij dit onder-
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deel hebben betrekking op de leermeester waar de leerlingen het meeste mee te 
maken hebben. 

ad a. De mening van de leerlingen over de kwaliteit van de leermeester als vak
man 

Over het algemeen wordt er door de leerlingen gemiddeld zeer positief geoordeeld 
over het vakmanschap van de leermeester. Er zijn geen verschillen tussen de 
gemiddelden in de diverse typen. 

Tabel 5.8. - Mening van de leerlingen over het vakmanschap van hun leermeester 

gemiddelde 
standaarddeviatie 

Totaal aantal lln. 

Opleidingstypi 
I II 

1.2 
.53 

398 

1.2 
.44 

138 

III 

1.2 
.44 

161 

IV 

1.1 
.35 

76 

V 

1.2 
.53 

148 

Totaal 

1.2 
.49 

921 

Variantie-analyse: &¿ = .001, df = 4; 916, F = 1.31, ρ = n.s. 

Betrekken we de mening van de ex-leerlingen (jaargang 1984) bij de beschouwin
gen op dit punt dan valt op dat die een minder positief oordeel hebben. Dat geldt 
zowel voor het oordeel in de totale groep (gemiddelde = 1.5; ζ = 10.550, ρ = < 
.001), als voor het oordeel in elk van de afzonderlijke typen (zie bijlage 5.4.). Dit 
verschil tussen beide jaargangen wordt mogelijk veroorzaakt doordat de ex-leerlin
gen, gezien de werkervaring die zij over het algemeen hebben opgedaan (vgl. 
hoofdstuk 7), tot een genuanceerder oordeel (kunnen) komen over het vakman
schap van hun vroegere leermeester. 

ad b. Mening van de leerlingen over de kwaliteit van de leermeester als begeleider 

Bij dit aspect gaat het om de vraag of de leermeester naar de mening van de 
leerlingen beschikt over capaciteiten om uit te leggen en om vorm te geven aan 
het praktijkopleidingsprogramma. 
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Tabel 5.9. - Mening van de leerlingen over de begeleiding door de leermeester 

gemiddelde 

standaarddeviatie 

Totaal aantal lln. 

Opleidingstype: 
I II III 

2.6 
.89 

397 

2.4 

.93 

137 

2.3 

.83 

161 

IV 

2.4 
.82 

76 

V 

2.1 

.76 

14β 

Totaal 

2.4 

.88 

919 

Variantie-analyse: e z = .043, df = 4; 914, F = 10.30, ρ < = .001 

Over de kwaliteit van de begeleiding wordt minder positief geoordeeld dan over 
het vakmanschap van de leermeester. Vergelijken we de gemiddelden in de vijf 
typen met elkaar dan valt op dat de leerlingen van type V nog het meest te spre
ken zijn over de begeleiding dan de leermeester ('de begeleiding is voldoende') 
en de leerlingen van type I het minst ('de begeleiding is onvoldoende'). Ter ver
klaring van dit verschil wordt gewezen op het volgende. 

In de bedrijfsschool of het simulatiebedrijf (type V) wordt de begeleiding in de 
meeste gevallen verzorgd door een full-time leermeester. Dat wil zeggen dat de 
leermeester geen andere taken heeft dan het verzorgen van de praktijkopleiding 
van de leerlingen. Bovendien hebben deze leermeesters meestal een zogenaamde 
leermeestercursus gevolgd. Die cursussen zijn met name gericht op de pedago-
gisch-didactische aspecten van het leermeesterschap. 
Bij de on the job-opleiding in de bedrijven (type I en II) is dat geheel anders. 
Daar is sprake van een leermeester, die naast zijn dagelijkse produktie-gerichte 
werkzaamheden als werknemer van het bedrijf, de taak van begeleider krijgt op
gedragen. Van de leermeesters in de on the job-situatie hebben verhoudmgsgewijs 
weinig leermeesters een cursus gevolgd. 
Het is dus niet verwonderlijk dat de leermeester in de off the job-situatie (type 
V) over het algemeen als de betere begeleider uit de bus komt. Dat betekent 
echter ook dat het oordeel over de pedagogische kwaliteiten van de leermeester 
gunstiger wordt naarmate de binding aan de arbeid afneemt. 

Wat we eerder voor de mening van de leerlingen over het vakmanschap consta
teerden, gaat nu ook in iets mindere mate op voor de mening over de kwaliteit 
van de begeleiding: de ex-leerlingen oordelen minder positief dan de leerlingen 
(zie bijlage 5.5.). 
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5.3. Bedrijfskundige kenmerken van de praktijkopleiding 

5.3.1. Leer- en arbeidsvoorwaarden 

In deze paragraaf staan we stil bij' de soorten leer- en arbeidsovereenkomsten die 
worden afgesloten en bij de kosten voor de leerling van de praktijkopleiding. 

Soorten overeenkomsten 

In het leerlingwezen werd tot voor kort vrijwel altijd zowel een /eerovereenkomst 
als een arfee/iiyovereenkomst afgesloten met één bedrijf. Onder invloed van recente 
ontwikkelingen in het leerlingwezen is dit samengaan van een leer- en een ar
beidsovereenkomst onder steeds sterkere druk komen te staan. Met als gevolg dat 
in het huidige leerlingwezen verschillende soorten overeenkomsten naast elkaar 
voorkomen, te weten: 
a een leer- en een arbeidsovereenkomst met één bedrijf; 
b leer- en arbeidsovereenkomsten met meerdere individuele bedrijven; 
с een leer en een arbeidsovereenkomst met een samenwerkingsverband van meer

dere bedrijven; 
d alléén een leerovereenkomst met een samenwerkingsverband of een stichting van 

meerdere bedrijven. Afhankelijk van de opleidingssector kan in dit geval naast 
de leerovereenkomst ook sprake zijn van een aparte arbeidsovereenkomst met 
één individueel bedrijf. 

Overzicht 5.1. - Soort overeenkomsten per opleidingstype (de cijfers verwijzen 
naarde volgorde van belangijkheid per opleidingstype) 

Opleidingstype: 
I II III IV V 

Soort overeenkomst: 
a leer- en/of arbeidsovereen

komst met één bedrijf 1 
b leer- en/of arbeidsovereen

komst met meer dan één be
drijf 4 

с leer- en/of arbeidsovereen
komst met samenwerkingsver
band van bedrijven 3 

d alléén leerovereenkomst 2 

1 

2 

4 
3 

1 

4 

3 
2 

3 

4 

1 

2 

2 

4 

3 
1 

53 



Vastgesteld kan worden dat naarmate de binding aan de arbeid geringer wordt de 
traditionele leer en arbeidsovereenkomst met één bedrijf minder belangrijk wordt. 
Daarvoor in de plaats neemt het belang van de leer- en/of arbeidsovereenkomst 
met een samenwerkingsverband of stichting van meerdere bedrijven toe. Bij een 
sterke binding aan de arbeid neemt de gekoppelde leer- en arbeidsovereenkomst 
nog steeds de belangrijkste plaats in. 

Opleidingskosten voor de leerlingen 

Opleidingskosten voor de leerlingen hebben betrekking op de kosten voor boeken, 
werkkleding, reiskosten en dergelijke. Uit tabel 5.10 blijkt dat het in type V veel 
vaker dan in de andere typen voorkomt dat de werkgever/patroon alle opleidings
kosten voor zijn rekening neemt. Daar staat tegenover dat in type V over het 
algemeen geen sprake is van een loon, maar hooguit van een vergoeding. 

Tabel 5.10. - Percentage leerlingen naar de kosten van de praktijkopleiding en 
naar opleidingstype 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

- geen onkosten voor de 
leerling: de werkgever 
betaalt alles 37.0 34.3 46.9 26.5 64.9 41.8 

- de kosten worden deels 
door de leerling en deels 
door de werkgever betaald 19.7 23.1 15.9 25.0 17.2 19.6 

- de leerling betaalt alle 
onkosten zelf 43.3 42.5 37.2 48.5 17.9 38.6 

Totaal ( = 100%) 381 134 145 68 134 862 

5.3.2. Arbeidsomstandigheden 

Tijdens de enquête werd de leerlingen een groot aantal items over de arbeidsom
standigheden tijdens de praktijkopleiding in de bedrijven voorgelegd. Er kunnen 
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drie dimensies aan de arbeidsomstandigheden tijdens de on the job-opleiding wor
den onderscheiden, te weten: 
a. de werkdruk; 
b. onregelmatige werktijden; 
с lichamelijke belasting^. 

De resultaten van dit deel van de enquête zijn in tabel 5.11 op een rij gezet. 

Tabel 5.11. - Mening van de leerlingen over de arbeidsomstandigheden tijdens de 
opleiding in de bedrijven 

a. werkdruk 

gemiddelde 
standaarddeviatie 

Totaal aantal lln. 

Opleidingstypi 
I II 

1.7 
.60 

404 

1.9 
.67 

138 

h / * 

III 

1.7 
.57 

158 

IV 

1.9 
.56 

75 

V 

1.6 
.53 

106 

Totaal 

1.7 
.60 

881 

Variantie-analyse: cz = .019, df = 4; 876, F = 4.34, ρ < = .001 

b. onregelmatige werktijden 

gemiddelde 3.1 2.9 3.3 3.3 3.7 3.2 
standaarddeviatie 1.05 1.07 .99 .92 .73 1.02 

Totaal aantal lln. 404 138 158 75 106 881 

Variantie-analyse: e 2 = .045, df = 4; 876, F = 10.44, ρ < = .001 

с. fysieke belasting 

gemiddelde 2.3 2.1 2.1 2.2 2.8 2.3 
standaarddeviatie 1.13 1.05 1.09 1.02 1.15 1.12 

Totaal aantal lln. 404 138 158 75 106 881 

Variantie-analyse: e 2 = .032, df = 4; 876, F = 7.20, ρ < = .001 
* Naarmate het gemiddelde de "1" benadert, is er sprake van een gunstiger oor

deel (onderdelen a en c). Bij b is het net omgekeerd: een hoge gemiddelde score 
betekent 'weinig onregelmatig werk'. 
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a. De werkdruk 

De meeste leerlingen staan - getuige het gemiddelde in de totale groep - niet erg 
onder druk tijdens het werk in de bedrijven. Die druk is het hoogst in de typen 
II en IV. Het minst hoog is de werkdruk voor de leerlingen van type V, die -
zoals bekend - middels stages kennis kunnen nemen van het arbeidsproces. Dat de 
werkdruk in het geval van deze stages niet al te hoog blijkt te zijn komt overeen 
met de resultaten van eerder verricht onderzoek naar stages, waaruit bleek dat bij 
stages veel vrijheid in het tempo voorkomt (De Vries en Meijer, 1983). 

b. Onregelmatige werktijden 

Gedurende de praktijkopleiding hebben de leerlingen over het algemeen weinig te 
maken met onregelmatige werktijden. Van de vijf typen springen er twee tussen 
uit. Ten eerste blijkt dat de leerlingen in type II ten opzichte van de overige 
typen vaker te maken hebben met onregelmatige werktijden en ten tweede valt op 
dat voor de meeste leerlingen van type V geldt dat ze zelden of nooit te maken 
hebben met onregelmatige werktijden. Het laatste heeft ongetwijfeld te maken met 
de status van de leerlingen in de bedrijven, namelijk die van stagiair. 
Hieruit blijkt dat de kans dat een leerling te maken krijgt met onregelmatige 
werktijden kleiner wordt naarmate de binding aan de arbeid afneemt. 

с Fysieke belasting tijdens het werk 

In het algemeen is het werk tijdens het on the job-deel van de opleiding tamelijk 
zwaar te noemen. Dat is, met uitzondering van de leerlingen van type V, de me
ning van vrijwel alle leerlingen. In type V worden de leerlingen minder zwaar 
belast, hetgeen te maken kan hebben met hun positie als stagiair. 

5.4. Juridische aspecten van de praktijkopleiding 

In dit deel slaan we stil bij de vraag in hoeverre de praktijkopleiding binnen de 
vijf opleidingstypen voldoet aan de eisen die de wet op het leerlingwezen (WLW) 
stelt. 

5.4.1. Eisen aan de inrichting van de praktijkopleiding 

In de WLW worden onder het hoofdstuk 'Inrichting van het leerlingwezen' eisen 
aan de inrichting van de praktijkopleiding gesteld. Voor wat betreft de vormge
ving van de praktijkopleiding hebben die eisen betrekking op: 
- de leerovereenkomst; 
- de patroon; 
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- de leerling (o.a. leeftijd, vooropleiding, volgen van onderwijs aan een school 
voor beroepsbegeleidend onderwijs en het bijhouden van het werkboekje); 

- de duur van de opleiding. 

Eisen aan de leerovereenkomst 

De WLW schrijft voor dat voor een opleiding in het kader van het leerlingwezen 
een leerovereenkomst dient te worden afgesloten. In de wet wordt nergens een 
samengaan van een leer- en een arbeidsovereenkomst voorgeschreven (evenmin 
wordt de term leerling-werknemer gebruikt). Uitgesloten wordt het echter evenmin 
en tot voor kort gold dat er vrijwel altijd sprake was van een leer- én een ar
beidsovereenkomst. 
Uit de gegevens van de respondenten kan, zoals we reeds zagen, worden opge
maakt dat er vrijwel altijd sprake is van een leerovereenkomst. Voor een klein 
deel van de leerlingen geldt dat blijkbaar niet, hetgeen kan samenhangen met het 
feit dat bij een gecombineerde on the job/off the job opleiding (type III en IV) 
mogelijk geen leerovereenkomsten worden afgesloten voor het on the job-deel van 
de opleiding. In die gevallen hebben de leerlingen alleen een leerovereenkomst 
voor het off the job-deel van de opleiding. 
Afsluitend kan gesteld worden dat in elk opleidingstype voldaan is aan de in de 
WLW gestelde eis met betrekking tot het verplicht afsluiten van een leerovereen
komst. Een afnemende binding aan de arbeid is daar niet van invloed op. 

Eisen aan de patroon 

De WLW schrijft voor dat de patroon 'in staat is gedurende de leertijd een in 
beroepstechnisch en pedagogisch opzicht voldoende opleiding te geven' (art. 8, lid 
b). In de praktijk worden de taken van de patroon vaak overgedragen aan een 
ervaren werknemer van het bedrijf. 
Afgaande op het oordeel van de leerlingen over hun leermeester zou geconcludeerd 
kunnen worden dat over het algemeen wordt voldaan aan de wettelijke verplich
tingen op dit punt (ook als er sprake is van minder binding aan de arbeid). 

Eisen aan de leerling 

In de WLW wordt bepaald dat een leerovereenkomst afloopt indien een leerling de 
leeftijd van 27 jaar bereikt. Er is ook geregeld dat een leerling ontheffing kan 
krijgen om de opleiding af te ronden indien hij tijdens de opleiding die leeftijds
grens overschrijdt. 
Het percentage respondenten van boven de 27 jaar is verwaarloosbaar klein, zodat 
gesteld kan worden dat voldaan is aan de eisen van de wet. 

Ten aanzien van de vooropleiding is geregeld dat het vereiste vooropleidingsniveau 
in het totaalprogramma opgenomen dient te zijn. Op zijn hoogst mag het bezit 
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van een diploma lager beroepsonderwijs of een opleiding van gelijk niveau worden 
voorgeschreven. Uit de onderzoeksgegevens is gebleken dat de praktijk over het 
algemeen overeenkomt met hetgeen in de wet is voorgeschreven: de meeste leer
lingen hebben een lbo-diploma of een gelijkwaardig niveau (bijvoorbeeld mavo met 
of zonder diploma). 

De wet verplicht de leerling om het werkboekje bij te houden en de patroon dient 
dat te bevorderen. Aan de aandacht voor het praktijkwerkboek schort echter nog 
het een en ander aangezien gemiddeld gesproken bijzonder weinig aandacht be
steed wordt aan het werkboekje. Type V springt er wat dat betreft het gunstigst 
tussen uit: in dat type wordt over het algemeen wel regelmatig aandacht besteed 
aan het werkboekje. Dus daar waar de binding aan de arbeid het minst is, wordt 
er het beste aan deze eis voldaan. 

5.4.2. Opleiding in de praktijk van het beroep 

'De patroon is verplicht (-) als een goed patroon de leerling overeenkomstig het 
praktijkprogramma op te leiden in de praktijk van het in de leerovereenkomst 
bedoelde beroep' (WLW, art. 12, lid la). 

De WLW stelt dat dus de praktijkopleiding dient plaats te vinden in de praktijk 
van het beroep, maar geeft daar niet bij aan wat daarmee wordt bedoeld. Ervan 
uitgaande dat de opleiding in type I - de on the job-opleiding in het produktie-
proces van één bedrijf - als de meest gangbare opleidingsvorm voldoet aan de 
bedoelingen van de wet, kiezen we de opleidingssituatie in dat type als richtsnoer. 

De praktijkopleiding van type II wijkt voor wat betreft de plaats van de opleiding 
niet wezenlijk af van die in type I, zodat ook ten aanzien van type II geconclu
deerd kan worden dat de praktijkopleiding in de praktijk van het beroep plaats
vindt. 
Voor type III en IV geldt dat in ieder geval een deel van de praktijkopleiding off 
the job plaatsvindt. Dat deel is bedoeld als aanvulling op het on the job-deel van 
de opleiding. Wordt aan die bedoeling voldaan dan bestaat er ook ten aanzien van 
het opleiden in de praktijk van het beroep nauwelijks reden tot discussie. Alleen 
als er in plaats van aanvulling sprake is van vervanging, dan is er wellicht wél 
aanleiding tot discussie. Voor zover wij dat kunnen overzien doet zich dat in twee 
situaties voor. 
- Ten eerste als blijkt dat de feitelijke praktijkopleiding geheel off the job 

plaatsvindt. Dus als in het bedrijf niet langer expliciet aandacht wordt besteed 
aan de opleiding van de leerling. 

- Ten tweede als het aandeel van de off the job-opleiding in de totale praktijkop
leidingstijd zo groot is, dat niet meer van een aanvullende opleiding gesproken 
kan worden (de opleidingssituatie in type V). 
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Voor beide situaties geldt dat nagegaan moet worden in hoeverre bij de off the 
job-situatie sprake is van een opleiding in de praktijk van het beroep. In een 
poging om die vraag te beantwoorden, maken we een onderscheid tussen de leer
plaatsen bedrijfsschool en leerwerkplaals enerzijds en de leerplaats simulatiebe-
drijf anderzijds. 

Bedrijfsscholen en leerwerkplaatsen zijn in de meeste gevallen in een van de 
produktie afgezonderde ruimte van een bedrijf gesitueerd. Soms is er sprake van 
een buiten een bedrijf opgezet (regionaal) praktijkopleidingscentrum. De verant
woordelijkheid voor de opleiding ligt echter steeds bij de betrokken bedrijven of 
bedrijfstak c.q. landelijk orgaan. De binding met de beroepspraktijk lijkt boven
dien te zijn gewaarborgd, doordat de leerlingen als stagiair (type V) of als werk
nemer (type III en IV) regelmatig kennis kunnen nemen van de echte beroepsprak
tijk. 

Simulatiebedrijven staan echter veel verder van de werkelijke beroepspraktijk af. 
Ten eerste omdat er in organisatorische zin nauwelijks banden bestaan tussen de 
'echte' bedrijven en de simulatiebedrijven en ten tweede ook omdat het bij de 
opleiding in de simulatiebedrijven slechts om het nabootsen van de werkelijke 
beroepspraktijk gaat. Met name waar het gaat om hel verwerven van de zoge
naamde 'sociaal-normatieve' vaardigheden (onder druk produceren, omgang met 
mede-werknemers en chefs, sancties bij onvoldoende prestaties, enzovoort), lijkt 
de opleidingssituatie in de simulatiebedrijven ontoereikend en de binding met de 
beroepspraktijk dus niet altijd gewaarborgd. 

5.5. Samenvatting: typering van de opleidingstypen naar hun (onderwijskun
dige) vormgeving 

In deze paragraaf zetten we de verschillen in vormgeving van de praktijkopleiding 
in de diverse typen nogmaals in samenvattende vorm op een rij. Dat doen we - in 
tegenstelling tot bovenstaande - niet per vormgevingskcnmerk, maar door elk 
opleidingstype te beschrijven naar zijn vormgeving. Bijlage 5.6. bevat een samen
vattend overzicht van de belangrijkste vormgevingskenmerken. 

a. Vormgevingskenmerken opleidingstype I 

De praktijkopleiding in de on the job-situatie (opleidingstype I) heeft voor de 
meeste leerlingen een omvang van 4 dagen per week. Volgens informatie van de 
landelijke organen wordt meestal zowel een leer- als een arbeidsovereenkomst -
met één en soms meer bedrijven - afgesloten. Desondanks zegt een aanzienlijk 
deel van de respondenten alléén een leerovereenkomst te hebben. Een verklaring 
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daarvoor is moeilijk te geven. Alleen van de land- en tuinbouw is bekend dat daar 
niet altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst. 
De opleiding vindt plaats in het produktieproces van één bedrijf. Aanvullende off 
the job-training in bijvoorbeeld een leerboek van een bedrijf komt slechts spora
disch en in geringe omvang voor. 
Verreweg de meeste leerlingen van type I worden opgeleid in een bedrijf met 
maximaal vijftig werknemers en meestal worden er per leerbedrijf hooguit twee 
leerlingen van eenzelfde opleiding opgeleid. 
Het oordeel van de leerlingen type I over de betekenis van de praktijkopleiding 
van dit type voor hun latere werk is zeer positief. Over de leermogelijkheden van 
hun praktijk-opleidingsplaats zijn ze over het algemeen iets minder positief. Tij
dens de praktijkopleiding wordt in voldoende mate aandacht besteed aan nieuwe 
technieken en materialen en werken de leerlingen regelmatig samen met andere, 
ervaren werknemers. 
Het vakmanschap van de leermeester - vaak een ervaren werknemer van het be
drijf - wordt door de meeste leerlingen zeer hoog ingeschat. Over zijn of haar 
pedagogische kwaliteiten zijn de leerlingen niet zo positief. Het gemiddelde oor
deel luidt: niet goed maar ook niet slecht. 
De opleidingskosten komen in de meeste gevallen voor rekening van de leerlingen 
zelf. De leerlingen van type I geven aan dat ze tijdens de opleiding niet bloot 
gesteld worden aan een te hoge werkdruk en dat ze ook niet vaak geconfronteerd 
worden met onregelmatige werktijden. Al met al zijn de leerlingen over het alge
meen tevreden met de arbeidsomstandigheden tijdens de praktijkopleiding. 

b. Vormgevingskenmerken opleidingstype II 

Evenals bij opleidingstype I neemt ook bij type II de praktijkopleiding gemiddeld 
gesproken 4 dagen in beslag. De opleiding vindt geheel of vrijwel geheel on the 
job plaats in meerdere - meestal twee - bedrijven. De leerlingen van type II slui
ten lang niet altijd met al die leerbedrijven een leer- en een arbeidsovereenkomst 
af. Dat gebeurt slechts in ongeveer de helft van alle gevallen. De overige leerlin
gen gaan alleen een leer- en een arbeidsovereenkomst aan met één van de leerbe
drijven waar de opleiding plaatsvindt. 
In type II komen verhoudingsgewijs veel kleine (één mans) leerbedrijven met één 
leerling voor. Waarschijnlijk hangt dit samen met de oververtegenwoordiging van 
leerlingen uit de land- en tuinbouw in dit type en mag daarom niet zonder meer 
worden aangenomen dat het om een specifieke eigenschap van dit opleidingstype 
gaat. 
De leerlingen van type II zijn zeer positief in hun oordeel over de betekenis van 
de praktijkopleiding voor het latere werk en ook over de leermogelijkheden van 
de praktijkopleidingsplaatsen oordelen ze positief. Evenals bij type I wordt er in 
voldoende mate aandacht besteed aan nieuwe technieken en materialen. 
Ook het oordeel over het vakmanschap en de pedagogische kwaliteiten van de 
leermeester komt overeen met dat van de leerlingen van type I: het vakmanschap 
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wordt hoger ingeschat dan de pedagogische bekwaamheden, hoewel men ook over 
dat laatste aspect positief oordeelt. 
De opleidingskosten komen ook hier in de meeste gevallen voor rekening van de 
leerling zelf. Naar de mening van de leerlingen staan ze in het algemeen niet 
onder te grote werkdruk en hebben ze betrekkelijk weinig te maken met onregel
matige werktijden. 
De praktijkopleidingssituatie van type II komt in hoge mate overeen met die van 
type I. Aangezien het in beide gevallen gaat om een (vrijwel) volledige on the 
job-opleiding is dat ook niet zo verwonderlijk. Het verschil tussen de beide typen 
- het al dan niet rouleren over meerdere bedrijven - komt vooral tot uitdrukking 
in de soorten overeenkomsten die worden afgesloten. 

c. Vormgevingskenmerken opleidingstype ΙΠ 

In type III gaat het om de gecombineerde on the job/off the job-opleiding. Daar
bij vindt het on the job-deel in één bedrijf plaats. De omvang van de praktijkop
leiding wijkt niet wezenlijk af van die in type I en II en bedraagt 4 dagen per 
week. 
Daarvan worden 1 tot 2 dagen doorgebracht in een buiten het produktieproces 
gesitueerde leerwerkplaats en werken de leerlingen de resterende dagen in het 
produktieproces van één bedrijf. 
Voor wat betreft de soorten overeenkomsten die worden afgesloten komen er 
meerdere varianten voor. Ten eerste kan er sprake zijn van een samengaan van 
een leer- en een arbeidsovereenkomst met een samenwerkingsverband van meerde
re bedrijven. Ten tweede is het mogelijk dat een leerling een leer- en een ar
beidsovereenkomst heeft met één bedrijf en tegelijkertijd een afzonderlijke leer
overeenkomst heeft met de rechtspersoon die de leerwerkplaats beheert. En ten 
derde is het ook mogelijk dat de leerling een arbeidsovereenkomst afsluit met het 
bedrijf waar hij werkt en een aparte leerovereenkomst heeft voor het off the 
job-deel. 
De bedrijven waar de leerlingen opgeleid worden zijn qua leerling-aantal verge
lijkbaar met die van type I, maar per bedrijf worden er over het algemeen meer 
(part-time) leerlingen opgeleid. 
De leerlingen oordelen zeer positief over de betekenis van de praktijkopleiding 
voor hun latere werk en ook over de leermogelijkheden van de praktijkopleiding 
zijn ze positief. Wat dat laatste betreft zijn ze dus positiever dan de leerlingen 
van type I. Op het punt van de aandacht voor nieuwe technieken komt hun me
ning overeen met die van leerlingen van type I. Aangezien een deel van de oplei
ding buiten de bedrijven plaatsvindt, werken leerlingen van type III minder vaak 
samen met ervaren vaklui dan in type I. Over het vakmanschap en de pedagogi
sche kwaliteiten van de leermeester wordt op eenzelfde wijze geoordeeld als in 
type I en II, namelijk zeer goed en goed. 
In de meeste gevallen levert de patroon/werkgever een bijdrage in de opleidings-
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kosten. De arbeidsomstandigheden tijdens het on the job-deel van de opleiding 
wijken niet af van die zoals besproken bij type I. 

d. Vormgevingskenmerken opleidingstype IV 

De praktijkopleiding van type IV komt overeen met die van type III, met dien 
verstande dat het on the job-deel van de opleiding zich niet afspeelt in één be
drijf maar in meerdere bedrijven. Concentreren we ons vervolgens op de verschil
len in vormgeving tussen type III en IV, dan valt op dat het off the job-deel in 
type IV geringer in omvang is dan in type III. Ook zijn de leerbedrijven waarover 
de leerlingen van type IV rouleren over het algemeen kleiner dan in type III en 
worden er per bedrijf minder leerlingen opgeleid. 
In type IV komen dezelfde soorten overeenkomsten voor als in type III. Wel is het 
zo dat in type IV verreweg de meeste leerlingen zowel een leer- als een arbeids
overeenkomst met een samenwerkingsverband van meerdere bedrijven hebben. 
Roulatie over meerdere bedrijven leidt niet tot een hogere waardering van de 
praktijkopleiding. In tegendeel, de leerlingen van type IV zijn minder positief over 
de leermogelijkheden van hun opleiding dan de leerlingen van type III. De menin
gen in type IV komen nauw overeen met die in type I en II, hetgeen waarschijn
lijk toe te schrijven is aan het feit dat de opleiding in type IV voor een groot 
deel uit training-on the job bestaat. 

e. Vormgevingskenmerken opleidingstype V 

Rest ten slotte de beschrijving van de vormgevingskenmerken van de off the 
job-opleiding (type V). 
De gemiddelde omvang van de praktijkopleiding in dit type bedraagt 3 tot 4 da
gen. Uitgesplitst naar de betrokken sectoren (de metaal en de administratie) wordt 
dat beeld echter anders. En wel in die zin dat de praktijkopleiding in de bedrijfs-
scholen in de metaal over het algemeen 4 dagen in beslag neemt en dat de simu
latie-bedrijven in de administratieve sector een tweedaags praktijkopleidingspro
gramma kennen. Met name in de metaal komt het voor dat de leerlingen middels 
stages (maximaal 1 dag per week) on the job worden opgeleid. 
Met de meeste leerlingen van type V wordt alléén een leerovereenkomst afgeslo
ten. Dat geldt niet voor de leerlingen die vrijwel geheel off the job in één indivi
dueel bedrijf worden opgeleid. In die gevallen is er sprake van een samengaan van 
een leer- en een arbeidsovereenkomst. In welke mate dat voorkomt is niet bekend. 
Het oordeel van de leerlingen van type V over de betekenis en de leermogelijkhe
den van de praktijkopleiding komt overeen met dat in type III: men is zeer posi
tief. 

Leerlingen van type V werken niet zo vaak samen met ervaren medewerkers van 
het bedrijf. Zij lijken derhalve in belangrijke mate afhankelijk te zijn van hun 
leermeester. Hun oordeel over het vakmanschap van de leermeester komt overeen 
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met dat van de leerlingen van de andere typen. Over de pedagogische kwaliteiten 
van de leermeester wordt echter in het algemeen positiever geoordeeld. 
De opleidingskosten in type V komen in de meeste gevallen voor rekening van de 
patroon. Bovendien vindt de opleiding veelal plaats met behoud van uitkering of 
recht op kinderbijslag. 

Vormgeving van de praktijkopleiding en afnemende binding aan de arbeid 

Ter afronding van dit hoofdsluk zetten we de gevolgen van de afnemende binding 
aan de arbeid voor de vormgeving van de praktijkopleiding nog eenmaal puntsge
wijs op een rij. 
In algemene zin kan opgemerkt worden dat naarmate de binding aan de arbeid 
afneemt, ook de waardering van de leerlingen van de praktijkopleiding als voorbe
reiding op het latere werk afneemt. Daar staat tegenover dat de leermogelijkheden 
van de praktijkopleiding, blijkens de gegevens van de leerlingen, toenemen bij een 
geringere binding. Dat laatste correspondeert met de mening van de leerlingen dat 
bij minder binding aan de arbeid: 
- de praktijkopleiding meer geordend verloopt; 
- de leermeester beter bereikbaar is; 
- de leermeester over betere pedagogisch/didactische kwaliteiten beschikt (beter 

toegerust is op zijn/haar taak als begeleider); 
- méér aandacht besteed wordt aan de theorie tijdens de praktijkopleiding; 
- de leerling in geringere mate gebruikt wordt als 'manusje-van-alles'; 
- de leerling minder geconfronteerd wordt met onregelmatige werktijden. 

De tendens tot 'verschoolsing' van de praktijkopleiding met een geringere binding 
aan de arbeid blijkt gepaard te gaan met: 
- een afnemend aantal praktijkopleidingsdagen; 
- het toenemen van de omvang van de leerbedrijven; 
- het toenemen van de grootte van de leerling-groepen; 
- het minder vaak samenwerken met ervaren werknemers; 
- het vaker afsluiten van alléén een leerovereenkomst; 
- en met lagere opleidingskosten voor de leerlingen. 

De veranderingen in de binding aan de arbeid blijken niet van invloed te zijn op: 
- de mate waarin de leerlingen zelfstandig kunnen leren; 
- de waardering van de leerlingen voor het vakmanschap van de leermeester; 
- de mate waarin de leerlingen te maken hebben met werkdruk en fysieke belas

ting tijdens de opleiding; 
- en de mate waarin voldaan wordt aan de eisen die de WLW stelt aan de prak

tijkopleiding. 
Hierbij moet wellicht een uitzondering worden gemaakt wanneer er sprake is 
van een zeer geringe binding aan de arbeid (type V zonder stages in de bedrij
ven). In die situatie lijkt de binding aan de beroepspraktijk - in de WLW ge-
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formuleerd in termen van eisen met betrekking tot het opleiden in de praktijk 
van het beroep - niet altijd ten volle gewaarborgd te zijn. 

Kortom, het belangrijkste gevolg van de afnemende binding aan de arbeid in de 
nieuwe varianten is dat de praktijkopleiding in toenemende mate gelijkenis ver
toont met meer schoolse (beroeps)opleidingsvormen. Die 'verschoolsing' is zowel 
een gevolg van veranderingen in de onderwijskundige aanpak van de praktijkoplei
ding als van veranderingen in arbeidsvoorwaardelijke sfeer. 
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Deel В 
DE KWALITEITVAN DE PRAKTIJKOPLEIDING 





VOORAF 

Uit het voorgaande is gebleken dat met name de sterke toename van het aantal 
(nieuwe) leerlingen door het creëren van extra opleidingsplaatsen veranderingen 
teweeg heeft gebracht in de vormgeving van de praktijkcomponent van het primair 
leerlingwezen. Die veranderingen geven aanleiding tot het stellen van de kwali
teitsvraag, die in dit deel centraal staat. 
Naar de kwaliteit van het (beroeps)onderwijs in Nederland is nog betrekkelijk 
weinig empirisch onderzoek verricht. Voor zover dat wel is gebeurd, maakt dat 
onderzoek meestal deel uit van de zogenaamde program(ma)-evaluatie. Daarin con
centreert de aandacht zich in de eerste plaats op de zorg voor en de verbetering 
van de kwaliteit en niet op het vaststellen van de kwaliteit als zodanig. Een 
dergelijk onderzoek is voor wat betreft de praktijkcomponent van het leerlingwe
zen niet bekend. 

In hoofdstuk 6 wordt het kwaliteitsbegrip nader omschreven en gedefinieerd. 
Voorts wordt ingegaan op de wijze waarop dat begrip in het onderhavige onder
zoek is geoperationaliseerd. Wij komen tot de slotsom dat de kwaliteit van de 
praktijkopleiding vooral dient te worden vastgesteld aan de hand van de bereikte 
opleidingseffecten. Die effecten vormen met andere woorden de belangrijkste indi
cator voor de kwaliteit. Andere 'performance' indicatoren, die betrekking hebben 
op de input van de opleiding, zijn vooral van aanvullende betekenis. En wel in die 
zin dat informatie over de input kan bijdragen tot een evenwichtiger beeld van de 
kwaliteit. 
Uitgaande van een conceptueel schema voor onderzoek naar de kwaliteit van de 
praktijkcomponent wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de kenmerken van de leerlin-
geninstroom en de opleidingseffecten in de vijf door ons geconstrueerde oplei-
dingstypen1. 
Met het vaststellen van de opleidingseffecten per opleidingstype is de vraag naar 
(verschillen in) kwaliteit in belangrijke mate beantwoord. In het laatste en con
cluderende hoofdstuk 8 wordt een eindoordeel over de kwaliteit geveld door ook 
de input-variabelen te betrekken in de beschouwingen. 
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Hoofdstuk 6 
HET KWALITEITSBEGRIP 

6.1. Definitie van het begrip kwaliteit 

Wie heeft of wat is kwaliteit? 
Om deze vraag te beantwoorden gaan we ter illustratie allereerst in op twee 
voorbeelden uit de sportwereld. 
Voor liefhebbers van het hardrijden op de schaats zal er geen twijfel over be
staan dat Gunda Kleemann uit de DDR in het seizoen 1989/1990 de beste all-round 
schaatsenrijdster van Europa was. Of anders gezegd: dat Gunda Kleemann beschik
te over de hoogste kwahteit van alle deelnemers aan het betreffende toernooi. 
Maatgevend was dat zij de snelste van alle deelneemsters was. Dat wil zeggen dat 
in deze tak van sport alleen de gerealiseerde tijd op de verschillende afstanden 
geldt als criterium voor het bepalen van de kwaliteit. De vraag hoe die tijden 
worden gerealiseerd speelt geen rol. Gunda Kleemann vaart daar wel bij, aangezien 
'kenners' het er over eens zijn dat haar stijl of techniek te wensen over laat2. 
In een andere tak van wintersport, het schansspringen, gaat het niet om de snel
ste tijd, maar om de verste sprong. In tegenstelling tot het schaatsen is bij het 
schansspringen echter ook het proces - de springtechniek - mede bepalend. Het 
gaat dus om de combinatie van een objectief criterium (de afstand) en een subjec
tief criterium (de jury-waardering voor de techniek). Over de waardering van de 
sprong zijn weliswaar afspraken gemaakt, maar uit de verschillen in jury-waarde
ring voor één-en-dezelfde sprong blijkt het subjectieve element in de beoordeling. 
Overigens staan de afspraken over het oordeel van de jury onder druk: ook afwij
kende springtechnieken, zoals de V-stand van de ski's tijdens de vlucht, zouden 
moeten worden toegestaan. Er gaan zelfs stemmen op om de jury-waardering voor 
de sprong in zijn geheel af te schaffen en uitsluitend af te gaan op de - objectief 
meetbare - afstand. Daarmee wordt aangegeven dat niet het proces, maar alleen 
het 'produkt' bepalend zou moeten zijn voor de kwaliteit. 

De vraag dringt zich op waarom in de ene tak van sport alleen het resultaat telt, 
terwijl in de andere ook de wijze waarop dat resultaat tot stand gekomen is van 
belang wordt geacht. Zonder in te (kunnen) gaan op de specifieke situaties binnen 
de hier genoemde takken van sport kan worden vastgesteld dat de keuze voor het 
een of het ander wordt bepaald door afspraken die op een bepaald moment worden 
gemaakt. 
Uit bovenstaande kan voorts worden opgemaakt dat - ook wanneer er overeen
stemming bestaat over de definitie van het kwaliteitsbegrip (definitieprobleem)-
het meten van kwaliteit niet altijd even eenvoudig is (meetprobleem). Dat geldt 
met name wanneer er subjectieve criteria in het geding zijn, maar ook als objec-
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tieve criteria worden gebruikt. Iemand kan immers volgens bepaalde objectieve 
maatstaven op een zeker moment en onder bepaalde omstandigheden wel de beste 
zijn, maar dat zegt nog niet zo veel over de prestatie 'an sich'. Om de prestatie 
in meer absolute zin te kunnen beoordelen is het stellen van een subjectieve norm 
noodzakelijk. Die norm is overigens ook nodig om de prestaties van andere deel
nemers te kunnen waarderen. Gegeven het feit dat de kwaliteitsmaatstaven boven
dien niet vast liggen maar juist veranderlijk zijn (dynamiek van het kwaliteitsbe
grip) is de vraag naar dé kwaliteit nimmer eenduidig te beantwoorden. 

Wat hierboven in zijn algemeenheid is gezegd over het begrip kwaliteit geldt ook 
voor de kwaliteit van het onderwijs. Dus óók de vraag 'Wat is de kwaliteit van 
onderwijs?' is té algemeen om beantwoord te kunnen worden. Daarom is het van 
belang om na te gaan welke factoren bij het vaststellen van de kwaliteit van het 
onderwijs een rol spelen (vgl. De Groot, 1983). 
De Groot maakt een onderscheid in input- en output-factoren van het onderwijs. 
Aan de inputzijde gaat het om factoren als de onderwijslcersituatie, de onderwijs
leermiddelen, de duur van de opleiding, de kwaliteit van de docenten, enzovoort. 
Deze factoren alsmede de randvoorwaarden waaronder het onderwijs plaatsvindt 
beïnvloeden de kwaliteit 'in oorzakelijke zin' (a.w., p. 60). Daarmee is tevens 
aangegeven dat deze elementen 'an sich' niet opgevat kunnen worden als dé kwa
liteit van het onderwijs3. Het zijn uiteindelijk de leereffecten (de output) die de 
kwaliteit weergeven. Dus niet het feit dat in een opleiding gebruik gemaakt wordt 
van 'goede' onderwijsleermiddelen is bepalend voor de kwaliteit, maar de resulta
ten die mede daarmee bereikt worden, zijn maatgevend. 

Dochy, e.a. (1988) zetten in het kader van recente discussies over het beheersen 
van de kwaliteit van het hoger onderwijs een soortgelijke gedachtengang op. Kwa
liteit wordt door hen gelijkgesteld aan onderwijsprestatie en die is af te lezen 
aan of wordt beïnvloed door een zestal 'hoopgevende performance-indicatoren'. Er 
is volgens de auteurs sprake van hoopgevende indicatoren, omdat aan de hand 
daarvan de kwaliteit zonodig kan worden verbeterd. Wc stellen de zes indicatoren 
hier in het kort aan de orde. 
De eerste indicator is de kwaliteit van de afgestudeerden. Deze indicator staat 
niet voor niets op de eerste plaats: de kwaliteit van de afgestudeerden vormt dé 
indicator voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat wordt als volgt verwoord: 
'In strikte zin komen de kwalitatieve aspecten van de onderwijstaak het meest 
direct tot uiting bij de afgestudeerden. Een belangrijke indicator in dit verband is 
de kwaliteit van de afgestudeerden' (a.w., p. 4.). 
Het gaat hier om zowel de examenresultaten als om de loopbaan na de opleiding 
(de relevantie van het geleerde voor het latere werk en het vinden van een baan). 

Als tweede indicator wordt de kwaliteit van de studentendoorstroom genoemd. 
Hierin komt het numeriek rendement van een opleidmg tot uitdrukking. Het nume
riek rendement is méér dan alleen de kwaliteit van de afgestudeerden (de eerste 
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indicator), aangezien ook kwantitatieve aspecten, als het aantal geslaagden en de 
voortijdige uitval, tot uiting komen in dat rendement. Dus de resultaten van een 
opleiding worden met andere woorden gerelateerd aan de feitelijke instroom. 
De derde performance indicator heeft betrekking op de kwaliteit van de instroom. 
Het gaat onder andere om (verschillen in) vooropleiding, biografische variabelen, 
geografische herkomst en leeftijd van de leerlingen of studenten. 
Ten vierde is er de kwaliteit van het beschikbare onderwijspersoneel. Er wordt 
verondersteld dat er een relatie bestaat tussen de inzet en kunde van het onder
wijsgevend personeel en de bereikte leerresultaten. De kwaliteit van de onderwijs
gevende komt onder andere tot uitdrukking in de vakkennis en onderwijskundige 
kwalificaties waarover men beschikt, in de tijd die wordt besteed aan onderwijs 
en in de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de beschikbare onderwijsleer
middelen. 
Ten vijfde geldt de kwaliteit van de onderwijsorganisatie als indicator voor de 
kwaliteit van het onderwijs. Aan de feitelijke organisatie van het onderwijs zijn 
tal van kwalitatieve aspecten te onderscheiden. Genoemd worden onder andere: de 
onderwijsleermiddelen, het leerpotentieel van de leerplaats, de groepsgrootte en 
effectieve planning van de onderwijsactiviteiten. 
Ten slotte wordt verwezen naar de kwaliteit van de onderwijsverbetering. Daarbij 
gaat het om initiatieven tot onderwijsverbetering. 
De laatste vier performance indicatoren werden eerder aangeduid als Oorzakelijke 
factoren'. 
De auteurs pleiten voor een descriptieve (beschrijvende) benadering van de kwali
teitsvraag. Echter niet zonder te stellen dat in die benadering de harde, kwantita
tieve, gegevens - de eerste twee indicatoren - een centrale plaats in dienen te 
nemen. Met andere woorden: als het op het meten van de kwaliteit van het on
derwijs aankomt, gaat het primair om het vaststellen van de behaalde leereffecten. 

In samenhang met bovenstaande wordt hier verwezen naar het bij programma
evaluatie of curriculumonderzoek veel gehanteerde onderscheid in produkt- en 
proces-evaluatie. Bij produkt-evaluatie wordt het object (hier: het onderwijs) 
beoordeeld naar de bereikte resultaten in relatie tot de gestelde doelen. Bij pro
ces-evaluatie gaat het om een evaluatie van de wijze waarop de resultaten worden 
bereikt. De proces-evaluatie heeft ten opzichte van de produkt-evaluatie een com
plementair karakter (vgl. De Corte, 1981, p. 351 e.v.)4. 
Hofstee merkt op dat de proces-evaluatie ten hoogste achtergrond-informatie kan 
leveren bij de interpretatie van de resultaten van produkt-evaluatie (Hofstee, 
1982). 
Ook de produkt-evaluatie kent in Hofstee's visie echter grenzen, aangezien nooit 
precies is vast te stellen wat de echte produktvariabele is. ledere poging tot 
concretisering leidt, aldus Hofstee, tot discussie. 

71 



Om het betoog toe te spitsen op de kwaliteit van de praktijkcomponent van het 
leerlingwezen wordt in het navolgende een conceptueel model voor onderzoek aan 
de kwaliteit van de praktijkopleiding ontwikkeld5. 

6.2. Naar een conceptueel model voor onderzoek naar de kwaliteit van de prak
tijkopleiding 

In onderstaand conceptueel model voor onderzoek naar de kwaliteit van de prak
tijkcomponent neemt de output een centrale plaats in. In het model wordt tevens 
verwezen naar de invloed c.q. het belang van input-factoren, 'relatief autonome 
factoren' en kenmerken van de leerlingeninstroom op de kwaliteit van de oplei
ding. 
Voor de volledigheid bevat het schema daarnaast de eerder besproken ontwikkelin
gen in de praktijkcomponent, die hebben geresulteerd in de vorming van meerdere 
praktijkopleidingsvarianten of -typen (vgl. deel A van deze studie). 

Het schema is een weergave van de keuzes, die in dit onderzoek met betrekking 
tot de definitie van het begrip kwaliteit zijn gemaakt. In de eerste plaats betreft 
dat de keuze voor de output als belangrijkste indicator voor de kwaliteit. Deze 
keuze hangt nauw samen met het doel van dit onderzoek, namelijk het doen van 
uitspraken over verschillen in kwaliteit tussen diverse praktij kopleidingstypen. Bij 
het beantwoorden van de vraag naar de kwaliteit gaat het in deze studie derhalve 
om het vaststellen van de kwaliteit van de praktijkopleiding 'sec' en niet om het 
beheersen van die kwaliteit. En dus spelen input-variabelen in dit geval een min
der belangrijke rol6. 

De output heeft betrekking op de opleidingsinteme en opleidingsexteme effecten 
(vgl. paragraaf 6.3.). Bij de opleidingsinteme effecten gaat het om de bereikte 
examenresultaten, terwijl het bij de opleidingsexteme effecten om de arbeids
markteffecten gaat. 
Bij de input gaat het om vormgevingsaspecten van de praktijkopleiding (vgl para
graaf 6.4.). Overigens zijn de hier bedoelde vormgevingskenmerken van de prak
tijkopleiding niet te verwarren met de vormgeving van de praktijkopleiding in 
termen van opleidingstypen. Hier gaat het namelijk om een nadere uitwerking van 
die opleidingstypen in (onderwijskundige) kenmerken. 
Aan de input worden een drietal dimensies onderscheiden. Ten eerste is er sprake 
van een onderwijskundige dimensie. In die dimensie nemen de pedagogisch-didacti-
sche aspecten van de praktijkopleiding een centrale plaats in (vgl par.6.4.1.). Het 
gaat daarbij om zaken als de gehanteerde onderwijsleermiddelen, de kwaliteit van 
de begeleiding, het leerpotentieel van de leerplaats, de tijdsduur, etc. Ten tweede 
wordt, vanwege het specifieke karakter van het praktijkleren in het leerlingwezen, 
een zogenaamde bedrijfskundige dimensie onderscheiden (6.4.2.). Daarin komen de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden tot uitdrukking. Ten derde is er sprake 
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Overzicht 6.1. · Conceptueel schema voor onderzoek naar de kwaliteit van de 
praktijkcomponent in het primair leerlingwezen 
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van een juridische dimensie, die verwijst naar de bepalingen in de WLW. De WLW 
bevat (kwaliteits)maatstaven voor de praktijkopleiding, zoals eisen ten aanzien van 
de leerovereenkomst, de patroon, de leerling en de opleidingsduur (6.4.3.). 
Kenmerken van de leerlingeninstroom zijn op te vatten als controle-variabelen 
waaraan de opleidingseffecten dienen te worden gerelateerd (vgl. paragraaf 6.5.). 
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6.3. Output-factoren of effecten van de praktijkopleiding 

In het reeds eerder aangehaalde onderzoek van Münch naar de 'Interdependenz 
von Lemort-Kombinationen und Output-Qualitäten betrieblicher Berufsausbildung in 
ausgewählten Berufen' wordt de output-kwaliteit opgevat als een meerdimensionaal 
construct. In totaal worden vijf dimensies onderscheiden, te weten: 
' - die Prüfungsbezogene Eignung, 

- die Berufsbezogene Eignung 
- die Betriebsbezogene Eignung, 
- die Demokratiebezogene Eignung 
- die Weiterbildungsbezogene Eignung.' (Münch e.a., 1981, p. 15). 

De 'Prüfungsbezogene Eignung' (geschiktheid voor het examen) heeft betrekking 
op het examenresultaat bij afronding van de opleiding. De overige vier dimensies 
zijn toegevoegd aan de output-kwaliteit omdat 'Der Aussage- und Prognosewert 
von Prüfungen begrenzt ist. So sagen auch die Ergebnisse der Facharbeiterprüfun
gen nur bedingf etwas über die konkrete Einsatz- und Leistungsfähigkeit im Beruf 
aus.' (a.w., p. 16). Deze laatste vier dimensies hebben allen betrekking op het 
arbeidsmarkteffect van de opleiding7. 
In dit onderzoek wordt uitgegaan van de tweedeling opleidingsinterne effecten-
het resultaat voor het praktijkdeel van het examen - en opleidingsexterne of 
arbeidsmarkt effecten. Op beide soorten effecten gaan we hier nader in. 

6.3.1. Opleidingsinterne effecten 

Bij de opleidingsinterne effecten gaat het om de bereikte leerresultaten in relatie 
tot de gestelde doelen8. Het examen is daarbij het meest voor de hand liggende 
meetinstrument om na te gaan of en in welke mate de doelen bereikt zijn (vgl. 
Diederen, 1989, p. 10). 
Van belang bij de problematiek van de doelstellingen en het meten van het berei
ken daarvan aan de hand van examenresultaten is de vraag naar de maatschappe
lijke (h)erkenning van de gestelde opleidingsdoelen. De Corte geeft aan dat het 
centrale probleem hierbij is '(...), dat in onze zich snel ontwikkelende maatschap
pij een regelmatige herziening van de onderwijsdoelen noodzakelijk is' (De Corte 
e.a., 1981, p. 29). 
In het leerlingwezen worden de praktïjkprogramma's, die onder andere de examen
eisen voor het praktijkdeel van het examen bevatten, vastgesteld door het minis
terie van O & W op voorstel van het landelijk orgaan (WLW, art. 18, lid 4). De 
zorg voor de voorbereiding van de praktijkprogramma's en van de examens ligt 
bij de landelijke organen. De totstandkoming van de praktijkprogramma's vindt in 
aansluiting op de structuur van de bedrijfstak in georganiseerd verband plaats. 
Betrokken partijen zijn het georganiseerd bedrijfsleven, het onderwijs en de lan
delijke organen. Op deze wijze wordt zorg gedragen voor de maatschappelijke 
legitimatie van de in eindtermen geformuleerde doelstellingen. 
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De praktijkcomponent van het primair leerlingwezen wordt afgerond met een prak
tijkexamen waarin de zogenaamde technisch-instrumentele vaardigheden worden 
getoetst9. Dat betekent dat sociaal-normatieve vaardigheden, zoals collegialiteit, 
werken onder tijdsdruk, sociale weerbaarheid, zelfstandigheid, enzovoort niet di
rect worden gemeten. Het gegeven dat een leerling deelgenomen heeft aan het 
examen (en de opleiding dus niet vroegtijdig heeft afgebroken) is echter een indi
catie voor het feit dat die leerling voldoet aan de eisen die op sociaal-normatief 
gebied worden gesteld. Ook het vinden van een baan ná de opleiding is daar een 
indicatie voor. Het leerlingwezen stelt een werkgever immers over het algemeen in 
staat om op basis van de 'performance' tijdens de opleiding te beslissen of hij die 
leerling in dienst houdt of neemt na de opleiding (Raggath, 1988, p. 170). 
Ten aanzien van de nieuwe opleidingsvarianten in het leerlingwezen wordt hierbij 
opgemerkt, dat als gevolg van de lossere band met het arbeidsproces en de ar
beidsorganisatie de 'toets' op het sociaal-normatief functioneren van een leerling 
minder goed mogelijk is. Afhankelijk van de opleidingssituatie zal in bepaalde 
gevallen pas in de baan ná de opleiding redelijkerwijs kunnen worden vastgesteld 
of een leerling in alle opzichten voldoet. 

6.3.2. Opleidingsexterne of arbeidsmarkteffecten 

Bij de opleidingsexterne effecten gaat het erom in hoeverre de (praktijk)opleiding 
mogelijkheden biedt voor het verwerven van een (aansluitende) baan en op welk 
niveau de leerling daarin functioneert. Het hebben van een baan is daarbij een 
voorwaarde voor het bepalen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening (vgl. 
Diederen, 1983). Diederen omschrijft dat als volgt: 'Onder arbeidsmarkteffecten 
verstaan we dan allereerst: het al dan niet gevonden hebben van een baan; de tijd 
die daarvoor nodig was; het al dan niet begonnen zijn aan een vervolgopleiding; 
het al dan niet werkloos geweest zijn. Dit zou men de meer kwantitatieve effec
ten van een opleiding kunnen noemen. Daarnaast zou men ook meer kwalitatieve 
effecten van de opleiding kunnen onderscheiden. Deze kwalitatieve effecten heb
ben betrekking op het soort werk waarin de leerlingen terecht komen (...)' (a.w., 
P-5). 
Bij de arbeidsmarktcffecten kan dus de volgende tweedeling worden gehanteerd: 
a. de kans op het vinden van een baan 
b. het niveau van functioneren na de opleiding en het soort werk dat men ver

richt. 

ad a. De kans op het vinden van een baan 

De vraag is of een leerling erin slaagt om een baan te verwerven na beëindiging 
van de opleiding. En, zo ja, hoeveel tijd daarmee gemoeid is. Bij het vinden van 
werk kan voorts een onderscheid gemaakt worden in het vinden van een baan in 
het eigen opleidingsbedrijf of in een ander bedrijf. 
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In het leerlingwezen bestaat over het algemeen al tijdens de opleiding een hechte 
band tussen de leerlingen en een leerbedrijf. Het ligt daarom voor de hand dat 
het dienstverband dat al tijdens de opleiding bestaat bij gebleken geschiktheid en 
voldoende werk wordt voortgezet na de opleiding. Leerlingen met wie alleen een 
leerovereenkomst werd afgesloten hebben op dit punt een achterstand. Tijdens de 
opleiding is er in deze gevallen immers geen sprake van een werkgever-werknemer 
relatie, hetgeen er toe kan leiden dat het vinden van werk bemoeilijkt wordt. Dat 
kan zich onder andere uiten in het feit dat dit type leerlingen er langer over 
doet om werk te vinden en dat zij minder vaak werk vinden in het eigen leerbe
drijf. Anders gezegd: er kan worden verondersteld dat naarmate de binding van de 
praktijkopleiding aan de arbeid, c.q. de binding aan het arbeidsproces en de ar
beidsorganisatie geringer wordt, de kans op het (direct) vinden van een baan 
kleiner wordt. 

ad b. Het niveau van functioneren na de opleiding en het soort werk 

Primair dient vastgesteld te worden of en in hoeverre er sprake is van inhoudelijk 
aansluitend werk. Dat wil zeggen dat wordt nagegaan of het werk aansluit op het 
opleidingsniveau van de leerling, namelijk dat van aankomend vakman. Dat bete
kent ook dat wordt nagegaan of er verschillen zijn tussen de beschikbare en de 
tijdens de opleiding verworven kwalificaties en de voor het werk vereiste kwalifi
caties (Diederen, 1987). Het gaat hier om benuttingsproblemen die betrekking 
hebben op niveau-discrepanties tussen het aanbod van en de vraag naar arbeids
krachten (Hövels en Peschar, 1985). 

Het niveau van functioneren kan uiteengelegd worden in de reeds eerder beschre
ven indeling in technisch-instrumentele en sociaal-normatieve kwalificaties. Daarbij 
wordt echter opgemerkt dat het bij deze tweedeling slechts gaat om een theore
tisch of 'idealtypisches' model, dat voor de praktijk lang niet altijd herkenbaar 
zal zijn (Franke, 1982, p. 3). 
Bij de technisch-instrumentele kwalificaties komt met name de vraag aan de orde 
in welke mate gebruik wordt gemaakt van de tijdens de opleiding verworven kwa
lificaties. Aan het niveau van functioneren op sociaal-normatieve gebied worden in 
navolging van het IAB in Nürnberg (Blaschke, 1986) de volgende dimensies onder
scheiden: 
a. motivatie; 
b. houding ten opzichte van en functioneren in het werk; 
с contactuele vaardigheden. 
Ook het feit dat een leerling erin slaagt om werk te vinden (en dat te behouden) 
vormt een belangrijke indicator voor zijn presteren op sociaal-normatief vlak. Dat 
geldt, zoals gezegd, met name voor leerlingen van de praktijkopleidingstypen met 
een geringere binding aan de arbeid. 
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Overzicht 6.2. - Kenmerken van de opleidingsinteme en -externe effecten 
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6.4. Input-factoren of vormgevingskenmerken van de praktijkopleiding 

6.4.1. De onderwijskundige dimensie 

Bij de onderwijskundige dimensie staan de proceskenmerken van de praktijkoplei
ding centraal. In termen van performance-indicatoren (vgl. Dochy) gaat het om de 
kwaliteit van de onderwijsorganisatie (hier: de praktijkopleidingsplaats) en om de 
kwaliteit van het beschikbare onderwijspersoneel, i.e. de praktijkleermeester (zie 
ook overzicht 6.3.). 

De inrichting van de praktijkopleiding 

Kenmerkend voor de opleidingen in het leerlingwezen is het leren door arbeid 
(vgl. hoofdstukken 2 en 3). Daarbij gaat het om leerprocessen, c.q. kwalificatie
processen die incidenteel en intentioneel met het verrichten van arbeidstaken 
verbonden zijn (vgl. Van Onna, 1985). Omdat het leerlingwezen het taakspecifieke 
karakter overstijgt, moet er sprake zijn van een geïnstitutionaliseerd kwalificatie
proces en dient met name het intentioneel leren op de voorgrond te treden (Val
kenburg, 1983). 
In dit onderzoek gaat het echter niet alleen om de on the job-opleiding, maar ook 
om leerplaatsen die off the job zijn gesitueerd. Omdat er bovendien sprake kan 
zijn van een combinatie van verschillende soorten leerplaatsen, is het beter om te 
spreken van de leermogelijkheden van een praktijkopleidingssetting (vgl. oplei-
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dingstypen). Relevante indicatoren in dit verband zijn o.i. (vgl. ook Dochy e.a., 
1988): 
- de aard van het leerbedrijf, bij voorbeeld naar bedrijfsgrootte; 
- de aard van de werkzaamheden en de volgorde waarin die aan bod komen; 
- de beschikbare onderwijsleermiddelen; 
- de mate van zelfstandigheid van de leerling en de samenwerking met anderen; 
- de grootte van de leerlinggroepen; 
- de inhoud en vormgeving van het leerprogramma; 
- de duur van de praktijkopleiding ( = aantal jaren); 
- de omvang van de on the job- en off the job-opleiding in dagen per week en, 

voor zover van toepassing, de verhouding tussen die twee; 
- de aansluiting tussen theorie en praktijk. 

De begeleiding door de praktijkleeimeester 

In het leerlingwezen is het gebruikelijk dat de leermeester of mentor zijn taak als 
begeleider van de leerlingen naast zijn normale produktie-werkzaamheden uitvoert. 
Het leermeesterschap vormt derhalve doorgaans slechts een nevenfunctie naast de 
reguliere produkliewerkzaamheden. Dit geldt voor vrijwel alle leermeesters in de 
on the job-situatie10. 
In de off the job-situatie is sprake van functionele differentiatie tussen opleiding 
en arbeid. Als gevolg daarvan vindt de praktijkopleiding buiten de produktie en 
onder leiding van een full-time leermeester plaats (vgl. Pätzold e.a., 1986). Het 
leermeesterschap is meestal de hoofdfunctie van degene die in deze gevallen zorg 
draagt voor de begeleiding. 
In zowel de on the job- als off the job-situatie zijn vakmanschap, kennis van 
ontwikkelingen in de arbeid en pedagogisch didactische capaciteiten van doorslag
gevend belang voor de kwaliteit van de begeleiding. Vanzelfsprekend vereist de 
meer schoolse opleidingssituatie in een off the job-situatie andere pedagogische 
vaardigheden dan de on the job-opleiding. Hetgeen onderstreept wordt door het 
feit dat de leerlingen in de off the job-situatie meestal in groepsverband worden 
opgeleid (tegenover de één-op-één situatie in de on the job-opleiding). In het 
onderzoek van Pätzold e.a. naar de positie van de leermeester wordt in dit ver
band opgemerkt dat in de off the job-situatie geen sprake kan zijn van normale 
collegiale verhoudingen tussen leerling en leermeester. De institutioneel vastgeleg
de functie van de leermeester, maar ook die van de leerling, leidt er namelijk toe 
dat de leermeester meer als docent dan als collega-vakman wordt beschouwd (a.w., 
p. 136). 

Voorts hangt de kwaliteit van de begeleiding af van de mate waarin de leermees
ter tijd heeft om zijn leerling(en) te begeleiden. Wat dat betreft heeft de leer
meester in de on the job-situatie in de regel slechts zoveel tijd voor de begelei
ding als zijn reguliere produktietaken toelaten. Voor de off the job-situatie geldt 
dat de leermeester zijn aandacht moet spreiden over méér dan één leerling en dat 
de leermeester vaak ook belast is met de organisatie van de praktijkopleiding. 
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Ook de consulenten van de landelijke en regionale organen maken deel uit van de 
begeleidingsstructuur binnen de praktijkcomponent. De landelijke consulenten heb
ben taken op vakinhoudelijk en organisatorisch gebied; de regionale consulenten 
verzorgen de sociaal-pedagogische begeleiding van de leerling. De daadwerkelijke 
betekenis van de consulenten bij de begeleiding van de individuele leerling moet 
echter - gegeven de beperkt beschikbare tijd per leerling - niet al te hoog wor
den ingeschat. Hun invloed komt vooral tot uitdrukking op specifieke momenten 
in de opleiding, zoals bij de voorlichting en advisering, bij de totstandkoming van 
de leerovereenkomst, bij (dreigende) voortijdige uitval en bij de afronding van de 
opleiding (Frietman en Van Happen, 1984). 

Het moge duidelijk zijn dat de verschillen in binding aan de arbeid mede tot 
uitdrukking komt in de inrichting van de praktijkopleiding: naarmate de binding 
aan de arbeid afneemt zal de praktijkopleiding meer schoolse trekken vertonen. 

6.4.2. De bedrijfskundige dimensie 

Bij de bedrijfskundige dimensie staat de praktijkopleidingsplaats als arbeidsplaats 
centraal. In tegenstelling tot leerlingen van het reguhere beroepsonderwijs hebben 
de leerlingen van het (traditionele) leerlingwezen ook een werknemer-status. Zij 
zijn als leerling-werknemer in dienst van een werkgever en worden als zodanig 
ingezet bij produktieve werkzaamheden. Vandaar dat in dit onderzoek ook aan
dacht wordt besteed aan de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden tijdens de 
praktijkopleiding en vandaar ook dat een bedrijfskundige dimensie wordt onder
scheiden. 

In het huidige leerlingwezen is niet altijd meer sprake van een samengaan van 
leer- en arbeidsplaats. Derhalve kan er een onderscheid worden gemaakt tussen 
leerlingen met een leerovereenkomst en leerling-werknemers met zowel een leer-
als een arbeidsovereenkomst. In het laatste geval is er over het algemeen sprake 
van een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. 
Verschillen in rechtspositie tussen de beide categorieën leerlingen komen onder 
andere tot uiting in de beloning van de leerlingen: leerlingen ontvangen in het 
gunstigste geval een (onkosten)vergoeding; leerling-werknemers zijn in dienst van 
een bedrijf en ontvangen een salaris. 
Leerlingen met alleen een leerovereenkomst krijgen daarentegen wel een zoge
naamde opleidingsgarantie. Die garantie houdt in dat de rechtspersoon met wie de 
leerovereenkomst wordt aangegaan zich tot het uiterste zal inspannen om de leer
plaats gedurende de opleiding te handhaven. Bij leerlingen met een leer- en een 
arbeidsovereenkomst komt die opleidingsgarantie vrijwel alleen voor indien er 
sprake is van een gemeenschappelijke opleidingsactiviteit van meerdere bedrijven. 
In de overige gevallen kan het eerder voorkomen dat een leerling-werknemer de 
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opleiding niet kan afmaken, omdat hij of zij bijvoorbeeld bij faillissement van het 
leerbedrijf zijn of haar arbeidsplaats en dus ook leerplaats kwijtraakt. 
Naast de arbeidsvoorwaarden komen bij deze dimensie ook de arbeidsomstandighe
den aan de orde. Daarbij gaat het om zaken als werkdruk, werksfeer en collegiale 
verhoudingen. 

Overzicht 6.4. - Kenmerken van de bedrijfskundige dimensie 
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6.4.3. De juridische dimensie 

De juridische dimensie verwijst naar de eisen die de Wet op het leerlingwezen 
(kortweg: WLW) stelt aan de praktijkopleiding in hel leerlingwezen. De schoolcom-
ponent valt daar buiten11. 
De WLW bevat onder andere de navolgende bepalingen die de vormgeving van de 
praktijkopleiding betreffen: 
- er dient een schriftelijke leerovereenkomst afgesloten Ie worden. Betrokken 

partijen zijn de leerling (eventueel diens wettelijke vertegenwoordiger) en de 
patroon. De leerovereenkomst wordt 'ten overstaan van' het landelijk orgaan 
afgesloten. 
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- de patroon moet in staat zijn om 'gedurende de leertijd een in beroepstechnisch 
en pedagogisch opzicht voldoende opleiding te geven in overeenstemming met 
hetpraktijkprogramma (...)' (WLW, art. 8 lid b). 
Voorts dient de patroon te bevorderen dat de leerling het werkboekje nauwgezet 
bijhoudt en dient hij de leerling in de gelegenheid te stellen om deel te nemen 
aan het examen. 

- de leerling is verplicht de aanwijzingen van de patroon op te volgen en deel te 
nemen aan het algemeen en op het beroep gericht onderwijs. Het is de taak van 
de leerling om het werkboekje bij te houden. 

- de duur van de opleiding bedraagt, uitzonderingen daargelaten, minimaal 2 jaar. 
De WLW Iaat zich daarbij niet uit over de omvang van de praktijkopleiding in 
dagen per week. In het reeds eerder aangehaalde inspectierapport wordt echter 
opgemerkt: 
'Voorts zijn verschillen in vakbekwaamheid van de leerlingen te verwachten 
wanneer het aantal uren beroepspraktijk per week te sterk wordt teruggebracht 
(•••)• 

De volgende elementen van alternatieve opleidingsvormen kunnen voor de kwali
teit ervan problemen geven: 
het leren in de beroepspraktijk neemt twee dagen per week of minder in beslag 
zonder aanvulling op of vervanging van de praktijk' 
(Hoofdinspectie VO/WJ, 1985, p. 8). 
De inspectie gaat met andere woorden uit van een minimale omvang van méér 
dan 2 dagen (of 16 uur) per week. Een kwalitatief goede praktijkopleiding omvat 
volgens haar echter een volledige (vierdaagse) werkweek. 

- als toelatingseis kan 'ten hoogste worden gesteld het bezit van een diploma van 
een school voor lbo of het gevolgd hebben van gelijkwaardig algemeen voortge
zet onderwijs. ' (art. 18, lid 2). 

In paragraaf 2 van de WLW is voorts vastgelegd dat: 
'de leerling overeenkomstig het praktijkprogramma opgeleid dient te worden in de 
praktijk van het in de leerovereenkomst bedoelde beroep (...)' (art. 12, lid a). 
Wat nu te verstaan onder 'de praktijk van het beroep"! 
In het inspectierapport wordt aangegeven dat het oorspronkelijke rechtlijnige 
karakter van de WLW, als het gaat om de opleiding in de praktijk van het beroep, 
aan het verschuiven is12. Gesignaleerd wordt dat er allerlei oplossingen worden 
gevonden als aanvulling op of ter vervanging van de arbeidsplaats als leerplaats. 
Tegelijkertijd wordt echter ook opgemerkt dat er sprake is van een opleiding in 
de praktijk van het beroep, indien het desbetreffende beroep door de leerling-
werknemer binnen het bedrijf, de onderneming of de instelling wordt uitgeoefend. 
De concrete beroepsuitoefening tijdens de opleiding is voor de inspectie dus bepa
lend voor de beantwoording van de vraag of de opleiding in de praktijk van het 
beroep plaatsvindt en niet het gegeven of men voor de praktijk van het beroep 
wordt opgeleid. Belangrijke indicatoren die in dit verband genoemd worden, zijn: 
- de leerling verricht produktief werk; 
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- de leerling heeft de status van werknemer; 
- de leerling heeft sociale contacten met mede-beroepsbeoefenaren; 
- de leerling doet bedrijfs- en beroepservaring op. 
Het gaat hier om indicatoren, die eerder werden ondergebracht bij de onderwijs
kundige en bedrijfskundige dimensie. Daarmee is tevens vastgesteld dat de drie 
dimensies niet los van elkaar bestaan, maar elkaar deels (kunnen) overlappen. 

De bevindingen van het inventariserende onderzoek van de inspectie naar de al
ternatieve opleidingswegen wijzen erop dat bepaalde praktijkopleidingssituaties 
mogelijk te ver afwijken van de bedoeling van de wetgever om nog tot het leer
lingwezen te kunnen worden gerekend. Daarbij geeft de inspectie geen oordeel 
over de vraag of het via een dergelijke alternatieve opleidingsweg niet toch 
mogelijk is om vakbekwame mensen op te leiden (a.w., p. 3). 
Feitelijk ligt hierin de directe aanleiding voor het onderhavige onderzoek: waar de 
inspectie zich onthoudt van een oordeel over de kwaliteit van de praktij kopleï-
dingsvarianten, staat in deze studie die kwaliteitsvraag juist centraal. 

Overzicht 6.5. - Kenmerken van de juridische dimensie 
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6.5. Kenmerken van de leerlingeninstroom 

Bij' de achtergrondkenmerken van de leerlingeninstroom, die in dit onderzoek 
opgevat worden als controle-variabelen, gaat het om: 
'(...) het geheel van persoonlijke, sociale, schoolse en situationele gegevens, die in 
verband met te realiseren onderwijsdoelen van invloed kunnen zijn, respectievelijk 
zijn op het verloop en de resultaten van onderwijsleerprocessen'. (De Corte, 1981, 
p. 88) 
In een door Münch uitgevoerd onderzoek naar de afhankelijkheid van leerresulta
ten van de praktijkopleidingssettings ('Lernort-Kombinationen') worden meerdere 
individuele leerlingkenmerken onderscheiden. Samengevat gaat het daarbij onder 
meer om de volgende, ook voor de Nederlandse situatie, relevante variabelen: 
- de vooropleiding van de leerlingen; 
- de sociaal-economische achtergronden van de leerlingen; 
- het zoekproces naar een leerplaats (keuzemogelijkheden, eigen voorkeur, 

etc.)(Münch, 1981, p. 20). 
Andere belangrijke persoonskenmerken zijn: de leeftijd bij instroom in de primaire 
opleiding, het geslacht van de leerling en de beroepskeuzemotieven (vgl. ook Die-
deren, 1987, p. 43). 
Afgezien van het feit dat de achtergrondkenmerken van de leerlingen op te vatten 
zijn als controle-variabelen, is informatie over die kenmerken ook van belang voor 
hel verkrijgen van meer inzicht in de aard van de opleidingstypen. Dat wil zeggen 
dat verschillen in de samenstelling van de leerlingeninstroom kenmerkend kunnen 
zijn voor een bepaald opleidingstype. Naarmate de binding van de praktijkopleiding 
aan de arbeid geringer wordt, neemt de kans toe dat de leerlingeninstroom sterker 
afwijkt van de hier onder beschreven kenmerken van de traditionele instroom. 

1. Leeftijd bij instroom 

Het primair leerlingwezen is bedoeld als vervolgopleiding op het lbo en steeds 
meer ook het mavo. Leerungen van die schooltypen zijn bij afronding van hun 
vooropleiding gemiddeld 16-17 jaar. Hoewel de meeste leerlingen bij instroom in 
het leerlingwezen dus ongeveer 17 jaar zullen oud zijn, zal de gemiddelde leeftijd 
iets hoger liggen. Dit vanwege het feit dat de leeftijdsgrens voor deelname aan 
de primaire opleidingen ligt bij 27 jaar (WLW, art. 16, lid i)13. 

2. Geslacht 

In het leerlingwezen wordt wel gesproken van typische mannen- en vrouwensecto
ren. De industrieel-ambachtelijke sectoren zoals de metaalindustrie en de bouwnij
verheid worden tot de mannensectoren gerekend, terwijl de 'zachtere' sectoren 
(bijvoorbeeld kappers en administratieve beroepen) typische vrouwensectoren zijn. 
Sinds enige tijd wordt, vanwege het teruglopende aanbod van voldoende gekwalifi
ceerde mannelijke schoolverlaters en ook vanuit oogpunt van emancipatie, getracht 
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de instroom van meisjes in typische mannenberoepen te stimuleren. Dat gebeurt 
onder andere door het toekennen van een extra subsidie in het kader van de 
B.V.J. 

J. Vooropleiding 

Het primair leerlingwezen sluit, zoals gezegd, aan op het lbo en het mavo. In 
steeds toenemende mate lijken er echter discrepanties te ontstaan tussen de door 
de arbeidsorganisaties gevraagde kwalificaties en het kwalificatieniveau van de 
schoolverlaters (vgl. Geurts, 1983 en 1989). Die discrepanties hangen onder meer 
samen met ontwikkelingen in de arbeid, waardoor de door de bedrijven gestelde 
kwaüficatie-eisen steeds hoger én bedrijfspecifieker worden. Bovendien is er tege-
lijkertijd sprake van een veralgemenisering van de beroepsvoorbereidende opleidin
gen (vgl. Van Hoof & Dronkers, 1980). Een gevolg van dit alles is dat de aanslui
ting tussen voor- en vervolgopleiding steeds minder naadloos is. Enerzijds kan dat 
leiden tot veranderingen van de primaire opleidingen zelf (vgl. hoofdstuk 2), maar 
anderzijds ook tot het aantrekken van leerlingen van andere dan de traditionele 
doelgroepen (substitutie- en verdringingsprocessen). 

4. Beroepskeuzemotieven 

In het (traditionele) leerlingwezen üjkt het vinden van werk vooraf te gaan aan 
de keuze voor een opleiding. In de beroepskeuzemotieven komt daarom voor een 
deel ook de wil van de leerlingen om al werkend te leren tot uiting. 
Leerlingen kiezen voor een beroep, omdat ze daartoe aangezet worden door ande
ren (bijvoorbeeld familie of bekenden, decanen, consulenten en, beroepskeuze-ad
viseurs) en/of omdat ze altijd al in het gekozen beroep hebben willen werken. De 
keuze voor een opleiding in een bepaald beroep kan ook samenhangen met de 
kwalificaties die daarmee verworven kunnen worden en met de werkgelegenheids-
perspectieven die daaruit voortvloeien. 

5. Zoekproces naar een leer-larbeidsplaats 

Een leerling kan aan een opleiding in het leerlingwezen beginnen als hij of zij er 
in slaagt om een leer- en/of arbeidsplaats te verwerven. Er kunnen zich meerdere 
situaties voordoen. 
a. Een leerling heeft al een arbeidsplaats, die door eigen initiatief of op instigatie 

van een werkgever en/of een consulent van het leerlingwezen wordt aangevuld 
met een leerovereenkomst. 

b. Een leerling gaat als schoolverlater op zoek naar een arbeidsplaats. Op initia
tief van de werkgever wordt echter een leer- en een arbeidsovereenkomst 
afgesloten, waardoor de leerling in de vakopleiding terecht komt. 

с Een leerling gaat als schoolverlater op zoek naar een leerplaats. Afhankelijk 
van de situatie kan dat uitmonden in een leer- en een (deeltijd) arbeidsover-
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eenkomst of alleen in een leerovereenkomst. Dat laatste zal zich met name in 
opleidingssituaties met een geringe binding aan de arbeid voordoen. 

d. Ten slotte zijn er leerlingen, die er niet in slagen om een praktijkleerplaats te 
verwerven. In de veronderstelling daar na verloop van tijd wel in te zullen 
slagen, beginnen ze alvast met de theoriecomponent. Bij leerlingen zonder LOK 
gaat het niet om een leerlingwezenopleiding. Reden waarom ze niet in het 
onderzoek zijn meegenomen. 

6. Sociaal-economische status van de leerling 

Gebruikelijke indicatoren voor de sociaal-economische status van de leerlingen zijn 
a. het opleidingsniveau van de vader en 
b. zijn arbeidssituatie (in loondienst of eigen bedrijf en leidinggevend versus 

niet-leidinggevend). 

In overzicht 6.6. worden de kenmerken van de leerlingeninstroom nogmaak samen
gevat weergegeven. 

Overzicht 6-6. - Kenmerken van de leerlingeninstroom 

KENMERKEN VAN DE LEERLINGENINSTROOM 

persoonskemerken vooropleiding beroepskeuzemotieven zoekproces leerplaals sociaal-econ status 

leeftijd geslacht type 
voorop
leiding 

diploma' 
ja/nee 

keuze 
voor 
oplei
ding 

keuze 
voor 
een 
beroep 

eigen ini
tiatief 

had al 
een baan 

oplei
ding; 
niveau 
vader 

arbeids
situatie 
vader 

6.6. Samenvatting 

Bij het vaststellen of meten van (verschillen in) kwaliteit van de praktijkopleiding 
vormt de output - dat wil zeggen: de opleidingseffecten - de belangrijkste indica
tor. Aan de input, die betrekking heeft op vormgevingsaspecten van de praktijkop
leiding, wordt een geringere betekenis toegekend. Dat in deze studie bij de be
antwoording van de kwaliteitsvraag de meeste aandacht uitgaat naar de opleidings
effecten hangt samen met de bedoeling van het onderzoek, namelijk het vaststel
len van verschillen in kwaliteit tussen de diverse opleidingstypen. Met andere 

86 



woorden: niet het beheersen of verbeteren van de kwaliteit staat voorop, maar het 
meten ervan. 
Teneinde na te kunnen gaan of de gemeten opleidingseffecten van de verschillende 
opleidingstypen en eventuele verschillen daartussen toegeschreven kunnen worden 
aan die opleidingstypen is informatie over de kenmerken van de leerlingeninstroom 
noodzakelijk. Het gaat hierbij om variabelen als geslacht, leeftijd, vooropleiding 
en sociaal milieu. 

Kennis van de vormgevingsaspecten van de praktijkopleiding in de diverse typen 
maakt het mogelijk om het verkregen beeld van de kwaliteit nader te interprete
ren. De vormgevingsaspecten van de praktijkopleiding worden in dit onderzoek in 
een drietal dimensies onderverdeeld, te weten een onderwijskundige, een bedrijfs
kundige en een juridische dimensie. Bij de onderwijskundige dimensie nemen de 
kenmerken van het leerproces binnen de praktijkopleiding een centrale plaats in. 
In de bedrijfskundige dimensie komen de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
tijdens de praktijkopleiding tot uitdrukking. De juridische dimensie verwijst naar 
de eisen die de Wet op het leerlingwezen stelt aan de praktijkopleiding. 

De output heeft, zoals gezegd, betrekking op de opleidingseffecten. Opleidingsef
fecten kunnen worden opgesplitst in opleidingsinterne effecten en opleidingsexter-
ne of arbeidsmarkteffecten. Bij de opleidingsmiOTie effecten gaat het om de be
reikte leerresultaten in relatie tot de gestelde opleidingsdoelen. Het praktijk-
examen is het meest voor de hand üggende meetinstrument om na te gaan of en 
in welke mate die doelen bereikt zijn. Dat geldt met name voor de zogenaamde 
technisch-instrumentele vaardigheden, maar minder voor de sociaal-normatieve 
vaardigheden. Het laatste soort vaardigheden is namelijk veel minder gemakkelijk 
te meten middels een examen. Het feit echter dat een leerling niet tijdens de rit 
is gestopt met de opleiding is - juist in de praktijkcomponent van het leerlingwe
zen - een sterke indicatie voor het feit dat hij of zij voldoet aan de eisen die op 
dit punt gesteld worden. Ook het vinden van een aansluitende baan na de oplei
ding (zie hieronder) is daar een indicatie voor. 
Bij de arbeidsmarkteffecten gaat het in eerste instantie om de kans op het vinden 
van een baan na de opleiding. Aan het vinden van een baan zijn echter meerdere 
dimensies te onderscheiden. Dat heeft enerzijds betrekking op meer kwantitatieve 
aspecten, zoals de tijd die nodig was om die baan te vinden en het aantal banen. 
En anderzijds op kwalitatieve aspecten, zoals het zoekproces naar een arbeids
plaats, het vinden van een baan in het eigen leerbedrijf, de aard van het dienst
verband en de inhoudelijke aansluiting van het werk op de gevolgde vakopleiding. 
Tot de kwalitatieve aspecten behoort ook de vraag naar eventuele vervolgopleidin
gen. Met name deze output-factoren zijn dus - onder constanthouding van de 
invloed van de kenmerken van de leerlingeninstroom - bepalend voor de kwaliteit 
van de praktijkopleiding. Informatie over de input kan van aanvullende betekenis 
zijn. 
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Hoofdstuk 7 
INVLOED VAN DE BINDING AAN DE ARBEID OP DE KWALITEITVAN DE 
PRAKTIJKOPLEIDING 

In het voorgaande is uiteengezet dat bij het vaststellen (of meten) van de kwali
teit van de praktijkopleiding het accent ligt op de bereikte (leer-)resultaten1. In 
dit hoofdstuk wordt vervolgens nagegaan welke invloed de mate van binding aan 
de arbeid heeft op de output van de praktijkopleiding. 
De output wordt, zoals in het vorige hoofdstuk werd uiteengezet, uitgesplitst in 
opleidingsinterne en opleidingsexterne effecten (vgl. paragraaf 7.2.). Daarvoor 
worden de opleidingstypen echter eerst beschreven naar kenmerken van de leer-
ling-instroom (paragraaf 7.1.). In paragraaf 7.3. gaan we nader in op de vraag naar 
de kwaliteit van de praktijkopleiding. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
samenvatting van de onderzoeksresultaten (zie flap achterzijde omslag voor een 
samenvattend overzicht de vijf praktijkopleidingstypen). 

7.1. Achtergrondkenmerken van de leerlingen 

Kenmerken van de leerlingen zijn ons inziens niet op te vatten als indicatoren 
voor de kwaliteit van de praktijkcomponent, maar kunnen wel van invloed zijn op 
de effecten van de opleiding. Om na te gaan of eventuele verschillen in oplei
dingseffecten tussen de typen samenhangen met verschillen in achtergrondkenmer
ken van de leerlingen, worden in deze paragraaf de opleidingstypen beschreven 
naar het soort leerling. Daarmee wordt tevens een beeld geschetst van het type 
leerling dat een opleiding volgt in de geselecteerde sectoren van het leerlingwe
zen. Aan de hand daarvan is het mogelijk om conclusies over de kwaliteit van de 
praktijkcomponent nader te preciseren (vgl. ook Münch, 1981). 

In het navolgende worden de volgende kenmerken besproken: de leeftijd bij in
stroom, het geslacht, de vooropleiding en de sociaal-economische achtergronden2. 
We beperken ons hier tot de ex-leerlingen (jaargang 1984) in de geselecteerde 
sectoren, omdat alleen bij de ex-leerlingen gegevens over de opleidingseffecten 
verzameld zijn. 

1. Leeftijd bij instroom in de primaire opleiding 

De gemiddelde leeftijd bij instroom in het leerlingwezen is ruim 18 jaar (zie bijla
ge 7.1.)· Tussen de leerlingen van de vijf opleidingstypen zijn er enkele verschil
len. Zo blijken leerlingen van type I en V een half jaar ouder te zijn dan de 
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gemiddelde leeftijd in de gehele groep, terwijl leerlingen van type IV juist een 
half jaar jonger zijn. Dat laatste hangt onder meer samen met het feit dat in 
type IV de leerlingen van de samenwerkingsverbanden in de bouwnijverheid zijn 
oververtegenwoordigd. Uit de case-studie in die sector blijkt dat die samenwer
kingsverbanden nieuwe leerlingen nog vóór de vakantie aan zich trachten te bin
den3. Daaruit kan worden opgemaakt dat de geringe leeftijdsverschillen tussen de 
opleidingstypen samen lijken te hangen met het tijdstip van recrutering van nieu
we leerlingen en niet zo zeer met de aard van de (alternatieve) praktijkopleiding. 

2. Geslacht 

Tabel 7.1. - Percentage ex-leerlingen naar geslacht en naar opleidingstype 

man 

vrouw 

Totaal ( = 100%) 

Opleidingstype: 
I II 

86.2 

13.8 

324 

86.4 

13.6 

151 

III 

99.1 

.9 

106 

IV 

100.0 

61 

V 

78.9 

21.1 

112 

Totaal 

88.2 

11.2 

754 

Meisjes vormen in de onderzochte sectoren een minderheid. Naar verhouding ko
men in type V nog de meeste meisjes voor. Dat hangt echter ook in dit geval 
niet zo zeer samen met het opleidingstype, als wel met het feit dat de administra-
ticals één van de twee sectoren in type V een typische 'meisjessector' is. In de 
typen III en IV komen nagenoeg geen meisjes voor. 
In algemene zin kan worden vastgesteld dat het slechts incidenteel voorkomt dat 
een vrouw wordt opgeleid voor een typisch mannenberoep. 

3. Vooropleiding 

Voor het vaststellen van het opleidingsniveau bij instroom baseren we ons op de 
gegevens over de als laatste gevolgde vooropleiding en het daarvoor behaalde 
examenresultaat. We maken daarbij een onderscheid in drie categorieën, namelijk 
het lbo, het mavo en alle andere vormen van onderwijs 'niet-lbo' tesamen. Tot de 
laatste categorie behoren onder andere scholen voor havo, vwo, kmbo en mbo. 
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Tabel 7.2. Percentage ex-leerlingen naar vooropleiding en naar opleidingstype 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

Geslaagd: ja nee ja nee ja nee ja nee ja nee ja nee 

lbo 66.8 5.4 72.6 6.1 62.5 2.7 72.3 6.5 60.2 4.5 66.8 5.1 

mavo 10.0 5.0 10.0 5.2 11.4 8.5 6.5 3.3 10.9 5.5 10.0 5.5 

Overig 6.6 6.2 1.3 4.8 10.3 4.6 8.2 3.2 10.8 8.1 6.8 5.8 

Totaal 
van de 
percen
tages 83.4 16.6 83.9 16.1 84.2 15.8 87.0 13.0 81.9 18.1 83.6 16.4 

Totaal 
(= 100%) 321 150 106 61 112 750 

* Er is per cel gepercenteerd op het totaal per opleidingstype, c.q. totale groep. 

Méér dan 70 procent van alle respondenten blijkt afkomstig te zijn van het lbo 
(zie laatste kolom, eerste rij: 66.8 + 5.1%)4. Leerlingen met een andere vooroplei
ding vormen dus een minderheid. Van die minderheid is ruim de helft afkomstig 
van het mavo. Leerlingen van het mavo maken derhalve slechts een klein deel 
(ongeveer 15%) van de totale instroom in de zeven onderzochte sectoren uit. 
De verdeling binnen de opleidingstypen wijkt nergens significant af van die in de 
totale groep. 

Het overgrote deel van de leerlingen dat instroomt vanuit het lbo, blijkt geslaagd 
te zijn voor het examen (namelijk in ruim 90 procent van die gevallen; vgl. ook 
bijlage 7.2.). Bij de categorie 'nict-lbo' (mavo en overig te samen) schommelt dat 
percentage rond de zestig. Tussen de opleidingstypen zijn er wederom geen ver
schillen. 
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4. Sociaal-economische achtergronden 

Als indicatoren voor de sociaal-economische achtergronden van de leerlingen rich
ten we ons op de arbeidssituatie en het opleidingsniveau van de vader (vgl. hoofd
stuk 6). 

Arbeidssituatie van de vader 

Voor wat betreft de arbeidssituatie van de vader is nagegaan of de vaders van de 
respondenten een eigen bedrijf hebben (of hadden) of dat ze in loondienst van 
een bedrijf zijn (of waren). 

Tabel 7.3. - Percentage ex-leerlingen naar arbeidssituatie van de vader en naar 
opleidingstype 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

- eigen bedrijf 30 45 20 16 13 26 

-loondienst 70 55 80 84 87 74 

Totaal (= 100%) 315 150 105 61 108 739 

In iets meer dan een kwart van alle gevallen is sprake van leerlingen van wie de 
vader een eigen bedrijf heeft of had. In type II komt dat vaker voor dan in de 
overige typen, terwijl de typen IV en V achter blijven bij de rest. Dat type II 
hier zo hoog scoort, heeft te maken met de oververtegenwoordiging van ex-leer
lingen uit de land- en tuinbouw, die hun opleiding volgden op het ouderlijk be
drijf. 
De lagere score in de typen IV en V hangt wellicht juist samen met het feit dat 
de combinatie tussen ouderlijk bedrijf en leerbedrijf minder vaak voorkomt bij de 
opleidingstypen met een geringere binding aan de arbeid. 
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Opleidingsniveau van de vader 

Tabel 7.4. - Percentage ex-leerlingen naar hoogste opleidingsniveau van de vader 
en naar opleidingstype 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

- alleen lagere school 
- lbo 
- ulo/mulo/mavo 
- leerlingwezen 
- havo/vwo/hbo/wo 
- overig 
- onbekend 

24 
25 
3 

15 
4 

12 
17 

20 
27 
8 

11 
8 

10 
16 

20 
20 
5 

13 
5 

10 
27 

13 
31 
5 

15 
5 

15 
16 

11 
22 
6 

11 
9 

15 
26 

20 
25 
4 

13 
6 

12 
20 

Totaal (= 100%) 315 151 105 61 109 741 

* bijvoorbeeld bedrijfsopleidingen of schriftelijke cursussen. 

Een kwart van alle leerlingen geeft aan dat hun vader als hoogste opleiding een 
vorm van lbo heeft gevolgd, terwijl voor één vijfde van de respondenten geldt dat 
hun vader alleen de lagere school heeft afgemaakt (zie laatste kolom). Opvallend 
is dat in 13 procent van alle gevallen de vader evenals de respondenten zelf een 
leerlingwezen-opleiding heeft gevolgd. Aangezien het leerlingwezen een relatief 
klein deel uitmaakt van het onderwijsbestel mag worden verondersteld dat de 
leerlingenpopulatie van het leerlingwezen op dit punt afwijkt van die in andere 
vormen van (beroeps)onderwijs. Voorts valt op dat één op de vijf leerlingen niet 
op de hoogte blijkt te zijn van het opleidingsniveau van de vader. 
De opleidingstypen wijken op het punt van opleidingsniveau van de vader niet 
sterk van elkaar af. 

5. Resumé 

Ter afronding van deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen nogmaals 
op een rij gezet. 
- Bij de instroom zijn de leerlingen in de onderzochte sectoren gemiddeld 18 jaar 
oud. Tussen de opleidingstypen bestaan weliswaar enkele (kleine) verschillen, maar 
die geven geen aanleiding om te concluderen dat de opleidingstypen op dit punt 
van elkaar afwijken. 
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- In de geselecteerde sectoren vormen meisjes met ruim 10 procent van de totale 
groep een minderheid. De verdeling binnen het traditionele opleidingstype komt 
overeen met die in de totale groep. Datzelfde geldt ook voor opleidingstype II, 
maar niet voor de overige typen. In de typen III en IV komen namelijk (nagenoeg) 
geen meisjes voor, terwijl in type V het aandeel meisjes juist tweemaal zo groot 
is als in de totale groep. Deze verschillen tussen de opleidingstypen komen niet 
voort uit verschillen in binding aan de arbeid, maar hangen samen met de scheve 
verdeling van de typen over de opleidingssectoren. 
- De gegevens over de vooropleiding bevestigen het beeld dat het leerlingwezen 
zijn leerlingen voornamelijk uit het lbo recruteert. De instroom vanuit andere 
onderwijsvormen maakt 30 procent van de totale instroom uit (de helft daarvan is 
afkomstig van het mavo). De verdeling binnen de opleidingstypen komt overeen 
met die in de totale groep. 
- Het komt opvallend vaak voor, namelijk in een kwart van alle gevallen, dat de 
vaders van de respondenten een eigen bedrijf hebben of hebben gehad. Bij sterke 
binding aan de arbeid (de typen I en II) is het aandeel eigen bedrijven groter dan 
bij een minder sterke of zwakke binding aan de arbeid. 
- Wat het opleidingsniveau van de vader betreft kan worden opgemerkt dat de 
hogere opleidingsniveaus (havo, vwo, hbo, wo) slechts in geringe mate voorkomen. 
In bijna de helft van de gevallen heeft de vader de lagere school of het lbo als 
hoogste opleidingsniveau. Verder blijken verhoudingsgewijs veel vaders ook een 
leerlingwezen-opleiding te hebben gevolgd. De leerlingen van de verschillende 
opleidingstypen wijken voor wat betreft het opleidingsniveau van de vaders slechts 
in beperkte mate van elkaar af. 

Uitgaande van de hierboven gepresenteerde gegevens kan worden vastgesteld dat 
er weliswaar verschillen bestaan in kenmerken van de leerlinginstroom tussen de 
opleidingstypen, maar dat die verschillen veelal samenhangen met de scheve verde
ling van die typen over de geselecteerde opleidingssectoren. Dat leidt enerzijds tot 
de conclusie dat de opleidingstypen wat betreft het type leerlingen niet of niet in 
belangrijke mate van elkaar afwijken. Anderzijds dient er wel rekening mee te 
worden gehouden dat de geconstateerde verschillen in achtergrondkenmerken per 
opleidingstype van invloed kunnen zijn op de opleidingseffecten. 

7.2. Effecten van de praktijkopleiding 

We maken, zoals gezegd, een onderscheid in opleidingsinterne en opleidingsexteme 
effecten. Opleidingsinteme effecten hebben betrekking op de resultaten van de 
praktijkopleiding in relatie tot de opleidingsdoelen en worden in dit onderzoek 
vastgesteld aan de hand van de resultaten voor het praktijkexamen (zie paragraaf 
7.2.1.). 
Bij de opleidingsexteme of arbeidsmarkteffecten (paragraaf 7.2.2.) gaat het om de 
loopbaangegevens na afronding of beëindiging van de praktijkopleiding. Een cen-
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traie plaats is daarbij ingeruimd voor de vraag of de leerlingen er in geslaagd 
zijn om na de opleiding een baan te verwerven. Er wordt echter ook aandacht 
besteed aan: 
- de relatie tussen het behalen van het vakdiploma en het vinden van een baan; 
- de benodigde tijd voor het vinden van een baan; 
- het aantal banen na de opleiding; 
- informatie over de eerste baan: 
- informatie over de laatste of huidige baan (aansluiting op de vakopleiding): 
- huidige opleidings- en/of arbeidssituatie. 

Voor een goed begrip van de hier gepresenteerde resultaten wordt er nogmaals op 
gewezen dat de gegevens alleen betrekking hebben op ex-leerlingen die langer dan 
12 maanden in opleiding zijn geweest. Dat betekent dat sommige resultaten, zoals 
de kans om te slagen voor het examen en de kans op het vinden van werk, posi
tiever zullen uitvallen dan ze in werkelijkheid voor de gehele populatie van de 
jaargang 1984 zijn. 

7.2.1. Opleidingsinterne effecten 

Bij het vaststellen van de examenresultaten gaan we uit van de resultaten van het 
praktijkdeel van het examen. De reden daarvan is, zoals reeds eerder werd uiteen
gezet, dat het in dit onderzoek gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de 
/7/aA:iiyfccomponent. De resultaten voor de theorie blijven derhalve buiten beschou
wing5. 

Tabel 7.5. - Percentage ex-leerlingen naar het resultaat voor het praktijkdeel van 
het examen en naar opleidingstype 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

a. geslaagd voor 
de praktijk 78.4 90.7 78.3 86.9 70.5 80.4 

b. niet geslaagd 
voor de praktijk 21.6 9.3 21.7 13.1 29.5 19.6 

Totaal ( = 100%) 324 151 106 61 112 754 
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Uit tabel 7.5. blijkt dat viervijfde van alle leerlingen is geslaagd voor het prak
tijkexamen. Vastgesteld kan worden dat de resultaten in met name de typen II en 
IV gunstig afsteken tegen die in de overige typen en de totale groep. In type V 
worden naar verhouding de minst goede resultaten geboekt. De resultaten in de 
resterende typen I en III komen overeen met die in de totale groep. 
Op het punt van de resultaten voor het praktijkexamen lijken er op het eerste 
gezicht dus nogal grote verschillen te bestaan tussen de opleidingstypen. Omdat 
die typen echter niet evenredig verdeeld zijn over de zeven geselecteerde oplei
dingssectoren (vgl. appendix) en omdat het vermoeden bestaat dat het examen
resultaat zeker ook samenhangt met de opleidingssector (vgl. ook Diederen, 1987), 
zijn die verschillen nader onderzocht. 

Daarbij is uitgegaan van onderstaand model, waarin naast de factoren opleidings
type en -sector ook enkele achtergrondvariabelen van de leerlingen zijn opgeno

men. 

Figuur 7.1. - Verband tussen opleidingstype, opleidingssector, leerlingkenmerken en 

de kans om te slagen voor de praktijk 

sector - ^ - _ _ _ _ _ _ _ ^ 

^ ~ ^ — ^ ^ _ 

type 

vooropleiding 

^ " 

1 " ^ 

geslacht 

_ _ _ _ ^ ^ 

" 

leeftijd 

* 
J 

\ 
geslaagd voor 
de praktijk 

1 

De samenhang tussen de variabelen is onderzocht met behulp van variantie-analy-
se. De (hoofd)effecten zijn met pijlen weergegeven. Interactie-effecten blijven 
buiten beschouwing. Het berekenen van die effecten is niet mogelijk in verband 
met het grote aantal lege cellen in de matrix van opleidingstype χ opleidingssec
tor. Het resultaat van de analyse is als volgt. 
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Tabel 7.6. - Resultaten variantie-analyse kans om te slagen voor het praktijkdeel 
van het examen 

variantiebron 

hoofdeffecten: 
- sector 
-type 
- leeftijd 
- geslacht 
- vooropleiding 

SS 

4.761 
.479 
.225 
.009 

1.983 

Totaal 112.966 

df 

6 
4 
3 
1 
3 

724 

variantie 

.794 

.120 

.075 

.009 

.661 

F 

5.481 
5.827 
.518 
.063 

4.565 

sign, niveau 

.001 
niet sign. 
niet sign. 
niet sign. 
.01 

e2 

.042 

.004 

.002 

.000 

.018 

Gegeven dit model bestaat er geen direct effect van opleidingstype op de kans om 
te slagen voor de praktijk. Het effect van oplcidingssector op de slaagkans is 
onder constanthouding van de andere factoren in het model wél significant. Het
zelfde geldt voor de vooropleiding, alhoewel het percentage verklaarde variantie 
gering is. Het blijkt dat de beste resultaten in de bouw (SVB) en de land- en 
tuinbouw (VOLLT) behaald worden. De resultaten in de administratieve sector 
(ECABO) steken in negatieve zin af tegen die in de totale groep (zie bijlage 7.4.). 
Wat de verdeling naar vooropleiding betreft, valt op dat leerlingen die instromen 
vanuit het lbo zonder diploma een minder grote kans hebben om te slagen voor 
het praktijkexamen (zie bijlage 7.5.; ζ = -.3100, ρ < = .01). De overige drie groepen 
(lbo met diploma en overige vooropleidingen met of zonder diploma) wijken niet 
significant van elkaar af. 

7.2.2. Opleidingsexterne effecten 

la. Het vinden van een baan na beëindiging van de opleiding 

Los van de vraag of de praktijkopleiding al dan niet met succes werd afgerond, 
zijn we nagegaan in welke mate de leerlingen er na beëindiging van de vakoplei
ding in geslaagd zijn om werk te vinden. Daarbij ging het niet om de vraag of 
dat werk inhoudelijk aansloot bij de gevolgde vakopleiding (vgl. punt 4d). 
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Tabel 7.7. - Percentage ex-leerlingen naar het vinden van een baan ná de oplei
ding en naar opleidingstype 

- wél een baan 
- géén baan 

Totaal ( = 100%) 

Opleidingstypi 
I II 

92.2 
7.8 

322 

93.4 
6.6 

151 

e: 
III 

89.1 
10.9 

101 

IV 

96.7 
3.3 

60 

V 

86.5 
13.5 

111 

Totaal 

91.5 
8.5 

745 

Hieruit blijkt dat negen van de tien ex-leerlingen (91.5 %) een baan vinden na de 
opleiding6. Het percentage varieert van 87 procent in type V tot maar liefst 97 
procent in type IV. Het verschil tussen die twee typen is significant (z = -2.563, 

Ρ < = -05). 
Ten opzichte van het traditionele opleidingstype I wijkt géén van de alternatieve 
typen significant af. Anders gezegd: de mate van binding aan de arbeid lijkt niet 
van invloed te zijn op het vinden van werk na de opleiding. 
lb. Relatie tussen het behalen van het vakdiploma en het vinden van een baan na 
de opleiding 

Werkgevers hanteren bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst ná de vakoplei
ding onder andere het vakdiploma als selectiecriterium. Om die reden is het inte
ressant om na te gaan of er een verband bestaat tussen het behalen van het 
vakdiploma ( = geslaagd voor de theorie èn de praktijk; zie ook bijlage 7.3.) en 
het vinden van een baan. Het gaat hier dus om de samenhang tussen een oplei
dingsintern en -extern effect7. We geven allereerst de resultaten in de totale 
groep. 

Tabel 7.8. - Percentage ex-leerlingen (totale groep) naar vakdiploma en naar het 
vinden van een baan na de opleiding 

- wel een baan 
- geen baan 

Totaal ( = 100%) 

diploma 

95.4 
4.6 

504 

geen 
diploma 

83.8 
16.2 

241 

Totaal 

91.5 
8.5 

745 
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Het verschil tussen de twee groepen is duidelijk zichtbaar: ex-leerlingen zonder 
vakdiploma slagen er minder vaak in om een baan te vinden na de opleiding dan 
ex-leerlingen met diploma (z = 4.695, ρ < = .001). 

Wat we hier voor de totale groep gedaan hebben, kan ook voor elk opleidingstype 
afzonderlijk worden berekend. Met behulp van variantie-analyse kan het verband 
tussen opleidingstype en het vinden van een baan evenwel efficiënter worden 
vastgesteld. We zijn uitgegaan van een model, waarin naast de variabele oplei
dingstype ook de opleidingssector als factor is opgenomen8. 

Figuur 7.2. - Verband tussen opleidingssector, opleidingstype, vakdiploma en het 
vinden van een baan na de opleiding 

In deze figuur zijn de hoofdeffecten wederom met pijlen aangegeven en blijven 
interactie-effecten buiten beschouwing. 
Voor de verdeling van de typen over sectoren (zie A) wordt verwezen naar appen
dix. De overige letters bij de pijlen verwijzen naar de uitgevoerde analyses. Daar
bij gaat het bij В om een opleidingsintern effect (zie noot 7) en bij С op een 
opleidingsextern effect. 

Tabel 7.9.- Resultaten variantie-analyse kans op het behalen van het vakdiploma 

(B) 

variantiebron 

hoofdeffecten 
- sector 
-type 

Totaal 

SS 

10.680 
.278 

167.109 

df 

6 
4 

753 

variantie 

1.750 
.069 

F 

8.657 
.338 

sign, niveau 

.001 
niet sign. 

e 2 

.064 

.002 
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Af te leiden is dat er - onder constanthouding van type - een direct effect be
staat van opleidingssector op het behalen van het vakdiploma. Nadere analyse 
leert dat in de bouwnijverheid (SVD) verhoudingsgewijs méér leerlingen het vakdi
ploma behalen dan in de totale groep (zie bijlage 7.4.). In de metaal (SOM) en 
met name in de administratie (ECABO) slagen relatief weinig leerlingen voor beide 
onderdelen van het examen. 
Tussen opleidingstype en diploma bestaat onder constanthouding van sector geen 
significant verband. Derhalve kan worden vastgesteld dat gegeven dit model de 
mate van binding aan de arbeid niet van invloed is op het behalen van het vakdi
ploma. 

Tabel 7.10. - Resultaten vañantie-analyse kans op het vinden van een baan (C) 

variantiebron SS df variantie F sign, niveau e' 

hoofdeffecten: 
-sector .706 6 .118 1.447 niet sign. .012 
- type .389 4 .097 1.195 niet sign. .001 
-vakdiploma 2.601 1 2.601 32.000 .001 .045 

Totaal 65.125 753 

Onder constanthouding van opleidingssector en opleidingstype blijkt - gegeven dit 
model - een verband te bestaan tussen het hebben van het vakdiploma en het 
vinden van een baan (C3). Dat houdt in dat ex-leerlingen met vakdiploma ongeacht 
het opleidingstype en de opleidingssector een grotere kans hebben op het vinden 
van een baan dan ex-leerlingen zonder diploma (zie ook tabel 7.7.)9. De factoren 
opleidingssector en opleidingstype zijn onder constanthouding van elkaar en van 
diploma niet van invloed op het vinden van een baan na de opleiding. Dus ook 
hier geldt dat van de mate van binding aan de arbeid geen invloed uitgaat op het 
vinden van een baan. 

7c. Conclusies 

De kans op het vinden van een baan na beëindiging van de vakopleiding is voor 
de leerlingen van alle opleidingstypen en -sectoren nagenoeg gelijk. Het behalen 
van het vakdiploma is daarop wél van invloed: ex-leerlingen met diploma vinden 
vaker een baan dan ex-leerlingen zonder diploma. 
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Voorts blijkt er een samenhang te bestaan tussen opleidingssector en vooropleiding 
enerzijds en het halen van het vakdiploma anderzijds. 

2. Tijd nodig om een baan te vinden 

Tabel 7.11. - Percentage ex-leerlingen naar de tijd die nodig was om een baan te 
vinden en naar opleidingstype 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

a de baan sloot direct 
aan op de opleiding 17.7 35.5 27.5 32.2 60.2 29.9 

b de baan tijdens de 
opleiding werd 
gecontinueerd 77.3 54.6 63.7 57.6 24.5 61.6 

с de baan sloot niet 
direct aan 5.0 9.9 8.8 10.2 15.3 8.4 

Totaal ( = 100%) 299 141 91 59 98 688 

Uit de gegevens van de derde categorie (zie onder c) kan worden opgemaakt dat 
van alle respondenten met werk ( = 91.5% van de gehele groep) nog geen 10 pro
cent tijdelijk werkloos is geweest. Dat betekent dus ook dat 9 van de 10 leerlin
gen er in geslaagd zijn om direct na of al tijdens de opleiding een baan te ver
werven. 

De grootste verschillen tussen de opleidingstypen zijn die tussen I en V. In type 
V komt het namelijk veel minder vaak voor dat de baan, die men tijdens de oplei
ding al had, wordt voortgezet. Desondanks slaagt ook de meerderheid van de 
ex-leerlingen van type V er in om direct na de opleiding werk te krijgen. Verder 
blijkt dat ook in de overige alternatieve opleidingstypen de kans op het continue
ren van de baan in het eigen leerbedrijf kleiner is dan in het traditionele type. 
Dat wordt echter vrijwel geheel gecompenseerd door het direct vinden van een 
baan in een ander bedrijf10. 

101 



3. Meerdere banen na de opleiding? 

De ex-leerlingen werden één jaar na het beëindigen van de opleiding geënquê
teerd. Toch heeft 19 procent van de ex-leerlingen met werk al méér dan één baan 
gehad na de opleiding. 

Tabel 7.12. - Percentage ex-leerlingen met een baan naar het aantal banen na de 
opleiding en naar opleidingstype 

- één baan 
- meerdere banen 

Totaal ( = 100%) 

Opleidingstype: 
I II III 

87.2 
12.8 

297 

71.6 
28.4 

141 

81.1 
18.9 

90 

IV 

76.3 
23.7 

59 

V 

78.4 
21.6 

97 

Totaal 

81.0 
19.0 

684 

Ex-leerlingen van type I blijken 'honkvaster' dan ex-leerlingen van de overige 
typen: ze wisselen in verhouding tot de totale groep minder vaak van baan (z = 
2.529, ρ < = .05). Ex-leerlingen met meer dan één baan komen verhoudingsgewijs 
het meeste voor in type II. Wellicht hangt dit samen met het feit dat deze leer
lingen tijdens de opleiding ook al over meerdere bedrijven hebben gerouleerd, 
waardoor men bekend is bij méér dan één bedrijf. De overige typen ontlopen 
elkaar op dit punt niet of nauwelijks. 

4. Informatie over de eerste baan na de opleiding 

4a. Op welke wijze aan die baan gekomen? 

Evenals het zoekproces naar een leer(-arbeids)plaats verloopt ook het zoekproces 
naar werk ná de opleiding langs verschillende wegen, namelijk: 
- via een sollicitatie; 
- via externe bemiddeling; 
- via het informele circuit11. 

Uit tabel 7.13. blijkt dat bij de onderzoeksgroep het informele circuit het belang
rijkst is bij het vinden van werk na de opleiding. Bij ex-leerlingen van het tradi-
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tionele opleidingstype komt dit vaker voor dan bij ex-leerlingen van de overige, 
alternatieve typen. 

Tabel 7.13. - Mening van de ex-leerlingen over de betekenis van het informele 
circuit bij het vinden van werk na de opleiding. Gemiddelde en standaarddeviatie 
in de vijf typen en de totale groep (range loopt van 1 tot 2; een lage score wijst 
op hoge betekenis) 

- gemiddelde 

- standaarddeviatie 

Totaal aantal leerlingen 

Opleidingstypi 

I II 

1.4 

.32 

284 

1.5 
.35 

113 

e: 
UI 

1.5 
.34 

88 

IV 

1.6 

.36 

59 

V 

1.5 
.34 

97 

Totaal 

1.4 

.34 

641 

Variantie-analyse: e2 = .099, df = 4;636, F = 7.49, ρ < = .001 

Sollicitaties komen slechts in minder dan de helft van de gevallen voor. Externe 
bemiddeling, bijvoorbeeld door het GAB, komt daarentegen vrijwel nooit voor! 
Deze gegevens gelden zowel voor de totale groep als voor de afzonderlijke typen 
(vgl. bijlage 7.6.). 

4b. Eerste baan in eigen opleidingsbedrijf? 

Zoals gezegd, wordt in veel gevallen de baan tijdens de opleiding gecontinueerd. 
Het is daarom ook niet verwonderlijk dat in de meeste gevallen de eerste baan na 
de opleiding wordt gevonden in het eigen opleidingsbedrijf. 

Het percentage ex-leerlingen dat een baan krijgt in het eigen opleidingsbedrijf is 
groter dan het percentage ex-leerlingen waarvan de baan die ze al tijdens de 
opleiding hadden werd voortgezet ná de opleiding (73.7 tegen 61.6% vgl. ook tabel 
7.8.; ζ = 4.837, ρ < = .001). Daaruit kan worden afgeleid dat een deel van de leer
lingen, waarvan de baan tijdens de opleiding niet gecontinueerd werd, alsnog in 
het eigen opleidingsbedrijf aan de slag gekomen is. 

De resultaten duiden op een lineair verband tussen de variabele opleidingstype (en 
dus de mate van binding aan de arbeid) en het vinden van een baan in het eigen 
opleidingsbedrijf. Traditioneel opgeleide leerlingen vinden het vaakst een baan in 
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Tabel 7.14. - Percentage ex-leerlingen met een baan naar het vinden van een baan 
in het eigen opleidingsbednjf en naar opleidingstype 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

- baan in het eigen 
opleidingsbedrijf 84.6 70.9 70.3 67.8 51.0 73.7 

- baan in een ander 
bedrijf 15.4 29.1 29.7 32.3 49.0 26.3 

Totaal ( = 100%) 299 141 91 59 98 688 

het eigen opleidingsbedrijf, terwijl leerlingen van type V aan het andere eind van 
het continuüm (de off the job-opleiding) slechts in de helft van de gevallen een 
baan in het eigen opleidingsbedrijf vinden (zie ook noot 5). 

4c. Aard van het dienstverband 

Verreweg de meeste ex-leerlingen met een baan (93.5%) zijn in loondienst van het 
bedrijf waar ze werkcn.De overige ex-leerlingen werken of als zelfstandige, het
geen vooral in de land- en tuinbouw voorkomt, of via een uitzendbureau. Dat 
laatste komt in bijna 3 procent van de gevallen voor. Ruim driekwart van de 
ex-leerlingen in loondienst blijkt een vast dienstverband te hebben. Ex-leerlingen 
van type I hebben een iets grotere kans op een vast dienstverband dan de 
ex-leerlingen van de andere typen. 
Tijdens de praktijkopleiding werken de leerlingen in het algemeen vier dagen per 
week. Na de opleiding wordt die vierdaagse werkweek veelal omgezet in een vijf
daagse werkweek. Eén vijfde van de ex-leerlingen blijkt een part-time dienstver
band te hebben. De meesten daarvan (80%) werken vier dagen per week. Naar 
verhouding komen part-time aanstellingen het meeste voor bij ex-leerlingen van 
type IV en het minste bij ex-leerlingen van type III. 

4d. Mening van de ex-leerlingen over de inhoudelijke aansluiting van het werk op 
de vakopleiding 

Hier gaat het om de vraag of de ex-leerling in zijn of haar laatste baan werk
zaam is in het beroep waarvoor hij of zij is opgeleid. De vraag is dus of een 
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ex-leerling, die bij voorbeeld werd opgeleid tot timmerman, in zijn laatste baan 
ook werk verricht als timmerman12. 

Tabel 7.15. - Percentage ex-leerlingen met een baan naar hel type werk na de 
opleiding en naar opleidingstype 

Opleidingstype: 
I II III IV Totaal 

soort werk: 
a alleen aansluitend werk 
b aansluitend en ander werk 

van gelijk niveau 
с zowel aansluitend, als ander, 

als ongeschoold werk 
d alleen ongeschoold werk 

65.3 58.7 68.2 62.7 49.5 61.8 

20.7 20.6 23.9 25.5 34.0 23.5 

12.4 19.0 4.6 11.9 14.4 12.8 
1.8 1.6 3.4 - 2.1 1.8 

Totaal ( = 100%) 285 126 88 59 97 655 

Bijna tweederde van de respondenten heeft een volledige aansluitende baan. In 
bijna een kwart van alle gevallen gaat het om werk dat qua niveau aansluit bij de 
opleiding, maar dat gedeeltelijk afwijkt van het beroep waarvoor men is opgeleid. 
Slechts een kleine minderheid van alle ex-leerlingen (nog geen 2%) doet uitslui
tend ongeschoold werk. De combinatie van geschoold en ongeschoold werk komt 
eveneens relatief weinig voor, namelijk maar in bijna 13 procent van alle gevallen. 
Het blijkt dat de ex-leerlingen van type V het minst vaak alléén aansluitend werk 
doen (categorie a; ζ = -2.269, ρ < = .05). De overige typen wijken nergens af van 
de totale groep. 

De ex-leerlingen zijn van mening dat ze in hun latere werk redelijk veel gebruik 
kunnen maken van de kennis en vaardigheden die ze tijdens de opleiding hebben 
verworven. Tussen de vijf opleidingstypen zijn er wat dit betreft geen verschillen. 
Daarbij wordt wel opgemerkt dat er binnen de totale groep en de afzonderlijke 
typen sprake is van grote spreiding rond het gemiddelde. Voorts zijn de ex-leer
lingen van mening dat ze het werk redelijk zelfstandig verrichten. Ook zijn ze 
van mening dat voor een adequate uitvoering van het werk een vakopleiding nood
zakelijk is (vgl. bijlage 7.7.). 
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4e. Arbeidsomstandigheden in de laatste of huidige baan 

Bij het bespreken van de arbeidsmarktomstandigheden wordt de volgende driedeling 
aangehouden: 
- werkdruk; 
- onregelmatige werktijden; 
- fysieke belasting13. 

Over de werkdruk in de laatste of huidige baan zijn de ex-leerlingen van alle 
opleidingstypen het eens: er is weliswaar sprake van een zekere werkdruk, maar 
over het algemeen is die nooit (te) hoog (vgl. bijlage 7.8.). 
Bij de overige twee aspecten van de arbeidsomstandigheden bestaan er verschillen 
tussen de opleidingstypen, maar die zijn geheel toe te schrijven aan sectorspeci
fieke verschillen. Het blijkt namelijk dat ex-leerlingen van de land- en tuinbouw 
méér dan andere leerlingen geconfronteerd worden met onregelmatige werktijden. 
Verder büjkt dat zij het werk over het algemeen als minder belastend ervaren. 
Voor de totale groep geldt dat de ex-leeriingen niet al te vaak te maken hebben 
met onregelmatige werktijden en dat voor de meeste leerlingen het werk niet te 
inspannend is. 

5. Huidige arbeidssituatie 

Tabel 7.16. geeft inzicht in de vraag in hoeverre ex-leerlingen, met een baan na 
de opleiding, nog werk hadden op het moment van de enquête ( = gemiddeld ruim 
één jaar na beëindiging van de opleiding) 

Tabel 7.16. - Percentage ex-leerlingen naar het hebben van werk en naar oplei
dingstype, één jaarna beëindiging van de opleiding 

- wel een baan 
- geen baan 

Totaal ( = 100%) 

Opleidingstypi 
I II 

93.0 
7.0 

299 

93.6 
6.4 

140 

III 

90.1 
9.4 

91 

IV 

93.2 
6.8 

59 

V 

88.4 
11.6 

95 

Totaal 

92.1 
7.9 

684 
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Het blijkt dus dat 8 procent van alle leerlingen met werk die baan na korte tijd 
weer verliest. In het merendeel van de gevallen werd het dienstverband beëindigd 
(of onderbroken), omdat de desbetreffende ex-leerling in militaire dienst moest. 
Van werkelijk ontslag is slechts in beperkte mate sprake geweest. 
Om een antwoord te kunnen geven op de vraag welk percentage van de totale 
responsegroep werk heeft op het tijdstip van de enquête, moeten ook de gegevens 
van de ex-leerlingen zonder werk bij de analyse betrokken worden (vgl tabel 7.7.). 
Afgeleid kan worden dat ruim 84 procent (= 92.1 χ 91.5) van alle respondenten 
ruim één jaar na beëindiging van de opleiding (nog) werk heeft14. 
Tussen de vijf typen bestaan op dit punt geen significante verschillen. 

6. Huidige opleidingssituatie 

Van de ex-leerlingen met werk volgt 8 procent een andere primaire opleiding en 
32 procent(!) een voortgezette opleiding. In het laatste geval betreft het uiteraard 
alleen leerlingen die in het bezit zijn van het diploma van de primaire opleiding. 
In tabel 7.17. worden de gegevens voor de voortgezette opleiding per opleidingsty
pe weergegeven. 

Tabel 7.17. - Percentage ex-leerlingen met een baan naar het volgen van een 
voortgezette opleiding en naar opleidingstype 

Opleidingslype: 
I II III IV V Totaal 

- volgt een voort
gezette opleiding 32.1 29.2 39.2 45.5 19.0 32.1 

- volgt geen voort
gezette opleiding 67.4 70.8 60.8 54.5 81.0 67.9 

Totaal ( = 100%) 264 113 79 55 84 595 

Het volgen van een voortgezette opleiding komt relatief het meest voor bij 
ex-leerlingen van type IV. Het verschil met de score in de totale groep is echter 
niet significant. Ex-leerlingen van type V blijken veel minder vaak deel te nemen 
aan de voortgezette opleidingen (z = -2.794, ρ < = .01). Eén verklaring daarvoor is 
dat in type V de primaire opleiding veel minder vaak met het behalen van het 
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vakdiploma wordt afgerond. Dat laatste hangt, zoals we eerder zagen, samen met 
de opleidingssector waarin men wordt opgeleid. 
In het navolgende gaan we na in hoeverre er een verband bestaat tussen de vari
abelen opleidingstype, opleidingssector en vakdiploma en de deelname aan het 
voortgezet leerlingwezen. 

Figuur 7.3. - Verband tussen opleidingstype, opleidingssector, vakdiploma en het 
volgen van een voortgezette opleiding 

Tabel 7.18. - Resultaten variantie-analyse deelname aan voortgezette leerlingwe-
zen-opleiding 

variantiebron 

hoofdeffecten: 
- sector 
-type 
- diploma 

Totaal 

SS 

13.609 
.198 

1.051 

129.681 

df 

6 
4 
1 

594 

variantie 

2.268 
.049 

1.051 

F 

11.995 
.261 

5.561 

sign, niveau 

.001 
niet sign. 
.01 

e2 

.105 

.000 

.008 

Hieruit blijkt dat zowel het diploma als de opleidingssector significant van invloed 
zijn op het volgen van een voortgezette opleiding. Anders gezegd: het volgen van 
een voortgezette opleiding is - afgezien van het behalen van het diploma voor de 
primaire opleiding - ook afhankelijk van de opleidingssector. Het opleidingstype 
en dus de mate van binding aan de arbeid blijkt geen significante rol te spelen. 
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7.2.3. Resumé 

In onderstaand overzicht zetten we de belangrijkste resultaten - in termen van 
verschillen in effecten tussen de opleidingstypen - nogmaals op een rij. 

Overzicht 7.1. - Invloed binding aan de arbeid op opleidingsinteme en -externe 
effecten: samenvatting 

Verschillen tussen de opleidingstypen 

Opleidingsmteme 
effecten: 

- resultaten praktijk
examen 

- behalen van het 
vakdiploma 

Opleidingserteme 
effecten: 

geen verschillen tussen opleidingstypen; 
wél verschillen tussen opleidingssectoren en leerlin
gen met verschillend opleidingsniveau bij instroom. 

geen verschillen tussen opleidingstypen; 
wel verschillen tussen opleidingssectoren. 

vinden van een baan 
na de opleiding 

tijd nodig om een 
baan te vinden 

- mobiliteit 

verwerven van 
arbeidsplaats 

geen verschillen tussen de opleidingstypen 
en opleidingssectoren; 
wel verschillen tussen leerlingen mét of zonder 
vakdiploma. 

tijdelijke werkloosheid tussen het 
beëindigen van de vakopleiding en het vinden van 
een baan komt het meest voor bij leerlingen van 
het opleidingstype met de laagste binding aan de 
arbeid. De overige typen wijken niet van elkaar af. 

leerlingen van het traditionele opleidingstype zijn 
'honkvaster' dan leerlingen van de overige, alterna
tieve opleidingstypen. 

het verwerven van een arbeidsplaats na de 
opleiding verloopt voor leerlingen van het traditio
nele opleidingstype vaker via het informele circuit 
dan bij de leerlingen van de overige typen. 
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vervolg overzicht 7.7. 

baan in eigen 
leer- of 
stagebedrijf? 

aard van het 
dienstverband 

inhoudelijke aansluiting 
van het werk op de 
opleiding 

- arbeidsomstandigheden 

- arbeidssituatie circa 
1 jaar na beëindiging 
opleiding 

- opleidingssituatie 
na de primaire opleiding 

naarmate de binding van de opleiding aan 
de arbeid afneemt, wordt de kans op het continue 
ren van het dienstverband na de opleiding met het 
eigen leerbedrijf geringer. Met name in de extremen 
zijn de verschillen groot: leerlingen van het traditi
onele opleidingstype vinden veel vaker een baan in 
het eigen leerbedrijf dan leerlingen van het oplei
dingstype met de minste binding aan de arbeid (de 
off the job-opleiding). 

met uitzondering van het feit dat leerlingen van het 
traditionele opleidingstype een iets grotere kans 
hebben op een vast dienstverband zijn er geen 
verschillen tussen de opleidingstypen. 

bij leerlingen van het opleidingstype met 
de minste binding aan de arbeid komt het 
minder vaak voor dat ze geheel aansluitend werk 
doen dan bij leerlingen van de overige typen. 
Bij een indeling in geschoold en ongeschoold werk 
verdwijnen de verschillen. 

geen verschillen tussen de opleidingstypen. 

geen verschillen tussen de opleidingstypen. 

geen verschillen tussen de opleidingstypen; 
wel verschillen tussen de opleidingssectoren. 

7.3. De kwaliteit van de praktijkopleiding: samenvattende analyses 

Nadat in het voorgaande de (verschillen in) opleidingseffecten van de vijf oplei
dingstypen per topic beschreven zijn, gaan hier we in samenvattende zin in op de 
vraag naar de kwaliteit van de praktijkopleiding. Daartoe maken we gebruik van 
onderstaande typologie, die beperkt is tot de twee hoofdkenmerken van de output, 
namelijk: 
- de resultaten van het praktijkdeel van het examen. 
- het al dan niet vinden van een inhoudelijk aansluitende baan. 
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Overzicht 7.2. - Typologie van kwaliteit van de praktijkopleiding15 

geslaagd voor 
het praktijk deel 
van het examen9 

ja 

baan na de 
opleu 

aansluitende niet 
baan slui 

mg? 

(geheel) aan-
ende baa η 

geen 
baan 

baan na de 
opleiding7 

aansluitende niet (geheel) aan- geen 
baan sluitende baan baan 

Of een praktijkopleiding 'goed' is hangt - gegeven deze typologie - af van de 
verdeling van de absolventen (of beëindigers van de opleiding) over de geconstru
eerde kwaliteitstypen (a t/m f). De kwaliteit van een opleiding noemen we het 
hoogst indien alle leerlingen onder type a terecht komen en het laagst als alle 
leerlingen bij type f terug te vinden zijn. Dit zijn uiteraard slechts theoretische 
mogelijkheden. In de praktijk zal er immers bijna altijd sprake zijn van een ver
deling van de leerlingen over meerdere zo niet alle typen. 

De vraag bij welke verdeling - of indien er sprake is van een schaal op inter-
val-nivcau: bij welke gemiddelde waarde - een opleiding het predikaat 'goed' of 
'minder goed' verdient is vooraf moeilijk te beantwoorden, omdat geen bruikbaar 
vergelijkingsmateriaal voorhanden is. 
In bovenstaande typologie is geen rekening gehouden met opleidingseffccten die 
omschreven kunnen worden als 'het arbeidsmarktgedrag van de ex-leerlingen'. In 
het verloop van deze paragraaf komen we op dat aspect nog terug. 
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Gegeven de in overzicht 7.2. gepresenteerde typologie, is de verdeling van de 
afgestudeerden of beëindigers van de primaire opleiding over de zes kwaliteitsty-
pen bepalend voor de vraag naar de kwaliteit van de praktijkopleiding. Uitgaande 
van de veronderstelling dat het bij deze typologie om een zespuntsschaal op inter-
val-niveau gaat, hebben we het gemiddelde voor elk van de vijf opleidingstypen 
berekend en zijn we met behulp van variantie-analyse nagegaan of er verschillen 
bestaan tussen de opleidingstypen16. Opgemerkt wordt dat naarmate het gemiddel
de een lagere waarde aanneemt (of anders gezegd: de '1' benadert) de kwaliteit 
van de praktijkopleiding toeneemt. 

Tabel 7.19. - Gemiddelde score in de vijf opleidingstypen op een zespuntsschaal 
voor de kwaliteit (hoe lager de gemiddeld score, hoe hoger de kwaliteit) 

- gemiddelde 
- standaarddeviatie 

Totaal (N) 

Opleidingstypi 
I II 

1.9 
1.55 

324 

1.6 
1.16 

151 

e: 
III 

2.1 
1.73 

106 

IV 

1.6 
1.23 

61 

V 

2.4 
.73 

112 

Totaal 

1.9 
1.53 

754 

Variantie-analyse: e2 = .032, df = 4;749, F = 6.04, ρ < = .001 

Er bestaan dus verschillen in kwaliteit tussen de vijf opleidingstypen. Afgeleid kan 
worden dat ten opzichte van de totale groep in type III en V minder goede resul
taten worden geboekt. Dat houdt in dat het percentage ex-leerlingen, dat geslaagd 
is voor de praktijk én een aansluitende baan vindt, in deze twee typen lager is 
dan in de totale groep. Logischerwijs zal het percentage ex-leerlingen van deze 
twee opleidingstypen dat niet geslaagd is voor de praktijk en/of geen baan heeft 
hoger zijn (vgl. ook bijlage 7.9). 
Nemen we het traditionele opleidingstype (type I) als uitgangspunt dan is de score 
in type II hoger (t is 2.36, ρ < = .05) en type V lager (t is -2.70, ρ < = .01). De 
scores in de typen III en IV wijken niet significant af van die in type I. 
Vanwege de te verwachten invloed van de variabele opleidingssector op de kwali
teit van de praktijkopleiding is het echter gewenst deze invloed nader te onder
zoeken. Daartoe gaan we gaan uit van een model, waarin tevens het opleidingsni
veau bij instroom is opgenomen. Interactie-effecten blijven buiten beschouwing. 
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Figuur 7.4. - Samenhang tussen opleidingssector, opleidingstype, vooropleidingsni
veau en kwaliteit van de praktijkopleiding 

Tabel 7.20. - Resultaten variantie-analyse kwaliteit van de praktijkopleiding 

variantiebron 

Hoofdeffecten: 
- sector 
-type 
- vooropleiding 

Totaal ] 

SS 

75.332 
8.799 

37.061 

L714.961 

df 

6 
4 
3 

748 

variantie 

12.556 
2.119 

12.354 

F 

5.98 
1.05 
5.89 

sign. 

P < 
niet 

P < 

niveau 

= .001 
sign. 
= .001 

e2 

.044 

.005 

.002 

Het blijkt dat onder constanthouding van opleidingssector en vooropleiding er 
geen significant verband bestaat tussen opleidingstype en de kwaliteit van de 
praktijkopleiding. Wel is er een effect van sector en vooropleiding op kwaliteit. 
Dus de mate van binding aan de arbeid is minder belangrijk voor de kwaliteit van 
de praktijkopleiding dan het niveau van instroom en de opleidingssector17. Tabel 
7.21. laat zien hoe het effect van opleidingssector geïnterpreteerd dient te wor
den. 

Het blijkt dat de scores in twee opleidingssectoren significant afwijken van die in 
de andere sectoren. De SVB wijkt in positieve zin af en de ECABO in negatieve 
zin. Anders gezegd: gemeten naar het aantal leerlingen dat geslaagd is voor de 
praktijk én een aansluitende baan vindt na de opleiding worden binnen de zeven 
sectoren in de bouwnijverheid de beste en in de administratie de minst goede 
resultaten bereikt. 
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Tabel 7.21. - Gemiddelde score binnen de zeven geselecteerde opleidingssectoren 
op een zespuntsschaal voorde kwaliteit van de praktijkopleiding 

Opleidingssector (afkorting l.o.): 
VOLLT ECABO SOM SVB VEV v o c SBW Totaal 

gemiddelde 1.7 2.8 2.2 1.3 2.1 1.9 2.1 1.9 

standaard- 1.28 1.86 1.66 .85 1.61 1.56 1.67 1.54 
deviatie 

Totaal (N) 128 67 114 133 125 74 114 755 

Variantie-analyse: e 2 = .069, df = 6;754, F = 9.41, ρ < = .001. 

Uit tabel 7.22 kan tenslotte worden opgemaakt dat de ex-leerlingen met het laag
ste vooropleidingsniveau (lbo zonder diploma) de minst goede resultaten behalen. 
De overige drie categorieën wijken niet significant van elkaar af. 

Tabel 7.22. - Gemiddelde score van de ex-leerlingen naar vooropleiding op een 
zespuntsschaal voor de kwaliteit van de praktijkopleiding 

Vooropleiding: 
lbo met lbo zon- Overig Overig Totaal 
diploma der di- met di- zonder 
ploma ploma diploma 

- gemiddelde 
- standaarddeviatie 

Totaal (N) 

1.8 
1.44 

519 

2.8 
1.89 

48 

1.9 
1.46 

110 

2.0 
1.67 

72 

1.9 
1.51 

749 

Variantie-analyse: e2 = .027, df = 3;748, F = 6.93, ρ < = .001 
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We ronden dit gedeelte af met de vaststelling dat - gemeten naar het examenre
sultaat en het vinden van een aansluitende baan - er weliswaar verschillen in 
kwaliteit van de praktijkopleiding tussen de vijf opleidingstypen lijken te bestaan, 
maar dat die verschillen niet worden veroorzaakt door deze opleidingstypen maar 
door andere factoren en met name om sectorspecifieke verschillen. 

Deze conclusie laat onverlet dat er wél verschillen zijn tussen het arbeidsmarkt
gedrag van de ex-leerlingen van de verschillende opleidingstypen. Die verschillen 
komen er in algemene zin op neer dat de ex-leerlingen van het traditionele oplei
dingstype er vaker en sneller in slagen om een 'vaste' arbeidsplaats ná beëindiging 
van de vakopleiding te verwerven dan ex-leerlingen van de alternatieve opleidings
typen. Daarbij wordt opgemerkt dat deze conclusie berust op gegevens van één 
jaar na beëindiging van de opleiding. 
Lange termijn effecten zijn niet bekend. Vergelijkbaar onderzoek naar de beroeps
loopbanen van leerlingen van het bbo en kmbo heeft echter aangetoond 'dat er op 
wat langere termijn in kwantitatief opzicht geen verschillen in arbeidsmarkteffect 
meer zijn tussen beide opleidingswegen' (Diederen, 1987, p. 138). 

7.4. Beschouwing 

In dit hoofdstuk hebben we de opleidingseffecten van de vijf opleidingstypen 
beschreven. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat - voor zover vergelijking 
mogelijk is - de bereikte opleidingsexterne effecten gunstiger zijn dan de oplei
dingsinterne effecten. 
Wat de opleidingsinteme effecten betreft is gebleken dat gemiddeld drie op de 
vier leerlingen slagen voor het praktijkdeel van het examen. 
Vergelijken we de resultaten in de vijf opleidingstypen dan blijkt dat de eerste 
vier typen elkaar niet veel ontlopen. De resultaten in opleidingstype V (de off the 
job-opleiding) zijn beduidend slechter. In dat type is namelijk slechts tweederde 
van alle respondenten geslaagd voor het praktijkexamen. Er blijkt echter een 
samenhang te bestaan tussen de opleidingssector en de kans om te slagen voor de 
praktijk, die dit resultaat verklaart. In concreto blijken de resultaten in de admi
nistratie (één van de twee sectoren van opleidingstype V) achter te blijven bij die 
in de overige zes sectoren. De naar verhouding beste resultaten worden geboekt in 
de bouwnijverheid en de land- en tuinbouw. 
Ook blijkt er een samenhang te bestaan tussen het opleidingsniveau bij instroom 
(vooropleiding) en het examenresultaat. Leerlingen met een laag opleidingsniveau 
bij instroom (lbo zonder diploma) halen namelijk minder goede resultaten dan 
leerlingen met een hogere vooropleiding (lbo met diploma en avo/mbo met of 
zonder diploma). 
Wordt het effect van opleidingstype op het praktijkexamen vastgesteld onder con
stanthouding van de effecten van opleidingssector en vooropleiding dan verdwijnt 
de invloed van de binding aan de arbeid op het examenresultaat. Met andere 
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woorden: de verwijdering van het leerproces van het arbeidsproces of arbeidsorga
nisatie heeft geen invloed op de resultaten voor het praktijkexamen. 

De arbeidsmarkteffecten zijn goed te noemen. Ongeacht het opleidingstype vinden 
gemiddeld negen van de tien ex-leerlingen - dikwijls direct of soms na verloop 
enige tijd - werk na de opleiding. In bijna driekwart van die gevallen gaat het bij 
de eerste baan na de opleiding om een baan in het eigen opleidingsbedrij f. Belang
rijk is het gegeven dat naarmate de binding aan de arbeid afneemt (van type I 
naar type V) de kans op het vinden van een baan in het eigen opleidings- of 
stagebedrijf ook afneemt. In het middengebied (de typen II, III en IV) zijn de 
verschillen echter klein. Geconcludeerd kan worden: 
- dat ex-leerlingen van type I - de traditionele opleiding - vaker een baan krij

gen in het eigen opleidingsbedrijf dan hun collega-leerlingen van de alternatieve 
typen II tot en met V; 

- dat op hun beurt de ex-leerlingen van de typen II, III en IV vaker dan de 
ex-leerlingen van type V (off the job) een arbeidsplaats in het eigen opleidings
bedrijf verwerven; 

Uit de gegevens van de ex-leerlingen met een baan is voorts af te leiden dat in 
bijna één vijfde van alle gevallen sprake geweest is van meerdere banen na de 
opleiding. Binnen type II (on the job met roulatie) gaat het zelfs om één op de 
vier ex-leerlingen. De overige alternatieve typen III t/m V wijken op dit punt niet 
af van de score in de totale groep. Ex-leerlingen van het traditionele opleidings
type zijn het minst mobiel. Van hen heeft slechts één op de tien leerlingen van 
baan gewisseld. Deze gegevens duiden er op dat de verminderde binding aan de 
arbeid van de alternatieve opleidingstypen gepaard gaat met méér wisselingen van 
baan ná de opleiding. 
Sollicitaties en/of bemiddeling door derden spelen geen belangrijke rol bij het 
vinden van een baan na de opleiding. In ongeveer driekwart van alle gevallen is 
er sprake van continuering van het dienstverband in het eigen opleidingsbedrijf. 
Dat gebeurt veelal op initiatief van de leerlingen. Maar ook bij het vinden van 
een baan in een ander bedrijf speelt eigen initiatief de grootste rol, hetgeen er 
op duidt dat de meeste vacatures op dit niveau via het informele circuit worden 
opgevuld. Dat geldt met name voor leerlingen die op traditionele wijze zijn opge
leid en in mindere mate voor leerlingen van de alternatieve opleidingstypen. 

Drie van de vier ex-leerlingen komen in vaste dienst. Alleen binnen type I is die 
groep groter, namelijk vier van de vijf ex-leerlingen. Ook hieruit blijkt dat tradi
tioneel opgeleide leerlingen een vastere band hebben met het opleidingsbedrijf 
dan ex-leerlingen van de alternatieve opleidingstypen. Een en ander is een verdere 
aanwijzing voor het feit dat de opleidingen met een geringere binding aan de 
arbeid minder toegang geven tot de primaire arbeidsmarkt dan de traditionele 
praktijkopleiding met een hoge binding. 
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Van de ex-leerlingen met werk vindt de meerderheid (62%) een inhoudelijk aan
sluitende baan. Dat wil zeggen dat de ex-leerling die opgeleid werd tot bijvoor
beeld autospuiter ook na de opleiding overwegend auto's spuit. Ongeveer een 
kwart van de leerlingen doet naast aansluitend werk ook ander geschoold werk. 
De overigen doen ook of uitsluitend ongeschoold werk (15%). 
Behoudens het opleidingstype met de geringste binding aan de arbeid zijn er op 
dit punt geen verschillen tussen de opleidingstypen. Leerlingen van de off the 
job-opleidmg komen minder vaak dan de rest terecht in inhoudelijk aansluitende 
banen. 
Verder blijkt het al dan niet behalen van het vakdiploma voor de primaire oplei
ding van invloed te zijn op het werk dat men na de opleiding uitvoert: ongediplo-
meerden doen minder vaak aansluitend werk dan gediplomeerden. 

Eén jaar na beëindiging van de opleiding blijkt ruim 90 procent van de ex-leerlin
gen die een baan vonden nog steeds werk te hebben. Dat is ruim 84 procent van 
de totale responsegroep. Type IV wijkt hier in positieve zin (90%) en type V in 
negatieve zin (77%) van af. 
Van de ex-leerlingen met werk volgt bijna een derde een voortgezette opleiding. 
Naast het behalen van het vakdiploma voor de primaire opleiding blijkt daarbij 
vooral de opleidingssector van belang te zijn. Met name in de bouw (SVB) en de 
carrosserie (VOC) komt het veel voor dat de leerlingen een voortgezette opleiding 
volgen. In de land- en tuinbouw (VOLLT) en de administratie (ECABO) komt dat 
verhoudingsgewijs weinig voor. De verwijdering van het leerproces van het ar
beidsproces tijdens de primaire opleiding blijkt niet van invloed te zijn op het 
volgen van vervolgopleidingen. 
Gegeven deze onderzoeksresultaten dient gesteld te worden dat de invloed die 
uitgaat van de binding van de praktijkopleiding aan de arbeid op de opleidingsef
fecten gering is. De resultaten van de (samenvattende) analyses naar de kwaliteit 
van de praktijkopleiding in de diverse opleidingstypen ondersteunen deze conclusie. 
Op detailpunten zijn er wel verschillen tussen de opleidingstypen. Die verschillen 
geven onder meer aanleiding om te veronderstellen dat de leerlingen van de alter
natieve opleidingstypen meer moeite hebben met het verwerven van passend en 
vast werk dan leerlingen van de traditionele opleiding. Het arbeidsmarktgedrag 
van leerlingen van deze alternatieve opleidingstypen wijkt dus af van dat van 
leerlingen van de traditionele praktijkopleiding. 
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Hoofdstuk 8 
CONCLUSIES 

8.1. Kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen in het primair leerlingwezen 

De instroom van nieuwe leerlingen in het primair leerlingwezen, die mede afhan
kelijk is van de conjuncturele omstandigheden, varieert van jaar tot jaar. In 1982, 
toen de totale instroom van leerlingen met een leerovereenkomst rond de 25.000 
leerlingen lag, was er sprake van een dieptepunt. 
Als reactie daarop stelden overheid, sociale partners en onderwijs zich in 1984 in 
het Open Overleg Wagner gezamenlijk verantwoordelijk voor het verhogen van de 
instroom in het primair leerlingwezen. De toen gemaakte afspraken hebben ertoe 
bijgedragen dat het aantal nieuwe leerlingen in de daarop volgende jaren sterk 
steeg tot ruim 51.000 in 1987 (het jaar waarin de nagestreefde verdubbeling werd 
bereikt; momenteel volgen ruim 128.000 leerlingen een primaire of voortgezette 
opleiding in het leerlingwezen). 

Het beleid ter stimulering van het leerlingwezen heeft de vormgeving van de 
praktijkopleiding niet onberoerd gelaten. De gewenste verdubbeling blijkt namelijk 
mede te zijn gerealiseerd door het (deels) verplaatsen van de praktijkopleiding 
buiten het produktieproces en/of de arbeidsorganisatie. Met andere woorden: door 
de binding van de praktijkopleiding aan de arbeid losser te maken. 
Op basis van de nu beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd dat ruim een 
kwart van alle nieuwe leerlingen met een leerovereenkomst ( = ruim 10.000 leerlin
gen in 1986) niet meer op de traditionele manier, namelijk on the job in één 
bedrijf, wordt opgeleid. En hoewel er ook al vóór 1984 gebruik gemaakt werd van 
niet-reguliere leerarbeidsplaatsen, moeten de nu bestaande alternatieve opleidings-
mogelijkheden worden gezien als een gevolg van het recent gevoerde beleid. 
De vraag of het aandeel van de alternatieve opleidingen in de totale leerlingenin-
stroom in de toekomst zal blijven toenemen is niet met zekerheid bevestigend te 
beantwoorden. In tegendeel, alles wijst er op dat het leerlingwezen als gevolg van 
economische ontwikkelingen (toename van de vraag naar leerling-werknemers) en 
demografische ontwikkelingen (afnemen van het aanbod van nieuwe leerlingen) te 
maken krijgt met een tekort aan leerlingen. Vandaar dat het niet aan te nemen is 
dat de groei van de alternatieve typen verder door zal zetten. Van de andere kant 
is het ook niet waarschijnlijk dat de alternatieve typen de nu verworven positie 
zullen prijsgeven (vgl. ook Bakker, 1988, p. 28). 
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Vijf praktijkopleidingstypen 

In het huidige leerlingwezen, zo blijkt uit de onderzoeksgegevens, komen vijf 
praktijkopleidingstypen voor. Naast het basistype (de traditionele on the job-
opleiding) bestaan er vier alternatieve praktijkopleidingstypen. De vijf opleidings
typen (in deze studie aangeduid met type I t/m V) zijn van elkaar te onderschei
den in de mate van binding van de praktijkopleiding aan de arbeid. In het traditi
onele type (type I) is die binding het sterkst en in type V (de off the job-oplei-
ding) het zwakst, maar ook in het laatste geval is nog steeds sprake van een 
opleiding in de praktijk van het beroep. 
Het ontstaan van de alternatieve praktijkopleidingsmogelijkheden blijkt grotendeels 
veroorzaakt te zijn door het tekort aan reguliere leerarbeidsplaatsen in het begin 
van de jaren tachtig. Factoren die samenhangen met de ontwikkelingen in de 
arbeid en de gevolgen daarvan voor de arbeidsplaats als leerplaats blijken niet van 
doorslaggevende betekenis te zijn geweest. 

Ten aanzien van de praktijkopleidingstypen kan worden vastgesteld dat het be
langrijkste verschil tussen de opleidingstypen logischerwijs betrekking heeft op 
de verhouding tussen het on the job- en off the job-deel van de praktijkoplei
ding. Het aandeel off the job neemt immers toe naarmate de binding aan de arbeid 
afneemt, terwijl aan de uiteinden van hel continuüm sprake is van óf een nage
noeg volledige on the job-opleiding óf een nagenoeg volledige off the job-oplei-
ding. Ondanks dit verschil tussen de praktijkopleidingstypen schatten de leerlingen 
de onderwijskundige mogelijkheden van de diverse typen gelijk in. 
Wat de arbeidsvoorwaardelijke kant van de zaak betreft zijn er grotere verschillen 
tussen de opleidingstypen waar te nemen. In de traditionele opleidingsvariant is 
over het algemeen sprake van een samengaan van een leer- en een arbeidsover
eenkomst met één bedrijf. Bij een afnemende binding aan de arbeid is er veelal 
niet langer sprake van een leer- en een arbeidsovereenkomst met één individueel 
bedrijf, maar met een samenwerkingsverband of stichting van meerdere bedrijven 
(een gemeenschappelijke opleidingsactiviteit of goa). In het meest extreme geval 
wordt er alléén een leerovereenkomst met een dergelijke goa afgesloten. 
Het type overeenkomst dat wordt afgesloten is niet alleen afhankelijk van het 
opleidingstype, maar ook van de opleidingssector waarin de leerling wordt opge
leid. Vandaar dat er op dit punt niet alleen verschillen tussen, maar ook binnen 
de typen voorkomen. In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de arbeids
voorwaarden van de leerlingen van de alternatieve opleidingstypen minder gunstig 
zijn dan in het traditionele type. 

Aan de hand van de eisen die de Wet op het Leerlingwezen (WLW) stelt aan de 
inrichting van de praktijkcomponent kan worden geconcludeerd dat de verschillen
de praktijkopleidingstypen allen aan de gestelde eisen voldoen. Dat geldt zowel 
voor de concrete eisen, die worden gesteld aan de leerovereenkomst, de patroon 
en de leerling, als voor de minder concrete eisen ten aanzien van het opleiden in 
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de praktijk van het beroep. Een uitzondering op het laatste vormt wellicht de 
praktijkopleiding in de simulatiebedrijven, die in zijn huidige vorm wel erg ver 
verwijderd dreigt te raken van de werkelijke beroepspraktijk. Opgemerkt wordt 
dat in de nabije toekomst de wettelijke mogelijkheden voor alternatieve praktijk
opleidingsplaatsen zullen worden verruimd. 

8.2. De kwaliteit van de praktijkopleiding 

In deze studie gaat het om het vaststellen van de kwaliteit van de praktijkcompo
nent (het praktijkdeel van de vakopleiding). Bij het vaststellen van de kwaliteit 
van de praktijkopleiding wordt het accent gelegd op de bereikte opleidingseffec
ten. Dat wil zeggen dat de kwaliteit wordt afgelezen aan de resultaten van de 
opleiding. De hierboven beschreven vormgevingskenmerken (de input) spelen daar
bij een minder belangrijke rol: zij bepalen de kwaliteit in oorzakelijke zin en zijn 
niet op te vatten als indicatoren voor de kwaliteit. 
Uiteraard betreft het hier een vrij fundamentele keuze ten aanzien van de defini
tie (en operationalisering) van het kwaliteitsbegrip. Aan die keuze ligt ten grond
slag dat ons inziens een onderscheid gemaakt dient te worden in een input- en 
een outputbenadering. De intentie van de onderzoek is dan bepalend voor de keuze 
voor de ene of andere definitie. Gaat het om het verbeteren of beheersen van de 
kwaliteit dan ligt het accent bij de input, terwijl bij het 'sec' vaststellen van de 
kwaliteit de aandacht vooral uitgaat naar de output. Bij dat laatste wordt aange
tekend dat naarmate meer bekend is over de relatie tussen input- en outputvaria-
belen de voorspellende waarde van de inputvariabelen kan toenemen en daarmee 
ook hun betekenis bij het vaststellen van de kwaliteit. Daarvan was in het onder
havige onderzoek echter geen sprake, aangezien bij aanvang van het onderzoek 
nog vrij weinig bekend was over de kwaliteit van de praktijkcomponent. 

In de lijn van bovenstaande worden kenmerken van de leerlingen hier evenmin 
opgevat als indicatoren voor de kwaliteit. Voor een juiste interpretatie van de 
opleidingseffecten is het echter wel nodig om na te gaan of de leerüngpopulaties 
van elkaar verschillen. Wat dat betreft kan worden vastgesteld dat de leerüngpo
pulaties van de praktijkopleïdingstypen, met uitzondering van een iets groter 
aandeel leerlingen van het algemeen voortgezet onderwijs in sommige van de 
alternatieve opleidingstypen, niet van elkaar afwijken. 

1. Opleidingsinteme effecten 

Over het geheel genomen blijkt ruim driekwart van alle respondenten geslaagd te 
zijn voor het praktijkdeel van het examen. Hoewel er lichte verschillen bestaan 
tussen de examenresultaten binnen de vijf opleidingstypen kan worden geconclu
deerd dat het opleidingstype - en daarmee de mate van binding aan de arbeid-
niet van invloed is op de kans om te slagen voor het praktijkexamen. Wel van 
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invloed op het resultaat voor het praktijkexamen zijn de opleidingssector en het 
opleidingsniveau bij instroom. Op grond van het onderzoek kan worden geconclu
deerd dat - voor zover vergelijkbaar - de beste examenresultaten worden geboekt 
in de bouwnijverheid en de land- en tuinbouw. De minst goede resultaten komen 
voor in de administratie. 
Ten aanzien van de invloed van het opleidingsniveau bij instroom op het praktijk-
examen kan worden geconcludeerd dat 'dropouts' van het lbo minder goed voor de 
dag komen dan leerlingen met een hoger opleidingsniveau bij instroom. Deze 
conclusie geldt voor alle opleidingstypen. Dat betekent ook dat de alternatieve 
praktijkopleidingstypen geen betere kansen bieden voor deze groep leerlingen. Dit 
ondanks het feit dat die alternatieve opleidingstypen daar in potentie wel moge-
lijkheden voor in huis hebben (betere pedagogisch-didactische structurering van de 
praktijkopleiding en betere begeleidingsmogelijkheden). Onderzocht zou moeten 
worden hoe deze mogelijkheden beter en gerichter dan tot nu toe benut kunnen 
worden. 

Ten aanzien van het rendement van de vakopleiding, dat bepaald wordt door de 
resultaten voor de theorie én de praktijk, wordt ten slotte nog opgemerkt dat dat 
ongeveer overeen komt met het rendement in het mbo. 

2. Opleidingsexteme effecten 

Kernpunt bij de opleidingsexteme effecten is de vraag of de leerlingen er na 
beëindiging van de vakopleiding in slagen een (aansluitende) baan te vinden. 
Wat betreft het vinden van een baan 'an sich' bestaan er géén verschillen tussen 
de vijf praktijkopleidingstypen. Uit het onderzoek komt naar voren dat - gegeven 
de economische omstandigheden op het tijdstip van de enquête - de meeste leer
lingen van de vijf opleidingstypen er in slagen om na afsluiting van de vakop
leiding direct een baan vinden. Voor de leerlingen van het traditionele opleidings
type is dat niet zo opmerkelijk, aangezien veelal het dienstverband wordt voortge
zet dat al tijdens de vakopleiding bestond. Dat de leerlingen van de overige 
opleidingstypen er in gelijke mate in slagen om direct een baan te vinden is wel 
opvallend. Leerlingen van die typen hebben over het algemeen immers geen (full
time) baan c.q. arbeidsovereenkomst tijdens de vakopleiding. In welke mate dit 
resultaat beïnvloed is door de toegenomen vraag naar gekwalificeerd personeel is 
nu niet met zekerheid vast te stellen. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat de 
resultaten van de alternatieve opleidingstypen bij minder gunstige economische 
omstandigheden op dit punt zullen achterblijven bij die van het traditionele type. 
In tegenstelling tot het praktijkopleidingstype blijkt het behalen van het vakdi
ploma wél van invloed te zijn op het vinden van een baan: leerlingen met vakdi
ploma hebben een grotere kans op het vinden van een baan dan leerlingen zonder 
vakdiploma. 

Het onderzoek wijst uit dat leerlingen van het traditionele opleidingstype vaker 
een baan krijgen in het eigen opleidingsbedriji dan de leerlingen van de overige 
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(alternatieve) typen. Hetzelfde geldt voor het verkrijgen van een vaste baan: 
traditioneel opgeleide leerlingen hebben vaker een vast dienstverband dan leerlin
gen van de alternatieve opleidingstypen. In samenhang daarmee kan ook worden 
geconstateerd dat leerlingen van de alternatieve opleidingstypen na de opleiding 
vaker van werkgever wisselen dan leerlingen van de traditionele opleiding. 

Op het punt van de kwalitatieve arbeidsmarkteffecten - bedoeld wordt de mate 
waarin het latere werk inhoudelijk aansluit bij de vakopleiding - kan ten slotte 
worden geconcludeerd dat de leerlingen die overwegend off the job zijn opgeleid 
vaker in niet geheel aansluitende banen terecht komen. De verschillen zijn echter 
niet bijzonder groot. 

3. Resumé 

Gemeten naar de resultaten van het praktijkdeel van het examen en naar het 
vinden van een (aansluitende) baan luidt de samenvattende conclusie dat de kwali
teit van de praktijkopleiding in de onderzochte opleidingssectoren als redelijk tot 
goed omschreven kan worden. Daarbij compenseren de goede arbeidsmarkteffecten 
de minder goede examenresultaten. Tussen de praktijkopleidingstypen bestaan er 
geen grote verschillen. 
Betrekken we de vormgevingskenmerken van de praktijkopleidingstypen bij de 
overwegingen dan valt op dat de praktijkopleiding een schoolser karakter krijgt 
naarmate de binding aan de arbeid geringer wordt. In samenhang daarmee is er 
ook sprake van een achteruitgang van de arbeidsvoorwaarden tijdens de opleiding. 
Van de andere kant gaat de verschoolsing niet zo ver dat de bedrijfsnabijheid van 
de praktijkopleiding in het geding is: de praktijkopleidingen in het leerlingwezen 
vinden in hun huidige opzet nog steeds onder verantwoordelijkheid van en binnen 
één of meer arbeidsorganisaties plaats. Uitgaande van de in dit onderzoek ge
hanteerde criteria voldoen de alternatieve praktijkopleidingssituaties aan de eisen 
van de WLW en behoeven de hierboven getrokken conclusies met betrekking tot 
de kwaliteit niet te worden bijgesteld. 

Eerder werd aangegeven dat de totstandkoming van de alternatieve praktijkoplei
dingstypen vooral in verband dient te worden gebracht met het tekort aan regu
liere leerarbeidsplaatsen. De hierboven gepresenteerde gegevens over de kwaliteit 
van de praktijkopleiding onderstrepen dat de opkomst van de alternatieve oplei
dingstypen niet gezocht dient te worden in factoren die samenhangen met ontwik
kelingen in de arbeid. De opleidingsresultaten in het traditionele opleidingstype 
wegen immers in alle gevallen op tegen de resultaten in de alternatieve typen. 
Met andere woorden: op het niveau van het primair leerlingwezen worden de 
leermogelijkheden van de arbeidsplaats niet wezenlijk beïnvloed door de huidige 
ontwikkelingen in de arbeid. 

Voor zover de alternatieve opleidingstypen wél tot stand zouden zijn gekomen op 
basis van argumenten die ontleend zijn aan ontwikkehngen in de arbeid, wordt dat 

123 



door de resultaten van het onderzoek niet ondersteund. Bij de huidige stand van 
zaken is er over het geheel genomen geen aanleiding om over te gaan tot ingrij
pende veranderingen in de inrichting van de praktijkcomponent. Dat houdt ook in 
dat de waarde of betekenis van de alternatieve opleidingstypen niet moet worden 
gezocht in de verbetering van de kwaliteit van de praktijkopleiding, als wel in de 
mogelijkheden die de alternatieve opleidingstypen bieden om het leerlingwezen 
minder conjunctuur-afhankelijk te maken. 

8.3. Slotbeschouwing 

De nieuwe praktijkopleidingsvarianten - nieuw ten opzichte van de traditionele 
praktijkopleiding in het produktieproces van één bedrijf - blijken een volwaardig 
alternatief te bieden voor die traditionele opleiding. Ze voldoen in nagenoeg 
gelijke mate en hebben bovendien als belangrijk voordeel dat ze veel minder 
conjunctuurgevoelig zijn dan de traditionele praktijkopleiding. Daar staat echter 
tegenover dat er - althans vanuit onderwijskundig gezichtspunt - geen redenen 
bestaan voor de instandhouding van de alternatieve praktijkopleidingstypen. Geble
ken is immers dat met de nieuwe varianten geen betere resultaten worden ge
boekt. Bovendien kunnen de nieuwe praktijkopleidingsvormen een bedreiging vor
men voor de eigen identiteit van het leerlingwezen. Tot nu toe is dat niet het 
geval, maar bij een verder afnemen van de binding van de praktijkopleiding aan 
de arbeid kan het principe van het aldoende leren - het leren in de praktijk van 
het beroep - geweld worden aangedaan. 

Een dergelijke ontwikkeling zou ook negatieve consequenties hebben voor de 
aansluiting onderwijs-arbeid. De huidige hoge tot vrij hoge binding aan de arbeid 
biedt het leerlingwezen immers - zeker ten opzichte van andere (schoolse) vormen 
van beroepsonderwijs - waarborgen voor een zo optimaal mogelijke afstemming op 
de beroepspraktijk. In die zin kan worden vastgesteld dat de traditionele en 
alternatieve praktijkopleidingstypen op het niveau van aankomend vakman een 
goede intermediair vormen tussen het voorbereidende beroepsonderwijs en het 
latere arbeidsleven. En het zou daarom zeer de moeite waard zijn om na te gaan 
of en op welke wijze deze voorzieningen (en name de praktijkopleidings-mogelijk-
heden van de alternatieve typen) van betekenis kunnen zijn voor het reguliere, 
vollelijds beroepsonderwijs. 

Naar een wisselsysteem van praktijkopleidingstypen? 

Een nadeel van de alternatieve praktijkopleidingstypen is dat de toenemende 
institutionalisering van de praktijkopleiding er toe kan leiden dat de alternatieve 
opleidingsvarianten steeds meer leerlingen aan zich zullen proberen te binden. Oók 
als er voldoende reguliere leer- en arbeidsplaatsen beschikbaar zijn. Dat zou 
binnen de praktijkcomponent van het leerlingwezen leiden tot het ontstaan van 
een strijd om de leerling. Om dat ongewenste effect te voorkomen zou gestreefd 
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kunnen worden naar een wisselsysteem waarin de traditionele en alternatieve 
opleidingstypen - al naar gelang de conjuncturele omstandigheden - complementair 
aan elkaar zijn. 
Hier dringt zich de vergelijking op met de relatie tussen het kort middelbaar 
beroepsonderwijs (kmbo) en het primair leerlingwezen. In de discussies rond de 
opkomst van het kmbo werd de relatie tussen kmbo en primair leerlingwezen 
namelijk ook voorgesteld als een systeem van communicerende vaten (vgl. Friet-
man en Van Happen, 1984, p. 22). Daarmee werd aangegeven dat de groei van de 
ene opleidingsweg gepaard zou moeten gaan met het inkrimpen van de andere (en 
omgekeerd). Even afgezien van het feit dat de gebruikte beeldspraak niet geheel 
adequaat is, komt de gedachte van een dergelijk systeem overeen met het hierbo
ven bedoelde wisselsysteem. 

De kans van slagen van een dergelijk wisselsysteem hangt in belangrijke mate af 
van de vraag of men er in slaagt de (meer) geïnstitutionaliseerde, alternatieve 
opleidingsvarianten overeind te houden in een periode waarin er voldoende regu
liere leerarbeidsplaatsen beschikbaar zijn. Om dat te bewerkstelligen kan worden 
gedacht aan een constructie waarin de alternatieve opleidingsvormen naast een 
opleidingstaak in het kader van het primair leerlingwezen ook andere opleidingsta
ken hebben (bij voorbeeld in de om-, her- en bijscholing van zittend personeel, in 
de scholing van langdurig werklozen en andere kansarme groepen en/of - zoals 
hierboven al werd aangegeven - in of ten behoeve van het reguliere beroepson
derwijs). 

De continuïteit van de alternatieve varianten kan ook worden bevorderd door de 
alternatieve praktijkopleidingsmogclijkheden een plaats te geven in de reguliere 
praktijkopleiding van het leerlingwezen, zoals dat nu al bij voorbeeld het geval 
lijkt te zijn bij de samenwerkingsverbanden in de bouwnijverheid. 

Een punt dat zijdelings verband houdt met de hierboven gesuggereerde oplossingen 
voor de instandhouding van de alternatieve varianten betreft de verschillen in 
(opleidings-)infrastructuur tussen de opleidingssectoren in het leerlingwezen. Het 
is zeer waarschijnlijk dat de ook in dit onderzoek aangetroffen verschillen in 
opleidingsresultaten tussen opleidingssectoren verband houden met die verschillen 
in de organisatiestructuur van de sector en in het verlengde daarvan ook met 
verschillen in de organisatie van het opleidingsaanbod. Dat blijkt onder meer uit 
de minder goede resultaten in de administratieve sector in vergelijking met de 
andere onderzochte sectoren. De bedrijven in deze opleidingssector hebben als 
gemeenschappelijk kenmerk dat ze één of meerdere leerlingen opleiden voor een 
administratieve beroep. Een andere bindende factor hoeft er niet te zijn. Dat 
heeft tot gevolg dat er sprake is van een grote diversiteit van (leer-)bedrijven. 
Dat betekent ook dat er op verschillende manieren vorm en inhoud wordt gegeven 
aan de praktijkopleiding en dat samenwerking tussen leerbedrijven slechts moei
zaam te realiseren is. 
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Zetten we daar de situatie in bij voorbeeld de bouwnijverheid tegen af, dan valt 
op dat die (opleidings-)sector vrijwel uitsluitend bestaat uit min of meer gelijk
soortige bedrijven die ook op opleidingsgebied nauwe overeenkomsten vertonen. In 
tegenstelling tot de administratieve sector kon zich in deze sector en vergelijkba
re sectoren een sterke opleidingsinfrastructuur ontwikkelen en kreeg ook de 
samenwerking tussen individuele bedrijven op relatief eenvoudige wijze gestalte. 
De voordelen daarvan komen nu onder meer tot uiting in de relatief goede oplei
dingsresultaten. 
Ten slotte zij nog opgemerkt dat naar onze mening het belang van samenwerking 
tussen bedrijven op het gebied van opleidingen zowel binnen als buiten het leer
lingwezen nog aan gewicht zal (moeten) winnen om aan de problemen met betrek
king tot de personeelsvoorziening het hoofd te bieden. Met name de kleinere 
bedrijven lopen anders het risico om verstoken te blijven van voldoende gekwalifi
ceerd personeel, aangezien zij veelal te klein of te gespecialiseerd zijn om geheel 
zelf de opleiding van hun toekomstige werknemers te verzorgen. 
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NOTEN 

Noten bij hoofdstuk 1 

1) Voor een uitgebreidere beschrijving van de aard en de kenmerken van het 
primair leerlingwezen wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van deze studie. 

2) Er wordt weliswaar gesproken van de 'conjunctuurgevoeligheid' van het leer
lingwezen ( = theorie én praktijkcomponent tesamen), maar de conjunctuurge
voeligheid heeft feitelijk alleen betrekking op de praktijkcomponent. Dat 
betekent ook dat het aantal beschikbare praktijkleerplaatsen bepalend is voor 
het aantal afgesloten leerovereenkomsten en dus voor het aantal jongeren dat 
deelneemt aan het leerlingwezen. Een leerling met wie een leerovereenkomst 
wordt afgesloten, verpücht zich tot het volgen van de theorie. 
Overigens komt het ook voor dat bepaalde leerlingen ( ± 10% van de gehele 
populatie) bij gebrek aan een praktijkopleidingsplaats alleen de theoriecom
ponent volgen (Geurts, 1988). Strikt genomen is er dan géén sprake van een 
opleiding in het kader van het leerlingwezen. Dit type leerlingen valt buiten 
de context van dit onderzoek. 

3) Het lbo wordt hier opgevat als een beroepsvoorbereidende opleiding. 
Overigens is het probleem van het tekort aan leerarbeidsplaatsen geen typisch 
Nederlands probleem: ook in de BRD, waar het duale systeem wijd verspreid 
is, kampt(e) men met tekorten aan 'Lehrstellen' (vgl. Drexel, 1980; Michel, 
1980; Jeschek, 1982; Beinke, 1983; Friebel, 1983; Kielbassa, 1983; Weiss, 1985; 
Mitter, 1987). 

4) De meest belangrijke instrumenten van dat beleid zijn: 
- verbeteren voorlichting en werving; 
- gemeenschappelijke opleidingsactiviteiten; 
- deeltijdtoepassingen; 
- onderwijskundige vernieuwingen; 
- CAO-afspraken; 
- en financiële impulsen van overheid (Bijdrageregeling Vakopleiding Jeugdi

gen; B.V.J.) en/of bedrijfstak; 
(zie verder: Hövels en Verijdt, 1987). 

5) De verdubbeling werd in 1987 daadwerkelijk gerealiseerd (ijkjaar: 1982). Let 
wel: een verdubbeling van de instroom betekent nog geen verdubbeling van de 
uitstroom. 

6) Alternatieven voor de arbeidsplaats als leerplaats bestonden ook al - zij het 
op veel minder grote schaal - vóór de verdubbelingsoperatie. Gewezen wordt 
op de bedrijfsscholen in de metaal en op de in het kader van de Regeling 
Pseudo Arbeidsplaatsen (PAP) en bijdrageregeling Scholing in samenwerking 
tussen Overheid en Bedrijfsleven (SOB) van het ministerie van SoZaWe gesub-
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sidieerde leerwerkplaatsen (vgl. Frietman en Van Happen, 1984, p. 40 e.V.). In 
zekere zin zijn dit soort alternatieve opleidingsmogelijkheden op te vatten als 
voorlopers van de nieuwe opleidingsvarianten die in deze studie centraal 
staan. 

7) Voor een uitgebreide uiteenzetting van de onderzoeksopzet wordt verwezen 
naar appendix. 

Noot bij vooraf deel A 

1) Bedoeld wordt de praktijkopleidingssituatie in bedrijfsscholen. Daarvan wordt 
en werd met name in de metaal-elektro industrie gebruik gemaakt (vgl Hoofd
inspectie VO/WJ, 1985). 

Noten bij hoofdstuk 2 

1) Zie ook: Ellerman, 1972; Laman Trip, 1976; Frietman en Van Happen, 1984; 
Van Hasselt, 1985. 

2) Het kort middelbaar beroepsonderwijs (kmbo) werd eind jaren zeventig in het 
leven geroepen om het zogenaamde 'gat in de Wet op het Voortgezet Onder
wijs' te dichten. Dat gat was ontstaan als gevolg van het feit dat een bepaal
de groep jongeren er niet in slaagde om een geschikte opleiding te vinden in 
de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Dat had enerzijds te maken met 
het feit dat voor hen het mbo te hoog gegrepen was. Anderzijds bood het 
primair leerlingwezen niet voldoende praktijkopleidingsplaatsen. Het kmbo 
moest in deze lacune voorzien en de leerlingen via een drempelloze instroom 
een opleiding bieden op het niveau van het primair leerlingwezen. 

Het voert te ver om hier nader in te gaan op de vraag in hoeverre de gestel
de doelen met betrekking tot het kmbo bereikt zijn. De geïnteresseerde lezer 
wordt verwezen naar in dit kader uitgevoerde onderzoeken (vgl. Geurts, 1983; 
Imhoff e.a., 1984; Diederen, 1987). 

3) De CORO-statistieken over 1987 tonen aan dat in dat jaar bijna driekwart van 
de leerlingen in het primair leerlingwezen afkomstig is van het lbo (73.8%). 
Ruim 13 procent komt van het mavo, terwijl de resterende 13 procent een 
andere vooropleiding heeft. (CORO-jaarstatistieken, 1987) 

4) Met de term 'bedrijf wordt ook 'instelling' bedoeld. 
5) Binnenkort zullen de opleidingen in het kader van het leerlingwezen geregeld 

worden in de Wet op het Cursorisch Beroepsonderwijs (WCBO). 
6) Deze verhouding van 4:1 geldt niet voor alle leerlingen. Het komt ook voor 

dat het praktijkdeel van de opleiding minder dan vier dagen omvat. De WLW 
schrijft geen minimale omvang van de praktijkopleiding voor. De omvang van 
het theoriedeel (sbbo) ligt wel vast en is vastgesteld op minimaal 1 dag per 
week. 
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Ook komt het voor dat leerlingen al beginnen met de theorie terwijl ze geen 
praktijkplaats hebben (leerlingen zonder leerovereenkomst). In die gevallen is 
er feitelijk geen sprake van een leerlingwezenopleiding, totdat er een leer
overeenkomst wordt afgesloten. Als de theorie dan al is afgesloten kan het 
voorkomen dat de praktijkopleiding 5 dagen in beslag neemt. 

7) Zie overzicht 4.2. voor een lijst van de dertig in kwantitatief opzicht meest 
belangrijke sectoren c.q. landelijke organen. 

8) Zoals reeds eerder werd aangegeven doen zich in het huidige leerlingwezen 
ontwikkelingen voor die er onder andere toe hebben geleid dat de leer- en 
arbeidsovereenkomst niet altijd meer samen hoeven te gaan. Daardoor wordt 
het leerlingwezen ook minder conjunctuur-afhankelijk. Niettemin geldt ook nu 
nog, zoals verder zal blijken, dat in de meeste gevallen, zowel een leer- als 
arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. 

9) Nadrukkelijk wordt er gewezen op het feit dat het hier gaat om de instroom 
van nieuwe leerlingen met leerovereenkomst in het primair leerlingwezen. 
Leerlingen die instromen in de voortgezette opleidingen of leerlingen die 
zonder leerovereenkomst beginnen aan de theoriecomponent blijven derhalve 
buiten beschouwing. 

Noten bij hoofdstuk 3 

1) Er wordt op gewezen dat een directe behoefte aan vakgeschoold personeel 
niet vanzelfsprekend hoeft te leiden lot deelname aan het leerlingwezen ( = 
het ter beschikking stellen van leerarbeidsplaatsen). Dat hangt namelijk ook 
af van de vraag of de arbeidsorganisatie kwalificeringsmogelijkheden (on the 
job en/of off the job) kan en wil bieden (vgl. Hovels, 1985, p. 104 e.v.). 
Waar in het vervolg van deze paragraaf over 'directe behoefte' wordt gespro
ken, wordt het aantal beschikbare leerarbeidsplaatsen op de korte termijn 
bedoeld. 

2) Investeren in scholing van werknemers betekent meestal investeren in de 
toekomst. Dat houdt in dat het rendement van de opleiding veelal pas op 
termijn zichtbaar wordt. Bedrijven zullen daarom alleen geneigd zijn tot scho
lingsinvesteringen, als ze er redelijkerwijs vanuit kunnen gaan dat de toekom
stige verdiensten (G) toenemen en dat die opwegen tegen de gemaakte (oplei-
dings-)kosten (vgl. Becker, 1964). 

Tijdens de opleiding worden de kosten bepaald door het loon (W) en de oplei-
dingskosten (C), terwijl de verdiensten bepaald worden door de marginale 
produktiviteit (Mp). Wordt ook het toekomstig rendement (G) in de beschou
wing meegenomen, dan ontstaat de volgende vergelijking: 

Mp + G = W + С 
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Hierbij heeft С betrekking op zowel de directe opleidingskosten als op de 
kosten die verband houden met het verlies aan produktie(-tijd) tijdens de 
opleiding. Het verschil tussen G en С is dus een maat voor het rendement van 
de training. Een investering is alleen dan lonend als G groter is dan C. 
De theoretische mogelijkheid dat de vraag naar en het aanbod van leerar
beidsplaatsen en/of de directe en toekomstige behoeft aan geschoold personeel 
exact met elkaar overeenkomen, wordt hier buiten beschouwing gelaten. 
In dit verband wordt opgemerkt dat de opleidingsfondsen voor het verkrijgen 
van financiële ondersteuning uit de Bijdrageregeling Vakopleiding Jeugdigen 
van het ministerie van SoZaWe in hun beleidsplan onder meer informatie die
nen op te nemen over de vervangingsvraag en de toekomstige behoefte aan 
vakgeschoold personeel in hun sector. 

Op de vraag om welke opleidingsmogelijkheden het hierbij gaat, komen we in 
het volgende hoofdstuk terug. 
Verwezen wordt naar: 
- een brief van het ministerie van O&W aan de landelijke organen, waarin 

benadrukt wordt dat de WLW het samengaan van een leer- en een arbeids
overeenkomst niet verplicht stelt (Ministerie van O&W, 1986) 

- de veranderingen in de wet op de minimum jeugdlonen, die het mogelijk 
maakt om jongeren in het kader van hun opleiding produktieve arbeid te 
laten verrichten zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst of 
van een loon (vgl. Van Dijk e.a., 1987, p. 113). 

- de bepaling in de WCBO, met betrekking tot het erkennen c.q. mogelijk 
maken van alternatieve praktijkopleidingsvormen. Die bepalingen hebben 
betrekking op de uitvoering van de praktijkcomponent, die als volgt zijn 
opgenomen in het 'Voorstel van Wet op het cursorisch Beroepsonderwijs 
WCBO' (ministerie van O&W, 1988): 

'Artikel 2.1.2. Uitvoering praktijkcomponent leerlingwezen 
1. De opleidingen leerlingwezen (...) voor zover hel betreft het onderricht 

in de praktijk van het beroep, worden verzorgd door een patroon. 
2. Als patroon kan optreden: 

a de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een organisatie in stand 
houdt, waar het desbetreffende beroep daadwerkelijk wordt uitgeoe
fend; of 

b de rechtspersoon die in het leven is geroepen om het onderricht in 
de praktijk van het beroep te verzorgen. 

3. In gevallen waarin het onderricht in de praktijk van het beroep niet of 
niet in voldoende mate kan worden verzorgd door een patroon als be
doeld in het tweede lid, kan als patroon optreden een instelling als 
bedoeld in artikel 2.7.5., eerste lid onderdeel d of e. 

(...) 
Artikel 2.1.5. Uitvoering specifieke scholing 
1. De opleidingen specifieke scholing, bedoeld in artikel 2.1.1., eerste lid 

onderdeel c, kunnen in elk geval worden verzorgd aan: 
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(...) 
d centra voor vakopleiding van volwassenen; 
e centra voor administratieve vakopleiding van volwassenen 

(Zie ook: Advies cursorisch beroepsonderwijs, 1988; Corstjens, 1988; Raad voor 
de volwasseneneducatie, 1988; Tweede kamer 1987 t/m 1989b). 

7) In sectoren waar geen alternatieve opleidingsvarianten voorkomen, heerst of 
tevredenheid over de mogelijkheden van de traditionele on the job-opleiding 
of is de beroepspraktijk niet is na te bootsen in een off the job-situatie. 

8) Zie ook noot 4. 
9) De traditionele doelgroep van het primair leerlingwezen bestaat over het al

gemeen uit schoolverlaters van het lbo en mavo. Per opleidingssector zijn er 
echter grote verschillen. Zo recruteert de bouwnijverheid méér dan 95 procent 
van haar leerlingen uit schoolverlaters van de lts-afdeling bouw, terwijl de 
administratie zich bij voorbeeld vooral richt op schoolverlaters van Ihno, leao 
en mavo (Frietman e.a., 1988; Geurts, 1989). 

10) In aansluiting hierop kunnen ook meerdere leerplaatsen worden onderscheiden. 
In recente discussies over het begrip leerplaats wordt de school niet langer 
als dé, maar slechts als één van de mogelijke leerplaatsen opgevat (vgl. Klein
beck, 1974; Lempert, 1974; Münch, 1981; Van Onna, 1981; De Vries, 1988). 
Verschil van mening bestaat over de vraag wat nu wel en wat niet als leer
plaats aangeduid moet worden. In de meest ruime definitie wordt ervan uitge
gaan dat 'elke plaats waar geleerd wordt' aangemerkt kan worden als een 
leerplaats. Dat uitgangspunt leidt er toe dat Oneindig veel' leerplaatsen te 
onderscheiden zijn. Daarmee verliest het leerplaatsenbegrip zowel voor het 
praktisch handelen als voor de theorie zijn waarde (De Vries, 1988, p. 85). 
Daarom is een zekere inperking of afgrenzing van het begrip gewenst. Daarin 
schuilt evenwel het gevaar dat men de definitie te ver inperkt, waardoor 
belangrijke leerplaatsen buiten de boot zouden kunnen vallen. In het meest 
extreme geval zou dat weer kunnen leiden tot '(...) een verschraling tot een
vormige, 'monolitische' opleidingsinstituties (...)' (a.w., p. 87). 

Op grond hiervan keert De Vries, om tot een functioneel analyse-schema te 
komen, terug naar de tweedeling theorie en praktijk als componenten van de 
meest elementaire leersituaties. Bij de eerste component gaat het om het leren 
op school (theoretisch onderwijs) en bij de tweede - waartoe wij ons beper
ken - om het leren tijdens de arbeid (a.w., p. 88). 

11) In de visie van Baitsch en Frei (1981) gaat het bij het leerpotentieel van 
arbeidsplaatsen overigens om meer dan alleen de immanente kwalificatiebron
nen van een arbeidsplaats ('QuaUfizierungsangebot der Arbeit'). Naast de ob
jectieve leermogelijkheden in de arbeid zijn er volgens hen ook meer subjec
tieve determinanten te onderscheiden. Genoemd worden de leerbereidheid van 
de arbeider ('Qualifizierungsbereitschaften des Arbeitenden') en de zogenaamde 
'leerinventaris' van de arbeider ('Qualifizierungsinventar des Arbeitenden'). 
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Deze drie determinanten tesamen bepalen het leerpotentieel van een arbeids
plaats. Schematisch wordt een en ander als volgt weergegeven (a.w., p.35). 

Overzicht - Determinanten van het leerpotentieel van arbeidsplaatsen 

^ г ^ 

Qualifizierungs-
angebot der 
Arbeit 

^ 

Qualifikations-
mventar des 
Arbeitenden 

^ ^ - ^ 

Qualifizierungs-
bereitschaften 
des Arbeitenden 

" E I 
Qualiüzierungs-
potcntial einer 
Arbeitssituation 

12) Overigens staan technologische en bedrijfsorganisatorische veranderingen niet 
op zichzelf. Ze zijn in belangrijke mate te relateren aan randvoorwaarden 
binnen en buiten de arbeidsorganisatie (Warmerdam en Van de Berg, 1986). 
Daarbij gaat het in het kort om zaken als: 
- de positie van het bedrijf op de afzet- en arbeidsmarkt; 
- technologische ontwikkelingen buiten het bedrijf; 
- de reeds aanwezige technologie en organisatiestructuur; 
- de arbeidsverhoudingen; 
- de gangbare opvattingen over organisatie- en personeelsbeleid. 

13) Als kenmerken van het moderne produktieproces noemen zij: 
- specialisatie; 
- mechanisatie; 
- automatisering; 
- technologisering. 
In de visie van Meyer en Schwiedrzik vormen deze kenmerken tesamen het 
proces van toenemende arbeidsdeling, dat als oorzaak wordt gezien voor het 
afnemen van de waarde van de arbeidsplaats als leerplaats. 
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Noten bij hoofdstuk 4 

1) In het vervolg zullen in de plaats van 'praktijkopleidingsvarian^en)' en 'prak-
tijkopleidingstype(n)' de termen opleidingsvariant(en) of variant(en) en oplei-
dingstype(n) of type(n) worden gebruikt. 

2) Het evenwicht tussen opleiding en werk, zoals dat in de traditionele variant 
bestaat, kan gemakkelijk verstoord raken doordat bij voorbeeld een te grote 
nadruk komt te liggen op het werken. Daardoor bestaat het gevaar dat een 
leerling-werknemer een groot deel van zijn leertijd monotoon en/of routine
matig werk te doen krijgt of dat ten koste van de theorie het werken wordt 
uitgebreid. In beide gevallen komt de vakopleiding onder sterke druk te staan 
en is vroegtijdige beëindiging vaak het gevolg. 
De balans tussen leren en werken kan echter ook uit evenwicht geraken, 
doordat als gevolg van ontwikkelingen in de arbeid steeds hogere eisen wor
den gesteld aan de praktijkopleiding en/of de leerling. Die hogere eisen kun
nen aanleiding geven tot een meer schoolse aanpak van het praktijkleren. Dat 
zou onder meer kunnen inhouden dat de praktijkopleiding (deels) off the job 
in een leerwerkplaats zal plaatsvinden en dat daardoor de binding aan het 
arbeidsproces af zal nemen. Uit het voorgaande hoofdstuk is echter gebleken 
dat het om deze reden verplaatsen van de praktijkopleiding naar een off the 
job-situatie niet voorkomt. 

3) Ook kunnen (in theorie) veranderingen in alléén de materiële binding aan de 
arbeidsorganisatie voorkomen. Die zouden zich bijvoorbeeld voor kunnen doen 
als uit onderwijskundige overwegingen wordt besloten om (een deel van) de 
praktijkopleiding buiten het produktieproces en mogelijk buiten het eigen 
leerbedrijf te plaatsen zonder dat er veranderingen in rechtspositionele zin 
worden doorgevoerend. In de praktijk komen dit soort veranderingen echter 
vrijwel niet voor. 
Een andere mogelijkheid is dat er zich veranderingen voordoen in alléén de 
rechtspositie van de leerlingen. Een concreet voorbeeld daarvan vinden we in 
de metaalindustrie. Een deel van de leerlingen in deze sector wordt opgeleid 
in een bedrijfsschool. Tot voor kort hadden deze leerlingen zowel een leer-
als een arbeidsovereenkomst, maar recentelijk wordt met de betrokken leerlin
gen alleen nog maar een leerovereenkomst afgesloten. Die overeenkomst wordt 
aangegaan met een stichting van samenwerkende bedrijven waar de bedrij fs-
scholen onder zijn gebracht. In deze situatie is er sprake van twee verande
ringen in de formele binding aan de arbeidsorganisatie, namelijk: 
a. er is niet langer sprake van het samengaan van een leer- en een arbeids

overeenkomst. Er wordt alleen een leerovereenkomst afgesloten; 
b. er is géén sprake van een verbintenis met één bedrijf of werkgever, maar 

met een samenwerkingsverband of stichting van meerdere bedrijven. 
4) Hier is sprake van een full-time overeenkomst, omdat in het huidige leerling

wezen over het algemeen een arbeidsovereenkomst voor vier dagen in de week 
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wordt afgesloten. De vijfde dag volgt de leerling-werknemer immers onderwijs 
aan een school voor bbo. 
Alleen met leerling-werknemers, die om welke reden dan ook zijn vrijgesteld 
van het volgen van de theorie of die al eerder hebben afgerond, kan een 
arbeidsovereenkomst voor vijf dagen per week worden afgesloten. 

5) In dit geval treedt het landelijk orgaan op als collectieve werkgever. 
6) De hier gepresenteerde beschrijving berust op informatie van de landelijke 

organen. Dat hoeft niet in alle gevallen - zoals later ook zal blijken - precies 
overeen te komen met de werkelijke situatie in de praktijk. 

7) Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het eerder versche
nen verslaggeving over het onderzoek (Frietman e.a., 1988 en 1989). 

8) Ook komt het op relatief kleine schaal voor dat leerlingen van de SOM hun 
praktijkopleiding in niet-metaal bedrijven krijgen (vgl. ook Hövels, 1988). Dit 
type leerüng blijft hier verder onbesproken. 

9) Zie ook appendix, bijlage d. 

Noten bij hoofdstuk 5 

1) Aangezien de ondervraagde leerlingen van de jaargang 1986 over het algemeen 
op het tijdstip van de enquête nog bezig waren met hun opleiding, worden de 
gegevens over de tweede helft van de opleiding buiten beschouwing gelaten. 
Voor zover onze informatie reikt zijn er op het punt van het totaal aantal 
dagen praktijk in de week geen grote verschillen tussen de eerste en de 
tweede helft (vgl. Frietman en De Vries, 1989). 

2) Frietman en De vries, 1989, p. 154. 
3) Voor alle hierna te bespreken onderwerpen geldt dat er sprake is van de 

gemiddelde score op een vierpuntsschaal, tenzij in de tabellen anders wordt 
vermeld. Over het algemeen geldt: hoe hoger de score, des te negatiever het 
oordeel. 

4) Frietman en De Vries, 1989, p. 160. 
5) Idem p. 170. 

Noten bij hoofdstuk 6 

1) De vormgevingsaspecten van de praktijkopleidingstypen werden reeds in 
hoofdstuk 5 beschreven. 

2) Uiteraard dienen de sport(s)ters zich wel te houden aan de in het wedstrijd
reglement vastgelegde afspraken, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de 
startprocedure, het wisselen van baan, etc. Het gaat hierbij om regels die 
nodig zijn om een goed wedstrijdverloop mogelijk te maken en niet om regels 
die betrekking hebben op de schaatstechniek als zodanig. 
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3) Op de vraag wat in relatie tot de input en de output van een opleiding als 
goed, minder goed of zelfs slecht te beschouwen is, komen we verderop nog 
te spreken. Voorlopig beperken we ons tot de definiëring van het kwaliteits
begrip. 

4) Zie ook Claessens en Van der Hoop, 1988; CITO, 1988; Raggath, 1988; Thijs-
sen, 1988; Verhoeven, 1989. 

5) Vanwege het vrijwel ontbreken van empirisch onderzoek op dit terrein, is 
voor de operationalisering van de (kern)begrippen in het model gebruik ge
maakt van de expertise van deskundigen uit het veld. Daartoe hebben in de 
eerste fase van het onderzoek gesprekken met die deskundigen plaats gevon
den en zijn relevante documenten bestudeerd. 

6) Münch maakt in dit verband een onderscheid in 'Input-Qualität' en 'Output-
Qualität'. Daarmee wordt aangegeven dat al naar gelang de bedoeling van de 
evaluatie - sturing van het proces versus vaststellen van het produkt - het 
begrip kwaliteit verschillend dient te worden gedefinieerd (Münch, 1989). 

7) Het onderbrengen van de 'Demokratiebezogene' en 'Weiterbildungsbezogene 
Eignung' bij de arbeidsmarkteffecten van de praktijkopleiding behoeft enige 
toelichting. 
De 'Demokratiebezogene Eignung' heeft, aldus Münch, betrekking op de niet-
technisch-instrumentele kennis en vaardigheden. Münch betoogt in dit verband 
dat 'die berufliche Qualifikation unter den Bedingungen der modernen Arbeits
welt und eines demokratischen Gemeinwesens nicht nur unmittelbar berufsbe
zogene funktionale Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten umfassen darf. 
Gefordert wurden und werden in diesem Zusammenhang Arbeitstugenden 
und/oder Sozialtugenden, übergreifende Qualifikationen und/oder außerfachliche 
Qualifikationen, aber auch Schlüsselqualifikationen.' (Münch, 1981, p. 17). 
Zo bezien maakt de 'Demokratiebezogene Eignung' deel uit van de opleidings-
externe of arbeidsmarkteffecten van de praktijkopleiding, ofschoon het bij 
deze 'Eignung' in sommige opzichten niet gaat om effecten die uitsluitend en 
alleen kunnen worden toegeschreven aan de praktijkopleiding. 
Ook de 'Weiterbildungsbezogene Eignung' rekenen wij tot de arbeidsmarktef
fecten van de praktijkopleiding, omdat deelname aan vervolgonderwijs op te 
vatten is als een effect van de praktijkopleiding (doorstroomkwalificatie). 

8) De term 'numeriek rendement' (vgl. Dochy e.a.) wordt vermeden, omdat de 
aandacht zich hier uitsluitend op de resultaten van de praktijkcomponent 
richt. Bij het numeriek rendement worden, zoals gezegd, de resultaten van een 
opleiding gerelateerd aan de feitelijke instroom en gaat het dus om de ver
houding tussen het aantal geslaagden en de (voortijdige) uitval die binnen een 
bepaalde opleiding wordt gerealiseerd. In het leerlingwezen hangt het rende
ment niet alleen af van de resultaten voor de praktijk, maar ook van de 
theorie. Onderzoek heeft aangetoond dat de vroegtijdige uitval in het leer
lingwezen voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door het niet met suc
ces afronden van de theorie (vgl. Frietman en De Vries, 1989). 
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9) In verband met het grote aantal opleidingsberoepen in het leerlingwezen (al
leen de SOM kent al meer dan honderd (!) opleidingsprogramma's c.q. -beroe
pen) is het in het kader van dit onderzoek niet mogelijk om in te gaan op de 
afzonderlijke examenprogramma's. We gaan uit van de veronderstelling dat de 
opleidingsresultaten steeds op een adequate wijze worden gemeten. 

10) In enkele situaties komt het in de on the job-situatie voor dat de leermeester 
is vrijgesteld van produktieve arbeid. Voorbeelden daarvan vinden we in de 
weg- en waterbouw (de leerlingploegen in de straatmakersopleidingen) en de 
bouw (de leerlingbouwplaatsen). In beide gevallen gaat het om situaties waarin 
leerlingen in groepsverband een bepaalde klus uitvoeren onder begeleiding van 
een leermeester. 

11) Zoals reeds eerder aan de orde werd gesteld, zal de WLW binnenkort opgaan 
in de nieuwe Wet op het Cursorisch Beroepsonderwijs (WCBO). Wat de eisen 
met betrekking tot de praktijkcomponent van het leerlingwezen betreft, zal 
dat echter niet tot grote veranderingen leiden. Wel zullen met de invoering 
van de WCBO de alternatieve praktijkopleidingssituaties een wettelijke basis 
krijgen (vgl. noot 6 bij hoofdstuk 3). 

12) Daarbij wordt opgemerkt dat de WLW geen eenduidige richtlijnen geeft ten 
aanzien van de kenmerken van de praktijkopleidingsplaats. Waar hier gespro
ken wordt over een 'rechtlijnig karakter van de WLW gaat het dus feitelijk 
om een eenduidige interpretatie van de wet. Uit de verschuivingen kan worden 
afgeleid dat de WLW nu op bepaalde punten anders wordt geïnterpreteerd (vgl. 
ook noot 8). 

13) Deze leeftijdsgrens is inmiddels opgeheven. Nu kunnen ook leerlingen van 27 
jaar en ouder worden toegelaten. 

Noten bij hoofdstuk 7 

1) De vormgevingskenmerken van de praktijkopleiding, die opgevat worden als 
oorzakelijke factoren voor de kwahteit, werden reeds in hoofdstuk 5 bespro
ken. 

2) In het onderzoek is ook informatie verzameld over de beroepskeuzemotieven 
en het proces van het vinden van een leer- en/of arbeidsplaats. Dat is om 
onderzoekstechnische redenen echter alleen gebeurd bij de groep leerlingen 
(jaargang 1986)(vgl. Frietman en De Vries, 1989, p. 134 e.V.). Op basis van de 
door hen verstrekte gegevens kan worden opgemaakt, dat bij de keuze van 
een beroep de wijze waarop de leerlingen zélf aankijken tegen het beroep het 
zwaarst weegt. Daarnaast lijken ook werkgelegenheidsmotieven niet onbelang
rijk te zijn. De invloed van derden bij de keuze van een beroep komt pas op 
de laatste plaats. 
Ook bij het vinden van een leer- en/of arbeidsplaats staat het eigen initiatief 
voorop. In een aantal gevallen hadden de leerlingen bij aanvang van de oplei
ding reeds een arbeidsplaats. Die werd met het afsluiten van een leerover-
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eenkomst omgezet in een leer-/arbeidsplaats. Sollicitaties (reageren op een 
advertentie of iets dergelijks) komen relatief weinig voor. 

3) In het leerlingwezen is er geen sprake van een vaste aanvangsdatum van de 
opleiding: de datum van instroom ( = datum afsluiten leerovereenkomst) kan 
van leerling tot leerling verschillen. 

4) Een deel van de leerlingen die instromen vanuit het mavo of een andere voor
opleiding heeft daarvoor eveneens het lbo bezocht. 

5) In het vervolg wordt in plaats van 'het praktijkdeel van het examen' de term 
'praktijkexamen' gebruikt. 
Bijlage 7.3. geeft de resultaten voor het gehele examen (praktijk én theorie) 
weer. Daaruit kan onder andere worden afgeleid dat tweederde van alle res
pondenten (66.8%) het vakdiploma heeft behaald. Een derde van alle leerlingen 
in de onderzochte sectoren verlaat de opleiding dus zonder diploma ( = uitval). 
Het gaat daarbij onder andere om leerlingen die geslaagd zijn voor één of 
beide onderdelen van het examen, maar het betreft ook leerlingen die vroeg
tijdig zijn afgehaakt. 
Overigens ligt de werkelijke uitval waarschijnlijk nog hoger en het rendement 
van de opleiding dus nog lager. Er is immers geen rekening gehouden met de 
vroegtijdige uitval in de eerste helft van de opleiding. Op basis van de be
schikbare gegevens wordt de totale uitval in de onderzochte sectoren geschat 
op 31 tot 46 procent (Frietman en De Vries, 1989, p. 188). 
Dit uitvalpercentage wijkt slechts weinig af van de uitval in andere vormen 
van beroepsonderwijs. Het mbo kende in 1985 bijvoorbeeld een uitvalpercenta
ge van 37.5 procent (bron: CBS, 1988). Dat de uitvalpercentages van beide 
onderwijsvormen min of meer met elkaar overeenkomen neemt niet weg dat 
het opleidingsrendement van beide vormen van beroepsonderwijs laag te 
noemen is. 

6) In een onderzoek naar de beroepsloopbaan van ex-leerlingen van het kmbo 
en bbo (vgl. Van Imhoff, 1984) werd geconstateerd dat 88 procent van de 
ex-leerlingen met LOK, die beschikbaar waren voor de arbeidsmarkt ( = 74 % 
van de totale groep), een baan vindt na de vakopleiding (a.w., p. 82-84). Het 
percentage in de door ons onderzochte sectoren ligt dus enkele jaren na dato 
hoger. 

7) Bij het behalen van het vakdiploma gaat het om een opleidingsintern effect 
dat niet uitsluitend en alleen aan de praktijkcomponent kan worden toege
schreven. Ook de theoriecomponent is van betekenis. Niettemin wordt hier 
uitgegaan van het vakdiploma, omdat uit de case-studies naar voren is geko
men dat werkgevers bij het werven van nieuw personeel met name daarop 
letten. 

8) Ook zijn we het verband tussen achtergrondkenmerken van de leerlingen en 
het vinden van een baan nagegaan. Vastgesteld werd dat er wat dat betreft 
geen sprake was van directe effecten (Frietman en De Vries, 1989, p. 202). 

9) Dit verband tussen het behalen van het vakdiploma en de kans op het vinden 
van een baan werd eerder ook al vastgesteld in een onderzoek naar de be-
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roepsloopbaan van ex-leerlingen van het kmbo en bbo (vgl. Van Imhoff, 1984, 
p.92). 

10) In type V komt het verhoudmgsgewijs ook minder vaak voor dat de leerlingen 
een baan vinden in het eigen 'opleidingsbedrijf. Voor wat betreft de leerlin
gen van de simulatiebedrijven in de administratieve sector en de leerlingen 
van de regionale opleidingscentra in de metaal, die na de vakopleiding uiter
aard niet aan de slag kunnen bij dat simulatiebedrij f of opleidingscentrum, is 
dat vanzelfsprekend. Dat geldt niet voor de leerlingen van de bedrijfsscholen. 
Die kunnen immers terecht in het bedrijf waar de bedrijfsschool gesitueerd is. 
Uit de gegevens van de leerlingen kan echter worden opgemaakt dat lang niet 
alle leerlingen van de bedrijfsscholen een baan krijgen in het eigen leerbe
drijf. 

11) Frietman en De Vries, 1989, p. 205. 
12) Het gaat om de kenmerken van de laatste of huidige baan en niet om de 

kenmerken van alle banen na de opleiding te samen. 
13) Frietman en De Vries, 1989, p. 210. 
14) Dit percentage kan ook met behulp van onderstaande formule worden bere

kend. 

100-v 
ζ = χ -100 * 

χ 

waarbij: 

ζ = percentage ex-leerlingen met werk op het moment van de enquête. 
χ = percentage ex-leerlingen met werk na beëindigen van de opleiding. 
y = percentage van χ met werk op het tijdstip van de enquête. 

Voor de totale response-groep (n = 754) geldt derhalve dat: 

100 - 92.1 
ζ = 91.5 - 100 * 91.5 = 91.5 - 7.2 = 84.3% 

Uit deze gegevens is op te maken dat het percentage leerlingen dat zijn of 
haar baan verUest 7.2 procent van de gehele responsegroep bedraagt. 

15) De hier gepresenteerde typologie impliceert dat aan het examenresultaat een 
hogere waarde wordt toegekend dan aan het arbeidsmarkteffect. Op zichzelf 
lijkt dat verdedigbaar, aangezien het bereiken van de opleidingsdoelen het 
meest expliciet tot uitdrukking komt in de examenresultaten. Bovendien geldt 
ook als argument voor het vooropstellen van de examenresultaten dat het 
examen in de tijd voorafgaat aan de arbeidsmarkteffectcn. 

Niettemin zijn er ook argumenten om aan de arbeidsmarkteffecten het groot
ste gewicht toe te kennen. Dat blijkt echter niet van invloed te zijn op het 
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vaststellen van verschillen in kwaliteit tussen de opleidingstypen (zie ook noot 

IV). 
16) De aanname dat het hier om een schaal op intervalnivcau gaat staat ter dis

cussie. Om te voorkomen dat als gevolg van die aanname mogelijk onjuiste 
conclusies getrokken worden, wordt voor wat betreft de centrale onafhankelij
ke variabele van het onderzoek (opleidingstype) in bijlage 7.9. de percentage-
verdeling gepresenteerd. De gegevens uit de tabel ondersteunen de resultaten 
van de in de tekst weergegeven analyses. 

17) Wordt in de plaats van het opleidingsinterne effect meer waarde toegekend 
aan de arbeidsmarkteffecten, dan kunnen - analoog aan het in figuur 7.5. 
gepresenteerde model voor de samenhang tussen opleidingssector, opleidings
type, vooropleiding en kwaliteit - de volgende effecten worden berekend (zie 
ook noot 15). 

variantiebron SS df variantie F sign, niveau e' 

hoofdeffecten: 

- sector 49.570 6 8.262 4.20 ρ < = .001 .032 
-type 17.190 4 4.297 2.18 niet sign .010 
- vooropleiding 25.137 3 8.379 4.256 ρ < = .01 .017 

Totaal 1576.240 748 

Ook in dit geval blijkt er geen sprake te zijn van een significant effect van 

opleidingstype op de kwaliteit van de opleiding. 
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SAMENVATTING 

Aanleiding en probleemstelling 

Het leerlingwezen staat bekend als een conjunctuur-gevoelig opleidingssysteem. 
Daarmee wordt bedoeld dat het aantal beschikbare leerplaatsen afhangt van het 
aantal beschikbare arbeidsplaatsen voor werknemers op wat genoemd wordt 'het 
niveau van aankomend vakman'. Eén van de nadelen van de conjunctuur-gevoelig-
heid van het leerlingwezen is dat de instroom van nieuwe leerlingen van jaar tot 
jaar varieert en dat onder bepaalde omstandigheden de opnamecapaciteit te gering 
is om alle potentiële leerlingen een plaats te bieden. 
Een dergelijk tekort aan leer-arbeidsplaatsen deed zich onder meer begin jaren 
tachtig voor. Als reactie daarop werden - onder andere in het kader van het 
Open Overleg over de adviezen van de toenmalige commissie Wagner - door socia
le partners, onderwijs en overheid gezamenlijk afspraken gemaakt ter stimulering 
van de instroom in het leerlingwezen. 

Een van de gevolgen van die afspraken was dat in de praktijkcomponent van het 
leerlingwezen diverse, nieuwe praktijkopleidingsvarianten van de grond kwamen. 
Gemeenschappelijk kenmerk van die nieuwe vormen was dat een deel van de 
praktijkopleiding buiten de produktie (off the job) werd gesitueerd. Bovendien was 
er niet langer altijd sprake van het samengaan van een leer- en een arbeidsover
eenkomst. Het hier gepresenteerde onderzoek heeft tot doel om na te gaan of en 
op welke wijze dit soort inhoudelijke ontwikkelingen de kwaliteit van de praktijk
opleiding beïnvloeden. Ten behoeve van het onderzoek werden de volgende onder
zoeksvragen geformuleerd: 
- Welke oorzaken liggen ten grondslag aan het ontstaan van nieuwe praktijkoplei

dingsvarianten in het primair leerlingwezen in Nederland? 
- Welke dominante praktijkopleidingstypen kunnen in het huidige leerlingwezen 

worden onderscheiden en wat zijn de belangrijkste kenmerken van die oplei-
dings typen? 

- Wat is de kwaliteit van de praktijkcomponent in de verschillende praktijkoplei
dingstypen en van welke factoren is deze vooral afhankelijk? 

Het onderzoek werd uitgevoerd in twee fasen, namelijk een voorbereidende fase en 
een empirische hoofdfase. De voorbereidende fase stond in het teken van de 
inventarisatie van praktijkopleidingsvarianten en de instrumentontwikkeling ten 
behoeve van de meting van de kwaliteit. 
Het hoofdonderzoek, waarin het ging om het beantwoorden van de kwaliteitsvraag, 
bestond uit een kwantitatief onderzoek onder leerlingen en ex-leerlingen (telefoni
sche enquête) en een kwalitatief onderzoek naar praktijkopleidingssettings (case-
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studies). In tegenstelling tot de voorbereidende fase, waarbij alle dertig oplei
dingssectoren in het leerlingwezen betrokken waren, werd het hoofdonderzoek 
uitgevoerd in zeven geselecteerde sectoren. 

Vijf praktijkopleidingstypen 

In de praktijkcomponent van het huidige leerlingwezen komen, naast het traditio
nele praktijkopleidingstype, vier alternatieve opleidingstypen voor. Het ontstaan 
van die alternatieve typen dient met name in verband te worden gebracht met het 
bestaan van discrepanties tussen de vraag en het aanbod van leer-arbeidsplaatsen. 
De praktijkopleidingstypen, die van elkaar te onderscheiden zijn in de mate van 
binding aan de arbeidsorganisatie c.q. het arbeidsproces, zijn als volgt te om
schrijven: 
- In het traditionele praktijkopleidingstype (type I) speelt de praktijkopleiding 

zich (nagenoeg) geheel on the job af in één-en-hetzelfde bedrijf. Ook de ver
antwoordelijkheid voor de praktijkopleiding berust bij dat bedrijf; 

- Bij type II (het eerste alternatieve type) speelt de praktijkopleiding zich welis
waar nog steeds (nagenoeg) geheel on the job af, maar vindt de praktijkop
leiding plaats in meer dan één bedrijf. Door de inschakeling van meerdere 
bedrijven (roulatie) wordt de binding aan één bepaalde arbeidsorganisatie van
zelfsprekend minder sterk en neemt ook de binding aan het arbeidsproces af; 

- In het derde praktijkopleidingstype vindt de praktijkopleiding niet langer geheel 
on the job plaats. Anders gezegd: een deel van de praktijkopleiding vindt off 
the job en dus buiten het produktieproces plaats. Deze training-off the job 
vormt een aanvulling op de on the job-opleiding in één bedrijf; 

- Ook in het vierde type speelt de opleiding zich niet meer geheel on the job af. 
Het verschil met het derde type is echter dat het on the job-deel van de 
praktijkopleiding niet in één maar in meerdere bedrijven plaatsvindt (vgl. ook 
type II); 

- In het laatste praktijkopleidingstype (type V) is er sprake van een (nagenoeg) 
gehele off the job-opleiding. In tegenstelling tot de andere alternatieve prak
tijkopleidingstypen gaat het bij dit type niet langer om een aanvulling op de on 
the job-opleiding, maar om vervanging daarvan. 

Wat de kwantitatieve kant van de zaak betreft kan worden opgemerkt dat de 
alternatieve praktijkopleidingstypen in de jaargang 1986/87 gezamenlijk een kwart 
van alle nieuwe leerlingen voor hun rekening namen. 

Operationalisering van het kwaliteitsbegrip 

Bij het vaststellen of meten van (verschillen in) kwaliteit van de praktijkopleiding 
vormt in dit onderzoek de output - dat wil zeggen: de opleidingseffecten - de 
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belangrijkste indicator. Aan de input, die betrekking heeft op vormgevingsaspecten 
van de praktijkopleiding, wordt een germgere betekenis toegekend. Dat in deze 
studie bij de beantwoording van de kwaliteitsvraag de meeste aandacht uitgaat 
naar de opleidingseffecten hangt samen met de bedoeling van het onderzoek, 
namelijk het vaststellen van verschillen in kwaliteit tussen de diverse opleidings-
typen. Met andere woorden: niet het beheersen of verbeteren van de kwaliteit 
staat voorop, maar het meten ervan. 

De opleidingseffecten kunnen worden opgesplitst in opleidingsinterne effecten en 
opleidingsexterne of arbeidsmarkteffecten. Bij de opleidingsiViteme effecten gaat 
het om de bereikte leerresultaten in relatie tot de gestelde opleidingsdoelen. Bij 
de arbeidsmarkteffecten gaat het in eerste instantie om de kans op het vinden 
van een baan na de opleiding. Aan het vinden van een baan zijn echter meerdere 
dimensies te onderscheiden. Dat heeft enerzijds betrekking op meer kwantitatieve 
aspecten, zoals de tijd die nodig was om die baan te vinden en het aantal banen. 
En anderzijds op kwalitatieve aspecten, zoals het zoekproces naar een arbeids
plaats, het vinden van een baan in het eigen leerbedrijf, de aard van het dienst
verband en de inhoudelijke aansluiting van het werk op de gevolgde vakopleiding. 
Tot de kwalitatieve aspecten behoort ook de vraag naar eventuele vervolgopleidin
gen. 

Teneinde na te kunnen gaan of de gemeten opleidingseffecten van de verschillende 
opleidingstypen en eventuele verschillen daartussen kunnen worden toegeschreven 
aan die opleidingstypen, is tevens informatie over de kenmerken van de leerlin-
geninstroom nodig. Het gaat hierbij om variabelen als geslacht, leeftijd, vooroplei
ding en sociaal milieu. 
Kennis van de vormgevingsaspecten van de praktijkopleiding in de diverse typen 
maakt het mogelijk om het verkregen beeld van de kwaliteit nader te interprete
ren. De vormgevingsaspecten van de praktijkopleiding worden in dit onderzoek in 
een drietal dimensies onderverdeeld, te weten een onderwijskundige, een bedrijfs
kundige en een juridische dimensie. 

De kwaliteit van de praktijkopleiding 

Zoals gezegd, de opleidingsinterne en -externe effecten vormen de belangrijkste 
indicatoren voor het vaststellen van de kwaliteit. 
In deze paragraaf gaan we in relatie daarmee in op de belangrijkste resultaten 
van het onderzoek. 

1. Opleidingsinteme effecten 

Over het geheel genomen blijkt ruim driekwart van alle respondenten geslaagd te 
zijn voor het praktijkdeel van het examen. Hoewel er lichte verschillen bestaan 
tussen de examenresultaten binnen de vijf opleidingstypen, kan worden geconclu-
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deerd dat de variabele opleidingstype - en daarmee de mate van binding aan de 
arbeid - niet van invloed is op de kans om te slagen voor het praktijkexamen. 
Wel van invloed op het resultaat voor het praktijkexamen zijn de opleidingssector 
en het opleidingsniveau bij instroom. Op grond van het onderzoek kan worden 
geconcludeerd dat - voor zover vergelijkbaar - de beste examenresultaten worden 
geboekt in de bouwnijverheid en de land- en tuinbouw. De minst goede resultaten 
komen voor in de administratie. Ten aanzien van de invloed van het opleidingsni
veau bij instroom op het praktijkexamen kan worden geconcludeerd dat 'dropouts' 
van het lbo minder goed scoren voor het examen dan leerlingen met een hoger 
opleidingsniveau bij instroom. 

2. Opleidingsexteme effecten 

Kernpunt bij de opleidingsexteme effecten is de vraag of de leerlingen er na 
beëindiging van de vakopleiding in slagen een (aansluitende) baan te vinden. 
Voor wat betreft het vinden van een baan 'an sich' bestaan er géén verschillen 
tussen de vijf praktijkopleidingstypen. Uit het onderzoek komt naar voren dat-
gegeven de economische omstandigheden op het tijdstip van de enquête - de 
meeste leerlingen van de vijf opleidingstypen er in slagen om na afsluiting van de 
vakopleiding direct een baan vinden. 

Verder kan worden geconstateerd dat leerlingen van het traditionele opleidingstype 
vaker een baan krijgen in het eigen opleidingsbedrijf dan de leerlingen van de 
overige (alternatieve) typen. Hetzelfde geldt voor het verkrijgen van een vaste 
baan: traditioneel opgeleide leerlingen hebben vaker een vast dienstverband dan 
leerlingen van de alternatieve opleidingstypen. Het is ook gebleken dat leerlingen 
van de alternatieve opleidingstypen na de opleiding vaker van werkgever wisselen 
dan leerlingen van de traditionele opleiding. 
Voorts blijkt het behalen van het vakdiploma van invloed te zijn op het vinden 
van een baan: leerlingen met diploma hebben een grotere kans op het vinden van 
een baan dan leerlingen zonder diploma. 

Op het punt van de kwalitatieve arbeidsmarkteffecten - bedoeld wordt de mate 
waarin het latere werk inhoudelijk aansluit bij de vakopleiding - kan ten slotte 
worden geconcludeerd dat de leerlingen die overwegend off the job zijn opgeleid 
relatief vaker in niet geheel aansluitende banen terecht komen. De verschillen zijn 
echter niet bijzonder groot. 

Conclusies 

Op grond van de onderzoeksresultaten kunnen onder meer de volgende conclusies 
worden getrokken: 
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1. Het onderzoek laat zien dat de praktijkopleiding in het kader van het primair 
leerlingwezen niet langer meer altijd in én onder verantwoordelijkheid van één 
arbeidsorganisatie plaatsvindt. Er zijn momenteel naast het traditionele type vier 
alternatieve praktijkopleidingstypen te onderscheiden. De praktijkopleidingstypen 
verschillen van elkaar in de mate van binding aan het arbeidsproces en de ar
beidsorganisatie. 

2. Gemeten naar het niveau bij instroom trekken de meer schoolse praktijkoplei
dingstypen (type III en V) verhoudingsgewijs meer leerlingen van scholen voor 
algemeen voortgezet onderwijs aan dan de overige typen. 

3. Geconcludeerd kan worden dat er voor wat betreft de kwaliteit van de prak
tijkopleiding geen belangrijke verschillen bestaan tussen de opleidingstypen. An
ders gezegd: de alternatieve opleidingstypen voldoen in ongeveer gelijke mate als 
de traditionele praktijkopleiding. 
Wat de opleidingsresultaten zelf betreft, luidt de conclusie dat de kwaliteit van de 
praktijkopleidingen over het algemeen redelijk tot goed te noemen is. Daarbij 
compenseren de arbeidsmarkteffecten voor een deel de minder goede opleidingsin
terne effecten. 

4. Ongeacht het opleidingstype bestaan er tussen de onderzochte sectoren wel 
verschillen in kwaliteit van de praktijkopleiding. 
Op grond van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat in de bouwnijverheid 
(SVB) betere resultaten worden geboekt dan in de andere onderzochte sectoren. In 
de administratieve sector (ECABO) worden de minst goede resultaten bereikt. 
Deze verschillen in opleidingsresultaten houden naar alle waarschijnlijkheid mede 
verband met verschillen in (opleidings-)infrastructuur tussen de onderzochte 
opleidingssectoren. 

5. Voorts bestaat er een (overigens te verwachten) samenhang tussen het oplei
dingsniveau bij instroom en de bereikte opleidingsresultaten. Leerlingen met een 
laag opleidingsniveau bij aanvang van de vakopleiding (LBO zonder diploma) 
behalen minder goede resultaten dan leerlingen met een hoger niveau. 

6. Ten slotte is gebleken dat er een verband bestaat tussen het behalen van het 
diploma voor de primaire opleiding en het vinden van een (aansluitende) baan na 
de opleiding. 

Het staat vast dat het leerlingwezen door het ontstaan van de alternatieve oplei-
dingsmogelijkheden minder conjunctuur-afhankelijk is geworden. De werkelijke 
waarde van die opleidingsmogelijkheden zal wat dit betreft echter pas blijken als 
de alternatieve praktijkopleidingstypen ook in een periode met een toereikend 
aanbod van reguliere leer-arbeidsplaatsen blijven voortbestaan. 
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SUMMARY 

THE QUALITY OF THE TRAINEE COMPONENT OF THE APPRENTICE 
SYSTEM IN THE NETHERLANDS 

Occasion and definition of the problem 

The apprentice system is known to be an educational system which is sensitive to 
economic fluctuations. This means that the number of admissions is dependent on 
the number of available trainee posts for employees at the so-called 'prospective 
craftsman level'. One of its disadvantages is that the intake of new students 
varies year by year, and that in certain circumstances the admission capacity is 
too limited to admit all potential students. 
Such a shortage of trainee posts did occur at the beginning of the eighties. In 
response to it, agreements were made in those days - for instance within the 
scope of the Open Consultations on the recommendations of the Wagner committee 
- by employers and employes, the educational system and the government, with a 
view to stimulating the intake into the apprentice system. 

One of the consequences of those agreements was the rise of several new variants 
of practical training courses in the trainee component of the apprentice system. A 
characteristic common to those new variants was that part of the practical 
training course was situated off the job. Moreover, it was henceforth not always 
possible to maintain the combination of learning-cum-labour contracts. The 
objective of this research project is to examine whether and in what way such 
content-related developments influence the quality of the practical training 
courses. 
For the purpose of the research, the following research questions were 
formulated: 
- What causes underlie the rise of new variants of practical training courses in 

the apprentice system in the Netherlands? 
- What dominant types of practical training courses can be distinguished in the 

current apprentice system, and what are their most important characteristics? 
- What is the quality of the trainee component of the various types of practical 

training, and on which factors is it predominantly dependent? 

The research was carried out in two stages, viz. a preparatory stage and an 
empirically principal stage. The preparatory stage was dominated by the listing of 
variants of practical training courses and the development of instruments for the 
benefit of quality measurement. 
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The principal research, focussed on addressing the issue of quality, consisted of a 
quantitative investigation among students and former students (survey by 
telephone) and a qualitative study of settings of practical training courses 
(casestudies). In contrast with the preparatory stage, in which all thirty training 
sectors of the apprentice system were involved, the main research was conducted 
in seven selected sectors. 

Five types of practical training courses 

In the trainee component of the current apprentice system, four alternative types 
of training occur, besides the traditional type of practical training. The rise of 
these alternative types must particularly be related to the existing discrepancies 
between supply and demand of trainee posts. 
The types of practical training courses, which are distinguishable by the extent 
to which they are linked up with the labour organization or the employment 
process, can be described as follows: 
- In the traditional type of practical training course (type I), the practical 

training takes place (almost) entirely on the job within one and the same firm. 
The responsibility for the practical training also rests within that firm; 

- In type II (the first alternative type) the practical training still takes place 
(almost) entirely on the job, but within more than one firm. By calling in 
several firms (circulation), ties to one particular labour organisation are 
obviously slackened, just as ties to the employment process; 

- In the third type of practical training, the training no longer takes place 
entirely on the job. Put differently: part of the practical training takes place 
off the job, and hence outside the production process. This training off the job 
supplements the training on the job within a single firm; 

- In the fourth type too the training no longer takes place entirely on the job. It 
differs from the third type, however, in that the on the job part of the 
practical training does not take place within one but within several firms (cf. 
type II); 

- The final type of practical training (type V) takes place (almost) entirely off 
the job. In contrast with the other alternative types of practical training, in 
this type we are no longer talking about a supplement to the training on the 
job, but about its replacement. 

Concerning the quantitative side of the matter it is worth mentioning that the 
alternative types of practical training collectively accounted for one quarter of all 
fresh students in the academic year 1986/1987. 
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Operationalisatlon of the notion of quality 

In assessing or measuring (differences in) quality of the practical training courses, 
the output - that is to say: the training results - will be its most important 
indicator in this research. Less value is attached to the input, relating to aspects 
of set-up of the practical training. The fact that most attention in this study is 
devoted to the training results is related to the objective of the research, viz. 
the assessment of differences in quality between the various types of training. In 
other words: in addressing the issue of quality, it is not quality control or 
improvement which is our prime concern, but its measurement. 
The training results may be divided into internal training results and external 
training or labour market results. The internal training results concern the 
achieved learning outcomes in relation to the formulated learning objectives. The 
labour market or external results concern first of all one's chances of finding a 
job after graduation. Finding a job, however, can be further distinguished into 
several dimensions. These relate to quantitative aspects on the one hand, such as 
the time spent on finding that job and the number of jobs; and to qualitative 
aspects on the other, such as the job hunting process, finding a job within one's 
trainee firm, the nature of the employment and the compatibility of the work 
with the training one received. The question of possible additional training also 
belongs to the qualitative aspects. 
In order to be able to verify if the measured training results of the various 
types of training and possible differences between them can be ascribed to those 
types of training, information on the characteristics of the student intake is also 
needed. This concerns variables such as sex, age, previous training and social 
background. 
Knowledge of aspects of set-up of the practical training in its various types 
allows the obtained picture of the quality to be further interpreted. The aspects 
of set-up of the practical training are subdivided in this research into three 
dimensions, viz. an educational, a managerial and a legal dimension. 

The quality of the practical training 

As mentioned above, the internal and external training results constitute the most 
important indicators for assessing the quality. In this paragraph we will examine 
the most important results of the research in this connection. 

1. Internal training results 

On the whole, more than three-quarters of all respondents appears to have passed 
the practical part of the examination. Although there are slight differences 
between the examinaton scores within the five types of training, it may be 
concluded that the variable of 'type of training' - and hence the strength of its 
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ties to the work - has no bearing on one's chances of passing the practical 
examination. 
The training sector and the level of education at the time of admission do have 
an influence on the results of the practical examination. On the basis of the 
research it may be concluded that - insofar as they are comparable - the best 
examination results are obtained in the building industry and in agriculture and 
horticulture. The relatively poorest results are found in administration. Concerning 
the influence of the level of education at the time of admission on the practical 
examination, it may be concluded that 'dropouts' from lower vocational education 
obtain lower scores on the examination than students with higher education levels 
at the time of admission. 

2. External training results 

The crucial question concerning the external training results is whether students, 
upon completion of their vocational training, succeed in finding a (compatible) 
job. 
With regard to finding a job in itself there are no differences between the five 
types of practical training. It emerges from the research that - given the 
economic circumstances at the time of the survey - most students from the five 
types of practical training manage to find a job straight after the completion of 
their vocational training. 

It may also be established that students from the traditional type of training more 
often get jobs within their own trainee firms than students from the other 
(alternative) types. The same holds for obtaining permanent jobs: traditionally 
educated students are more often employed on a permanent basis than students 
with alternative training backgrounds. It also turned out that students with 
alternative training backgrounds change jobs more often after their graduation 
than traditionally educated students. 
Obtaining a certificate, furthermore, appears to affect finding a job: certificated 
students are more successful in finding a job than students who failed to obtain a 
certificate. 

In the matter of qualitative labour market effects - meaning the extent to which 
the subsequent job matches the preceding vocational training - it may finally be 
concluded that students who were trained predominantly off the job find 
themselves relatively more often in jobs which are not entirely compatible. The 
differences are not remarkably great, however. 
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Conclusions 

On the basis of the research results the following conclusions may be drawn: 

1. The research demonstrates that the practical training within the framework of 
the primary apprentice system no longer necessarily takes place within a single 
labour organization, or on that organization's sole reponsibility. At present four 
alternative types of practical training may be distinguished, besides the traditional 
type. The types of practical training differ from each other in the extent to 
which they are tied to the employment process and the labour organization. 

2. Gauged by the level of education at the time of admission, the more school-like 
types of practical training (types HI and V) draw comparatively little more 
students from institutions for general secondary education than the other types. 

3. It may be concluded that, as regards the quality of the practical training, there 
are no major differences between the types of training. Put differently: the 
alternative types of training are satisfactory in a virtually equal measure to the 
traditional practical training. 
Concerning the training results themselves, the conclusion is that the quality of 
the practical training courses on the whole varies from reasonable to good, 
bearing in mind that the labour market results partly compensate for the poorer 
internal training results. 

4. Irrespective of the type of training, differences in quality of the practical 
training do exist between the investigated sectors. 
On the basis of the research it may be concluded that better results are achieved 
in the building industry (SVB) than in any of the other investigated sectors. The 
poorest results are found in the administrative sector (ECABO). 

5. Furthermore, there is a connection (to be expected, for that matter) between 
the educational level at the time of admission and the achieved training results. 
Students entering vocational training with low-level educational records (Lower 
Vocational Education without certificate) obtain lower scores than those with 
higher educational records. 

6. Finally, there appeared to be a connection between obtaining a certificate for 
the practical training course and finding a (compatible) job after graduation. 

It is a fact that the apprentice system has grown less sensitive to cyclical 
fluctuations due to the rise of the alternative educational options. Their true 
value, however, wil only be established if the alternative types of practical 
training remain viable in periods of sufficient supply of regular trainee posts. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

DIE QUALITÄT DER BERUFLICHEN AUSBILDUNG IM NIEDERLÄNDISCHEN 
DUALEN SYSTEM 

Anlaß und Problemstellung 

Das duale System in den Niederlanden gilt als ein konjunktur-abhängiges 
Ausbildungssystem. Damit wird gemeint, daß die Anzahl verfügbarer Lehrstellen 
abhängig ist von der Anzahl verfügbarer Arbeitsstellen. Diese Konjunkturabhängig
keit führt dazu, daß die Anzahl neuer Schüler von Jahr zu Jahr wechselt und daß 
unter bestimmte Umstände die Aufnahmekapazität zu gering ist um alle potentielle 
Schüler einen Platz anzubieten. 
Anfang der 80. Jahre bemerkte mann ebenfalls einen solchen Mangel an Lehr-
Arbeitsstellen. Als Reaktion darauf kamen die Behörde, die Sozialpartner und das 
Bildungswesen zu jener Zeit zu Vereinbarungen, die leiten sollten zur Erhöhung 
der Anzahl der Neuanfänger. 

Eine Folge jener Verabredungen war die Tatsache, daß in dem praktischen 
Unterricht des dualen Systems einige neue Variationen der beruflichen Ausbildung 
entstanden. Gemeinsames Merkmal dieser neuen Formen war, daß die betriebliche 
Ausbildung (teilweise) außerhalb der Produktion (off the job) stattfand. Außerdem 
war da nicht länger andauernd die Rede vom Zusammengehen eines Lehr- und 
Arbeitsverhältnisses. Diese Forschung hat als Ziel zu untersuchen ob und auf 
welche Art und Weise diese inhaltlichen Entwicklungen die Qualität der 
beruflichen Ausbildung beeinflussen. 
Dieser Forschung wegen wurden folgende Untersuchungsfragen formuliert: 
- Durch welche Ursachen enstanden neue Forme der beruflichen Ausbildung im 

dualen System der Niederlanden? 
- Welche dominante berufliche Ausbildungstypen können im hiesigen dualen System 

unterschieden werden und was sind die wichtigste Merkmale jener 
Ausbildungstypen? 

- Was ist die Qualität der verschiedenen Ausbildungstypen und von welchen 
Faktoren ist sie abhängig? 

Die Forschung wurde in zwei Phasen ausgeführt. Es gab eine vorbereitende Phase 
und eine empirische Hauptphase. In der vorbereitenden Phase fand eine 
Inventarisation von Varianten der beruflichen Ausbildung statt und wurde ein 
Instrument entwickelt um die Qualität zu messen. 
Die Hauptuntersuchung, wo die Qualitätsfrage beantwortet werden sollte, bestand 
aus einer quantitativen Untersuchung unter Schüler und Ex-Schüler (telephonischer 
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Enquete) und einer qualitativen Untersuchung nach Situationen der beruflichen 
Ausbildung (case-studies). Im Gegensatz zu der vorbereitenden Phase, woran alle 
dreißig Ausbildungssektoren des dualen Systems beteiligt waren, wurde die 
Hauptuntersuchung in sieben ausgewählten Sektoren durchgeführt. 

Fünf Typen der praktischen Berufsausbildung im dualen System 

Im praktischen Teil des hiesigen dualen Systems kommen, neben dem traditionellen 
Type der beruflichen Ausbildung, vier alternative Ausbildungstypen vor. Das 
Entstehen dieser alternativen Typen muß hauptsächlich in Zusammenhang gebracht 
werden mit dem Diskrepanz zwischen Frage und Angebot von Lehr-Arbeitsstellen. 
Die Typen der beruflichen Ausbildung, die voneinander zu unterscheiden sind 
durch die Stärke der Bindung an die Arbeitsorganisation, c.q. dem Arbeitsprozeß, 
sind wie folgt zu beschreiben: 
- Im traditionellen Type der beruflichen Ausbildung (Type I) findet die berufliche 

Ausbildung (fast) ganz on the job in einem Betrieb statt. Auch die Verantwortli-
chung für die berufliche Ausbildung beruht bei jenem Betrieb; 

- Bei Type II (dem ersten alternativen Type) spielt die berufliche Ausbildung sich 
zwar immer noch fast ganz on the job ab, aber findet sie in mehr als einem 
Betrieb statt. Durch die Beteiligung mehrerer Betriebe wirdt die Bindung an eine 
bestimmte Arbeitsorganisation selbstverständlich weniger stark und nimmt auch 
die Bindung an das Arbeitsprozeß ab; 

- Im dritten Type der beruflichen Ausbildung findet die Berufsausbildung nicht 
länger völlig on the job statt. Anders gesagt: ein Teil der Berufsausbildung 
findet off the job und also außerhalb des Produktionsprozeßes statt. Dieses 
Training off the job ist eine Ergänzung der on the job Ausbildung in einem 
Betrieb; 

- Auch im vierten Type spielt sich die Ausbildung nicht ganz on the job ab. Der 
Unterschied mit dem dritten Type ist aber, daß der on the job-Teil der 
beruflichen Ausbildung nicht mehr in einem sondern in mehreren Betrieben 
stattfindet (siehe auch Type II); 

- Im letzen Ausbildungstype (Type V) ist die Rede von einer nahezu totalen off 
the job Ausbildung. Im Gegensatz zu den anderen alternativen Ausbildungstypen 
geht es in diesem Type nicht länger um eine Ergänzung der on the job 
Ausbildung, sondern um deren Ersatz. 

Betreffs des quantitativen Aspekts der Sache wird bemerkt, daß in 1986/1987 die 
alternatieven Ausbildungstypen zusammen ein Viertel aller neuen Schüler ausbilde
ten. 
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Operationalisierung des Qualitätbegriffes 

Beim Feststellen oder Messen von (Unterschieden in) Qualität der Berufsausbildung 
formt in dieser Forschung der Output - daß heißt: die Ausbildungseffekte - der 
wichtigste Indikator. Dem Input, der sich bezieht auf die Formaspekte der 
Berufsausbildung, wird in diesem ein geringerer Wert beigelegt. Daß in dieser 
Studie bei der Beantwortung der Qualitätsfrage den Ausbildungseffekten die meiste 
Aufmerksamkeit gewidmet wird, hängt zusammen mit dem Ziel der Untersuchung, 
nämlich das Feststellen von Unterschieden in Quahtät der verschiedenen Ausbil
dungstypen. Das heißt nicht das beherrschen oder verbesseren der Qualität steht 
im Vordergrund, sondern das Messen der Quaütät. 

Die Ausbildungseffekten können aufgeteilt werden in interne Effekte und externe 
oder Arbeitsmarkteffekte. Bei den internen Effekten handelt es sich um die 
erreichten Lchrergebnissen in Beziehung zu den gesetzten Ausbildungszielen. Bei 
den Arbeitsmarkteffekten handelt es sich in erster Linie um die Perspektive auf 
eine Stelle nach der Ausbildung. Mann kann mehrere Dimensionen unterscheiden 
bei dem Finden einer Stelle. Einerseits bezieht sich das auf mehr quantitative 
Aspekte, wie die benötigte Zeit zum Finden einer Stelle und die Anzahl von 
Stellen. Andererseits bezieht sich das auf quaütative Aspekte, wie die Suche nach 
einer Arbeitsstelle, das Finden einer Stelle im eigenen Lehrbetrieb, die Art des 
Dienstverhältnisses und den inhaltlichen Anschluß der Arbeit an die 
Fachausbildung. Zu den quahtativen Aspekten gehört auch die Frage nach 
eventueller Weiterbildung. 
Um nachgehen zu können, ob die gemessenen Ausbildungseffekte der verschiedenen 
Ausbildungstypen und die eventuellen Unterschiede dazwischen, den Ausbildungsty
pen zuzuschreiben sind, benötigen wir ebenfalls Information über die Merkmale 
der Schüler, die teilnehmen an der Ausbildung. Es handelt sich hier um die 
Variablen wie Geschlecht, Alter, Niveau beim Anfang der Ausbildung und soziale 
Verhältnisse. 
Kenntnis über die Formaspekte der Berufsausbildung in den verschiedenen Typen 
ermöglicht es um das erlangte Qualitätsbild genauer zu interpretieren. Die 
Formaspekte der Berufsausbildung werden zwecks dieser Forschung in drei 
Dimensionen verteilt, nämlich in einer didaktischen, einer betrieblichen und einer 
juristischen Dimension (siehe auch Schema nächste Seite). 
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Figur 1 - Konzeptionelles Schema 
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Wie gesagt, sind die interne und externe Effekte die wichtigsten Indikatoren für 
das Bestimmen der Qualität. In Beziehung hiermit gehen wir in diesem Paragraphen 
näher ein auf die wichtigsten Forschungsergebnisse. 

1. Interne Effekte 

Im großen ganzen gesehen, kann man sagen, daß weit mehr als dreiviertel aller 
Befragten das praktische Teil der Prüfung bestanden hat. Obwohl es leichte 
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Unterschiede gibt zwischen den Prüfungsergebnissen innerhalb der fünf 
Ausbildungstypen, kann mann die Schlußfolgerung ziehen, daß der Variable 
Ausbildungstype -also die Stärke der Bindung and die Arbeit - keinen Einfluß auf 
die Aussicht um die Prüfung erfolgreich zu bestehen, ausübt. 
Wohl aber beeinflussen der Bildungssektor und das Bildungsniveau am Anfang der 
Ausbildung das Ergebnis der Prüfung. Auf Grund dieser Forschung kann mann 
schlußfolgern, daß die besten Ergebnisse in dem Baugewerbe und im Landwirt
schaft gebucht werden. Die verhältnismäßig 'schlechtste' Ergebnisse kommen in der 
Administration vor. In Hinsicht auf den Einfluß des Bildungsniveaus auf die 
Prüfung, kann mann folgern, daß 'dropouts' des LBO's weniger gute Ergebnisse 
bekommen als Schüler, die am Anfang der Ausbildung ein höheres Bildungsniveau 
haben. 

2. Exteme Effekte 

Kernpunkt bei den externen Effekten ist die Frage ob die Schüler es nach dem 
Abschluß der Fachausbildung schaffen um eine anschließende Stelle zu finden. 
Was das Erwerben emer Stelle an sich betrifft, gibt es keine Unterschiede 
zwischen den fünf Ausbildungstypen. Aus der Forschung stellt sich heraus, daß-
in Anbetracht der wirtschaftlichen Situation zur Zeit der Erhebung - es den 
meisten Schüler der fünf Ausbildungstypen gelingt um nach dem Abschluß der 
Fachausbildung sofort eine Stelle zu finden. 
Weiter kann festgestellt werden, daß Schüler aus dem traditionellen Ausbildungsty
pe öfter eine Stelle bekommen im eigenen Lehrbetrieb als die Schüler der übrigen 
(alternativen) Typen. Dasselbe gilt dem Erhalten eines festen Dienstverhältnisses: 
traditionell ausgebildete Schüler haben öfter ein festes Dienstverhältnis als Schüler 
der alternativen Ausbildungstypen. Es hat sich auch erwiesen, daß Schüler der 
alternativen Ausbildungstypen nach der Ausbildung öfter die Stelle wechseln als 
Schüler der traditionellen Ausbildung. 
Außerdem stellt sich heraus, daß das Bestehen der Prüfung Einfluß ausübt auf das 
Finden einer Stelle: Schüler mit einem Fachdiplom haben eine größere Chance um 
eine Stelle zu bekommen als Schüler ohne Diplom. 

In Hinsicht der qualitativen Arbeitsmarkteffekte (= in wie fern entspricht die 
spätere Arbeit der Fachausbildung) kann schließlich den Schluß gezogen werden, 
daß Schüler die hauptsächlich off the job ausgebildet sind, verhältnismäßig öfter 
Arbeitsstellen finden die ihrer Ausbildung nicht ganz entsprechen. Die 
Unterschiede sind aber nicht sehr groß. 

Schlußfolgerungen 

In Anbetracht der Forschungsergebnisse können zusammenfassend unter anderem 
die folgenden Schlußfolgerungen gezogen werden: 
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1. Die Forschungsergebnisse zeigen, daß die berufliche Ausbildung im Rahmen des 
dualen Systems nicht immer mehr unter die Verantwortung von einer 
Arbeitsorganisation stattfindet. Es gibt momentan neben dem traditionellen Type 
vier alternative Ausbildungstypen. Die Ausbildungstypen unterscheiden sich in der 
Stärke der Bindung an die Arbeit und Bindung an die Arbeitsorganisation. 

2. Gemessen nach dem Niveau beim Anfang der Ausbildung bekommen die 
schulmäßigere Ausbildungstypen (Type III und V) verhältnismäßig mehr Schüler von 
Realschulen als die übrigen Typen. 

3. Gefolgert wird, daß es was die Qualität der Berufsausbildung betrifft, keine 
wichtige Unterschiede gibt zwischen den Ausbildungstypen. Anders gesagt: die 
alternativen Ausbildungstypen genügen in fast gleichem Maß wie der traditionelle 
Ausbildungstype. 
Was die Forschungsergebnisse selbst angeht, kann mann feststellen, daß die 
Qualität der beruflichen Ausbildung im allgemeinen (ziemlich) gut zu nennen ist. 
Die Arbeitsmarkteffekte kompensieren dabei für einen Teil die weniger gute 
interne Effekte. 

4. Trotz des Ausbildungstypes gibt es wohl Qualitätsunterschiede in der 
beruflichen Ausbildung zwischen den befragten Sektoren. 
Auf Grund der Untersuchung kann nämlich gefolgert werden, daß in dem 
Baugewerbe (SVB) bessere Ergebnisse gebucht werden als in den anderen befragten 
Sektoren. In dem administrativen Sektor werden die verhälnismäßig 'schlechtste' 
Ergebnisse erreicht. 

5. Weiter gibt es einen (übrigens nicht unerwarteten) Zusammenhang zwischen dem 
Bildungsniveau beim Anfang der Ausbildung und den erreichten Ausbildungsresulta
ten. Schüler mit einem niedrigeren Bildungsniveau beim Anfang der beruflichen 
Ausbildung (LBO - Niveau Hauptschule - ohne Diplom), erzielen weniger gute 
Resultate als Schüler mit einem höheren Bildungsniveau. 

6. Schließlich stellt sich heraus, daß es einen Zusammenhang gibt zwischen dem 
Besitz des Diploms und dem Erhalten einer (anschließenden) Stelle nach der 
Ausbildung. 

Es steht fest, daß das duale System in den Niederländen durch das Entstehen der 
alternativen Ausbildungsmöglichkeiten weniger konjunktur-abhängig geworden ist. 
Der wirkliche Wert dieser Ausbildungsmöglichkeiten wird aber erst merkbar sein 
wenn die alternativen Ausbildungstypen sich auch dann behaupten wann die Rede 
ist von einem genügenden Angebot von 
regulären Lehr-Arbeitsstellen. 
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Appendix 
ONDERZOEKSOPZET 

Het onderzoek werd uitgevoerd in twee fasen, namelijk een voorbereidende fase 
en een empirische hoofdfase. De keuze voor een opzet in twee fasen kwam voort 
uit het feit dat bij de start van het onderzoek geen duidelijk beeld bestond van 
het voorkomen van de opleidingsvarianten of -typen in het leerlingwezen. 

1. De voorbereidende fase 

De voorbereidende fase bestond uit twee delen. In het eerste deel werd een in
ventarisatie van varianten van praktijkopleidingsplaatsen uitgevoerd. Doel van de 
inventarisatie was het verkrijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de prak
tijkopleidingssituaties in het huidige leerlingwezen en de constructie van praktij k-
opleidingstypen (zie hoofdstuk 4). Ten behoeve van de inventarisatie werden ge
sprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle landelijke opleidingsorganen en 
werden bovendien relevante beleidsnotities en -plannen bestudeerd. 

Het tweede deel van de eerste fase stond in het teken van de instrument-ontwik
keling ten behoeve van de meting van de kwahteit van de praktijkopleiding. Het 
ging het daarbij om de constructie van vragenlijsten voor een enquête onder 
leerlingen en ex-leerlingen en om het vaststellen van topic-lijstcn voor uit te 
voeren case-studies. 
De operationalisering van het kwaliteitsbegrip werd gebaseerd op: 
- literatuurstudie, die gericht was op de kwaliteit van het onderwijs in zijn alge

meenheid en de kwaliteit van praktijkopleidingsplaatsen in het bijzonder. 
- gesprekken met sleutelfiguren, zoals vertegenwoordigers van de landelijke orga

nen en de onderwijsinspectie. 

Om de vragenlijst te testen vond zowel een schriftelijke als telefonische proefaf
name onder 40 (ex-)leerlingen plaats. De schriftelijke proefafname leverde een 
response van slechts 24 procent op (6 van de 25 vragenlijsten kwamen ingevuld 
retour). Uit de teruggestuurde vragenlijsten kon onder meer worden opgemaakt dat 
de verschillende (alternatieve) praktijkopleidingssituaties niet eenduidig te om
schrijven waren. 

Gegeven de lage respons (vgl. ook De Vries en Meijer, 1983) en de problemen met 
betrekking tot de definiëring van de praktijkopleidingssituaties in de verschillende 
sectoren werd gekozen voor een telefonische enquête. 
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Appendix 

De daarop volgende telefonische proefenquête onder 15 (ex-)leerlingen leverde 10 
positieve reacties op (= 66%). Van de overige vijf (ex-)leerlingen bleken er drie 
niet bereikbaar te zijn en weigerden er twee. De gemiddelde duur van de telefoni
sche proefafname bedroeg 25 minuten. Geen van de respondenten maakte daar 
bezwaar tegen. Ook bij de 'echte' enquête kwamen we - zo zou later blijken - uit 
op een gemiddelde duur van 20-25 minuten. 
Uit de proefafname bleek dat de vragen over het algemeen goed aansloten bij de 
belevingswereld van de respondenten en dat men over het algemeen weinig pro
blemen had met het beantwoorden van de vragen. Een en ander werd in positieve 
zin beïnvloed doordat de mogelijkheid bestond om tijdens de enquête de vragen 
mondeling toe te lichten. 

Bij de case-studies stond de bestudering van 'praktijkopleidings-settings' centraal. 
De case-studies hadden, zoals verderop zal blijken, ten opzichte van de enquête 
een aanvullend karakter. Dit betekent dat in de topic-lijsten bijzondere aandacht 
werd besteed aan de organisatorische aspecten van de praktijkopleiding en aan 
overwegingen die een rol hadden gespeeld bij de totstandkoming van nieuwe prak
tij kopleidingsvormen. 

2. Het hoofdonderzoek 

Evenals de voorbereidende fase bestond ook het empirisch hoofdonderzoek uit 
twee onderdelen, namelijk een kwantitatief onderzoek onder leerlingen en ex-leer-
lingen (enquête) en een kwalitatief onderzoek naar praktijkopleidingssettings 
(case-studies). 

Doel van de enquête onder (ex)leerlingen was het vaststellen van (verschillen in) 
kwaliteit van de praktijkopleiding tussen de verschillende praktijkopleidingssitua
ties. Daarbij werd gekozen voor de leerlingen als bron van informatie, omdat 
alleen de leerlingen zelf: 
- de informatie konden verschaffen op basis waarvan een adequate verdeling van 

die leerlingen over de opleidingstypen kon worden gemaakt; 
- informatie over de inrichtingskenmerken van hun praktijkopleiding en hun eigen 

achtergrondkenmerken konden geven; 
- een volledig beeld van hun eigen examenresultaten én loopbaan na de opleiding 

konden verstrekken. 
Nog afgezien van deze meer praktische argumenten wordt het oordeel van de 
leerlingen over de kwaliteit van het door hen genoten onderwijs bovendien in 
toenemende mate gezien als een waardevolle bron van informatie bij de onderwijs
evaluatie (Damm-Rüger e.a., 1986). 
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Doel van de case-studies was om de gegevens van de enquête te verdiepen en te 
verifiëren. Dat doel werd bereikt door in de cases het accent niet bij de 
(ex-)leerlingen maar bij praktijkleermeesters en/of andere opleidingsfunctionarissen 
te leggen. Feitelijk werden de cases opgezet rond één sleutelfiguur van een 'prak-
tijkopleidingssetting' (bijvoorbeeld een coördinerend leermeester of een opleidings
functionaris van een bedrijf of samenwerkingsverband). Afhankelijk van het ver
loop van de case werden ook nog andere personen, zoals de consulent van het 
landelijk orgaan, benaderd. Over de cases wordt in deze studie niet meer afzon
derlijk gerapporteerd (zie: Frietman en De Vries, 1989). 

a. Selectie van opleidingssectoren voor het hoofdonderzoek 

Anders dan in de voorbereidende fase, waarin alle opleidingssectoren waren be
trokken, werd het hoofdonderzoek uitgevoerd in zeven geselecteerde sectoren. Bij 
de selectie werd uitgegaan van de volgende criteria: 
- in de te selecteren sectoren moest naast de traditionele opleidingsvariant ten

minste één alternatief opleidingstype voorkomen (zie ook overzicht 4.2. hoofd
stuk 4). Dit criterium werd gesteld om uitspraken over verschillen in effecten 
tussen praktijkopleidingstypen mogelijk te maken. 

- de te selecteren sectoren moesten in kwantitatief opzicht belangrijke sectoren 
zijn. Mede in verband met de steekproefgrootte werd uitgegaan van een jaar
lijkse instroom van minimaal 200 nieuwe leerlingen. Er werd daarbij ook gelet 
op de verdeling van de leerlingen over de (alternatieve) opleidingstypen, aange
zien de kans bestond dat: 
a. het aantal leerlingen in een alternatief opleidingstype in een bepaalde sector 

gering was (bijvoorbeeld bij kleinschalige experimenten); en 
b. alle leerüngen van een bepaalde opleiding binnen een sector middels een 

alternatief opleidingstype werden opgeleid. 
- bij de eventueel noodzakelijke keuze uit twee of meer ' gelijkwaardige' sectoren 

na toepassing van de eerste twee criteria werd vooral gelet op praktische as
pecten, zoals toegezegde medewerking aan het onderzoek en bekendheid met de 
betrokken sectoren. 
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Onderstaand overzicht geeft een beeld van de geselecteerde sectoren. 

Overzicht 1 - Opleidingstypen en gemiddeld aantal nieuwe leerlingen in de gese
lecteerde opleidingssectoren 

Opleidingstypen1 Ruwe schatting 
III van de gemiddelde 

I II /IV V instroom 

- Land- en tuinbouw 
- Administratieve beroepen 
- Metaal- en elektrotechnische 

industrie 
- Bouwnijverheid 
- Elektrotechniek 
- Carrosseriebedrijf 
- Weg- en waterbouw 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2500 
χ 10002 

χ 3500 
2500 
3000 
500 

700 

b. Steekproef onder leerlingen en ex-leerlingen 

Om de steekproef onder (ex-)leerlingen te kunnen trekken, is in het voorjaar van 
1987 contact opgenomen met de betrokken landelijke organen. Gevraagd werd naar 
de leerlingbestanden van de jaargang 1984 (ex-leerlingen)3 en de jaargang 1986 
(leerlingen). Binnen elk van deze twee cohorten werden de leerlingen opgedeeld in 

1 In de fase van het onderzoek waarin de opleidingssectoren werden geselecteerd, 
was er sprake van een indeling in vier opleidingstypen. Later is daar op basis 
van de informatie uit de enquête nog één aan toegevoegd. Het ging daarbij om 
een opsplitsing van het derde type in twee afzonderlijke typen, vandaar de 
aanduiding III/IV (vgl. hoofdstuk 3). 

2 Exclusief ISI-project en AMO-opleiding (administratief ambtenaar). 
3 Ex-leerlingen waarvan bekend was dat ze binnen het eerste jaar met de oplei

ding gestopt waren werden buiten de steekproef gehouden. De overweging daar
bij was dat die groep ex-leerlingen geen of weinig informatie konden verschaf
fen over de vormgeving en de effecten van de praktijkopleiding. 

170 



Appendix 

Overzicht 2 - Opbouw onderzoeksbestand 

Steek
proef 
Ntot = 2927 

Ie opleidings-
seclor 
"max = 432 

2e opleidmgs-
sector 
"max = 432 

jaargroep 1 
! 1984 

"84 = 216 

jaargroep 2 
1986 
"86 = 216 

jaargroep I 
ι 1984 

"84 = 216 

jaargroep 2 
1986 
"86 = 216 

Ie subgroep 
typel 
n = 108 

2e subgroep 
type II, III/IV 
ofV 
n = 108 

Ie subgroep 
typel 
η =108 

2e subgroep 
type II, III/IV 
ofV 
n = 108 

Ie subgroep 
typel 
η =108 

2e subgroep 
type II, Ш/І 
ofV 
η =108 

le subgroep 
typel 
η =108 

2e subgroep 
type II, III/IV 
ofV 
n = 108 

enzovoort voor 
' de 3e t/m 7e 

opleidingssector 

twee subgroepen, namelijk (ex-)leerlingen van het traditionele opleidingstype en 
(ex-)leerlingen van één van de alternatieve opleidingstypen. Uit elk der subgroe
pen per sector is een a-selecte steekproef van 108 respondenten getrokken. Aldus 
ontstonden 7 χ 2 χ 2 = 28 deelbestanden van elk 108 (ex-)leerlingen4. 
Deze 28 bestanden bevatte zowel (ex-)leerlingen mét als zonder telefoon. In de 
gehele steekproef ging het om 2619 (ex-) leerlingen mét en 308 zonder telefoon. 

4 In enkele gevallen was de totale populatie kleiner dan 108. In die gevallen werd 
volstaan met een kleiner aantal (= totale populatie in die subgroep). 
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Bij de steekproeftrekking was ervan uitgegaan dat ongeveer een kwart van de 
(ex-)leerlingen geen telefoon zou hebben. Die veronderstelling bleek dus te pessi
mistisch: negen van de tien (ex-)leerlingen bleken wel telefonisch bereikbaar te 
zijn. 
De leerlingen mét telefoon vormden de uiteindelijke enquêtegroep ( = (ex-)leerlin-
gen bij wie de enquête werd afgenomen). De (ex-)leerlingen zonder telefoon zijn 
dus niet benaderd. Bijlage a van deze appendix geeft een overzicht van de steek-
proefgegevens per opleidingssector. Voor alle duidelijkheid geven we hier de op
bouw van het onderzoeksbestand nogmaals in schematische vorm weer. 

с Methode van data-verzameling: telefonische enquête 

De telefonische enquête heeft ten opzichte van andere dataverzamelingstechnieken 
enkele belangrijke voordelen. Bij een telefonische enquête is het namelijk mogelijk 
om de interviewers voortdurend te begeleiden en van feed-back te voorzien. Ande
re voordelen zijn dat het gebruik van open vragen mogelijk is, dat de mogelijk
heid om vragen toe te lichten bestaat en dat er kan worden doorgevraagd. 
Nadelen van de telefonische enquête zijn dat de duur van het vraaggesprek c.q. 
de lengte van de vragenlijst beperkt moet blijven, dat er in principe geen gebruik 
kan worden gemaakt van visuele hulpmiddelen en dat de begeleiding tijdens de 
veldwerkfase nogal arbeidsintensief is. In onderstaand overzicht worden in navol
ging van Dekkers e.a. de voor- en nadelen van drie dataverzamelingstechnieken op 
een rij gezet (zie: Dekkers e.a., 1987; Dillman, 1978, Frey, 1983). 

Overzicht 3 - Methoden van dataverzameling vergeleken 

Schrif- 'Face Tele-
telijk to face' fonisch 

1 Feedback interviewer 
2 'Beschikbaarheid' gegevens 
3 Mogelijkheid open vragen 
4 Mogelijkheid om door te vragen 
5 Mogelijkheid om vragen toe te lichten 
6 Lengte van de vragenlijst 
7 Gebruik van visuele hulpmiddelen 
8 Intensiteit begeleiding veldwerkfase 
9 Kosten 

+/-

+ 
+ 
+ 
+ + 

+/-

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ + = groot voordeel; + = voordeel; +/- = gemiddeld; - = nadeel; - - = groot nadeel 
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Door de respondenten één week voor de afname de vragenlijst toe te sturen wer
den in dit onderzoek enkele van de minder sterke punten van de telefonische 
enquête (6 en 7) ondervangen. 

d. Response en non-response 

Zoals gezegd, kon van 308 van de 2927 (ex-)leerlmgen (10.5%) geen telefoonnum
mer worden achterhaald. Van de resterende 2619 (ex-)leerlingen namen er 1696 
(64.8%) deel aan het onderzoek (zie tabel 1). 

Bijna 5 procent van de respondenten bleek bij nader inzien niet tot de onder
zoekspopulatie te behoren. Het betrof meestal ex-leerlingen waarvan tijdens het 
telefoongesprek werd vastgesteld dat ze niet of slechts zeer kort in opleiding 
waren geweest. Bijna 15 procent van de respondenten weigerde om deel te nemen 
aan het onderzoek. De uitval als gevolg van geen gehoor (na vijf keer bellen), 
verkeerd adres, etc. bedroeg 16 procent. 

De response in de land- en tuinbouw en de elektro gunstig af tegen die in de 
gehele steekproef. Voor de carrosserie en de administratieve beroepencategorie 
geldt juist het omgekeerde. De response in de overige sectoren komt overeen met 
het gemiddelde in de gehele groep. 

e. Representativiteit van de response? 

We hebben de representativiteit van de response onderzocht door de response en 
uitval (inclusief respondenten zonder telefoon) binnen de gehele steekproef met 
elkaar te vergelijken naar jaargang, opleidingssector, opleidingstype en regio. Per 
jaargang is dat bovendien nog eens herhaald voor de laatste drie variabelen. 

Verdeling van response en uitval binnen de steekproef 
We geven hier allereerst de gegevens van de leerlingen én ex-leerlingen te samen 
(vgl. tabel 2). We vergelijken de verdeling van response en steekproef door ge
bruik te maken van de zogenaamde steekproenoets. In die toets wordt de response 
opgevat als een steekproef van de totale groep (in dit geval de steekproef van het 
onderzoek) en wordt nagegaan of er verschil is in de percentageverdeling. 

5 In bijlage d van deze appendix wordt nagegaan hoe de verdeling van de respon
denten in de geselecteerde sectoren over de uiteindelijke vijf opleidingstypen is. 
Hier zijn de opleidingstypen III en IV nog samengevoegd (vgl. noot 2). 
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Tabel 1 - Percentage response en uitval naar opleidingssector en opleidingsjaar 

Landbouw Admini
stratie 

Metaal Bouw Elektro Carros
serie 

Weg- en 
waterbouw 

TOTAAL 

VOLLT ECABO SOM SVB VEV VOC SBW 
1984 1986 1984 1986 1984 1986 1984 1986 1984 1986 1984 1986 1984 1986 1984 1986 84/86@ 

A. Respondent behoort 
niet tot doelgroep 

B. Geen gehoor of 
verkeerd adres 

С Weigering 

D. Response 

3.6 5.5 4.3 13.7 4.2 4.3 1.5 4.3 3.2 2.1 8.1 7.7 3.6 2.8 3.9 5.6 4.8 

16.8 9.9 39.3 19.7 23.1 15.0 16.2 8.7 16.0 5.1 22.1 95 17.4 11.3 20.7 11.1 15.8 

14.0 11.4 8.5 10.1 13.0 9.0 18.1 17.3 15.0 13.5 18.8 21.7 20.5 12.7 15.7 13.9 14.6 

65.6 73.2 47.9 56.5 59.7 71.7 64.2 69.7 65.8 79.3 51.0 61.1 58.5 73.2 59.7 69.4 64.8* 

N = Respondenten in de 
steekproef met te
lefoon (enquête-
groep = 100%) 192 183 140 168 191 188 204 208 187 193 149 208 195 213 1258 1361 2619 

N = Respondenten in de 
steekproef zonder 
telefoon 24 30 28 35 25 28 12 8 29 23 34 8 21 173 135 308 

N = Totale steekproef 216 213 168 203 216 216 216 216 216 216 183 216 216 216 1431 1496 2927 

@ Gemiddelde van beide jaargangen 
* Gecorrigeerd voor A bedraagt de response in de totale groep: 1696 / (2619 - ігб) = 68% 
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Tabel 2 - Response en steekproef vergeleken op enkele belangrijke variabelen 

Steekproef- Response- Steekproef-
groep groep toetsl 

Jaargang: 

-1984/85 
-1986/87 

Opleidingssector: 
- landbouw 
- administratie 
- metaal 
-bouw 
- elektro 
- carrosserie 
- wegenbouw 

Opleidingstype: 
-typel 
- type II 
- type ІІІЛ V 
-type V 

Regio: 

- provincie Noord Holland 
- provincie Zuid-Holland 
- midden Nederland 
- zuid-west Nederland 
- zuid Nederland 
- oost Nederland 
- noord Nederland 

Totaal ( = 100%) 

49.1 
50.9 

14.4 
12.7 
14.8 
14.8 
14.8 
13.7 
14.8 

51.8 
7.0 

28.5 
12.1 

17.5 
19.1 
9.3 
7.8 

19.9 
11.5 
14.9 

2876 

44.8 
55.2 

15.4 
9.5 

14.7 
16.3 
16.3 
12.0 
15.4 

50.4 
7.4 

30.9 
11.3 

16.6 
18.9 
9.6 
8.2 

19.7 
11.9 
13.4 

1681 

- 5.440*** 
5.440*** 

1.802 
- 6.079*** 
- .178 

2.672** 
2.672** 

- 3.127** 
1.959 

- 1.772 
.992 

3.363*** 
- 2.660** 

.739 
6.158 

- .289 
- .466 

.164 
- .364 

1.016 

l.Waarschijnlijkheid van de O-hypothese (geen verschil tussen steekproef en res
ponse); * = (p< = .05); * * = (p< = .01); * * * = (p< = .001) 
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Uit tabel 2 blijkt dat de jaargang 1984 sterk ondervertegenwoordigd is in de 
response. Uit de gegevens van tabel 1 is op te maken dat dit vooral moet worden 
toegeschreven aan de grotere 'ruis' in het onderzoeksbestand van 1984. Overigens 
is deze ondervertegenwoordiging op zichzelf niet zo van belang, omdat per jaar
gang wordt geanalyseerd. Over eventuele verschillen binnen de beide jaargangen 
komen we zo meteen te spreken. 

Wat de variabele opleidingssector betreft blijkt dat de administratie en de carros
serie o/idervertegenwoordigd en de bouw en de elektro oververtegenwoordigd zijn 
in de responsegroep. Daarmee samenhangend is ook de oververtegenwoordiging van 
opleidingstype III/IV en de ondervertegenwoordiging van de opleidingstype V te 
verklaren. Type ПІ/Г komt, zoals uit overzicht 1 is op te maken, namelijk vooral 
in de oververtegenwoordigde sectoren bouw en elektro voor. De lagere response in 
de carrosserie heeft de oververtegenwoordiging van type III/IV niet teniet kunnen 
doen. Voor de ondervertegenwoordiging van type V geldt dat deze mede is veroor
zaakt door de lagere response in de administratie. 
Ten slotte wordt opgemerkt dat de spreiding over regio's in de response niet 
afwijkt van die in de steekproef. 

Verdeling van response en steekproef per jaargang 
Wanneer we vervolgens binnen de beide jaargangen de response en de steekproef 
met elkaar vergelijken, dan valt op dat voor de jaargang 1984 geldt dat de admi
nistratie en de carrosserie zijn o/idervertegenwoordigd en de bouw is oververte
genwoordigd in de response (zie bijlage b). Van de opleidingstypen is alleen type 
III/IV licht oververtegenwoordigd. Op het punt van de spreiding over de regio's 
zijn er geen verschillen. 

Bij de jaargang 1986 is de administratie nog sterker ondervertegenwoordigd dan 
bij jaargang 1984, maar in tegenstelling tot de jaargang 1984 is hier niet de bouw 
maar de elektro en de weg- en waterbouw oververtegenwoordigd (zie bijlage c). 
Wat de verdeling over opleidingstypen betreft is type ІІІД over- en type V 
ondervertegenwoordigd in de response. De spreiding over de regio's komt binnen 
steekproef en response wederom met elkaar overeen. 

Conclusies 

Ten aanzien van de representativiteit van de response kan het volgende geconclu
deerd worden: 
- binnen de response als geheel is de jaargang 1984 ondervertegenwoordigd. 

Voorts is sprake van een scheve verdeling over de betrokken opleidingssectoren. 
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Als gevolg van die scheve verdeling is het opleidingstype ІІІД oververtegen
woordigd in de response en het opleidingstype V ortdervertegenwoordigd. 

De verdeling over regio's binnen de response komt overeen met die in de steek
proef. 
- binnen de jaargang 1984 zijn de sectoren administratie en carrosserie onder- en 

de bouw oververtegenwoordigd. Van de opleidingstypen is alleen type ІІІД licht 
oververtegenwoordigd. De spreiding over regio's binnen de response en de 
steekproef komt met elkaar overeen. 

- binnen de jaargang 1986 is de administratie ondervertegenwoordigd en zijn de 
elektro en de weg- en waterbouw oven^rtegenwoordigd. De verdeling over 
opleidingstypen komt overeen met die in de totale response. 
De spreiding over regio's binnen response en steekproef komt wederom met 
elkaar overeen. 

Vastgesteld kan worden dat als gevolg van de specifieke verdeling van de oplei
dingstypen over de geselecteerde sectoren (zie overzicht 2) én de onder- of over
vertegenwoordiging van bepaalde sectoren in de response de verdeling van de 
response over opleidingstypen op een enkel punt afwijkt van die in de steekproef. 
Gecorrigeerd voor de invloed van de variabele opleidingssector en gemeten naar de 
verdeling over opleidingstypen is de response representatief. 
Ten slotte wordt nog opgemerkt dat uit aanvullende analyses is gebleken dat de 
response representatief is voor de populatie in de geselecteerde sectoren (Frietman 
en De Vries, 1989, p. 50). 
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Bijlage a - Steekproefgegevens per sector en per opleidingstype 

jaargang: 

- land-en tuinbouw 
- administratieve 

beroepen 
- metaal 
- bouwnijverheid 
- elektrotechniek 
- carrosserie 
- weg- en waterbouw 

opleidingstype: 
I 

1984 1986 

108 113 

108 108 
108 108 
108 108 
108 108 
108 108 
108 108 

II 

1984 1986 

108 110 

ІІІЛ 

1984 1986 

108 108 
108 108 
75 108 

108 108 

V 

1984 1986 

60 95 
108 108 
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Bijlage b - Response en steekproef (jaargang 1984) vergeleken op enkele belang
rijke variabelen 

Opleidingssector: 
- landbouw 
- administratie 
- metaal 
-bouw 
- elektro 
- carrosserie 
- wegenbouw 

N ( = 100%) 

Opleidingstype: 
-typel 
- type II 
- type ІІІДV 
-type V 

N ( = 100%) 

Regio: 
- provincie Noord Holland 
- provincie Zuid-Holland 
- midden Nederland 
- zuid-west Nederland 
- zuid Nederland 
- oost Nederland 
- noord Nederland 

N ( = 100%) 

Steekproef-

groep 

15.1 
11.8 
15.1 
11.1 
15.1 
12.7 
15.1 

1431 

52.8 
7.6 

27.9 
11.7 

1421 

17.56 
18.49 
8.00 
8.57 

20.27 
10.85 
16.27 

1401 

Response-

groep 

17.0 
8.4 

15.1 
17.6 
16.6 
9.8 

15.1 

755 

51.0 
8.2 

30.6 
10.2 

755 

16.71 
18.87 
7.41 
9.03 

21.56 
11.32 
15.09 

741 

Steekproef-

toets 

2.121* 
- 3.594*** 

0 
2.791** 
1.675 

- 3.482** 
0 

- 1.441 
.905 

2.407* 
- 1.866 

.498 
- .214 

.490 

.356 
- .646 
- .329 

.718 

1 Waarschijnlijkbeid van de O-hypothese (geen verschil tussen steekproef en res
ponse); * = (p< = .05); * * = (p< = .01); * * * = (p< = .001) 

179 



Appendix 

Bijlage с - Response en steekproef (jaargang 1986) vergeleken op enkele belang
rijke variabelen 

Steekproef- Response- Steekproef-
groep groep toetsl 

Opleidingssector: 
- landbouw 
- administratie 
- metaal 
-bouw 
- elektro 
- carrosserie 
- wegenbouw 

N ( = 100%) 

Opleidingstype: 
-typel 
- type II 
- type ІІІДV 
-type V 

N ( = 100%) 

Regio: 
- provincie Noord Holland 
- provincie Zuid-Holland 
- midden Nederland 
- zuid-west Nederland 
- zuid Nederland 
- oost Nederland 
- noord Nederland 

N ( = 100%) 

13.8 
13.7 
14.5 
14.5 
14.5 
14.5 
14.5 

1486 

50.9 
6.4 

29.0 
13.7 

1486 

17.36 
19.6 
10.58 
7.12 

19.53 
12.2 
13.63 

1475 

13.4 
10.3 
14.4 
15.3 
16.2 
13.6 
16.7 

932 

49.9 
6.8 

31.2 
12.1 

932 

16.51 
18.85 
11.29 
7.56 

18.21 
12.35 
15.23 

939 

- .580 
.4.944*** 

- .142 
1.136 
2.414** 

-1.278 
3.124** 

-1.000 
.817 

2.424* 

- 2.327* 

.544 

.457 
- .543 
- .403 

.811 
- .109 
- 1.085 

1. Waarschijnlijkheid van de 0-hypothese (geen verschil tussen steekproef en res
ponse); * = (p< = .05); ** = (p< = .01); *** = (p< = .001) 
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Bijlage d - Response en steekproef (jaargang 1986) vergeleken op enkele belang
rijke variabelen 

In deze bijlage gaan we na hoe de verdeling is van de response in de zeven gese
lecteerde sectoren over de vijf definitieve opleidingstypen. Dat doen we allereerst 
voor de jaargang 1986 en daarna voor die van 1984. 

Jaargang 1986 

De respondenten zijn op basis van de door hen zelf verstrekte informatie over 
hun praktijkopleidingssituatie ingedeeld naar opleidingstype (zie tabel 3). 

Tabel 3 - Percentage leerlingen in de responsegroep naar opleidingstype (jaargang 
1986) 

Opleidingstype: 
I II III IV V 

- Land- en tuinbouw 
- Administratie 
- Metaal 
- Bouwnijverheid 
- Elektro-techniek 
- Carrosseriebedrij f 
- Weg-enwaterbouw 

11.6 
8.4 
9.1 

18.3 
16.5 
12.3 
23.7 

55.8 
4.3 
2.9 

13.8 
4.3 
6.5 

12.3 

-
-
-
7.4 

41.4 
32.7 
18.5 

-
-
-

51.3 
14.5 
18.4 
15.8 

-
35.8 
64.2 
-
-
-
-

Totaal ( = 100%) 405 138 162 76 148 

Uit tabel 3 kan worden afgeleid dat in type I (N = 405) leerlingen uit de bouwnij
verheid en met name de weg- en waterbouw sterk oververtegenwoordigd zijn. En 
dat leerlingen uit de administratie en de metaal ondervertegenwoordigd zijn. Deels 
hangt dat samen met de behaalde response binnen de sectoren (vgl. hoofdstuk 3), 
maar ook met de wijze van indeling van de respondenten over de opleidingstypen. 
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Vastgesteld kan worden dat bij type II de land- en tuinbouw sterk oververtegen
woordigd is (z = 9.790, ρ < = .001). Opmerkelijk is dat niet: de land- en tuinbouw 
werd bij het onderzoek betrokken vanwege de mogelijkheden tot roulatie tijdens 
de praktijkopleiding (vgl. paragraaf 3.2.2.). Deze overtegenwoordiging van leerlin
gen uit de land- en tuinbouw heeft, zoals we in de volgende hoofdstukken nog 
zullen zien, ook verschillen op andere kenmerken van praktijkopleiding tot gevolg. 
Uit de gegevens van de tabel kan voorts worden afgeleid dat ook in andere secto
ren dan de land- en tuinbouw sprake is van leerlingen die geheel on the job in 
meerdere bedrijven worden opgeleid. Dat doet zich vooral voor in de bouwnijver
heid en de weg- en waterbouw en het minst in de metaal. 

Uit de gegevens wordt duidelijk dat in type III van de sectoren die daar voorko

men de elektro-techniek het sterkst vertegenwoordigd is. De bouwnijverheid is 

met 7.4 procent daar het mmst vertegenwoordigd. 

Van de sectoren die voorkomen in type IV is bouwnijverheid duidelijk het sterkst 
vertegenwoordigd. In type III kwam de bouw juist het minst voor. Daaruit lijkt 
afgeleid te kunnen worden dat de roulatie over meerdere bedrijven in de bouwnij
verheid een vast onderdeel is van de gecombineerde on the job/off the job-oplei-
ding vormt. 

Binnen de geselecteerde opleidingssectoren komt de volledige off the job-oplei-
ding {type V) alleen voor in de metaal, de administratieve beroepencategorie en 
bij hoge uitzondering in de elektro-techniek. 

Verreweg de meeste respondenten komen uit de metaal. Zij worden opgeleid in 

bedrijfsscholen of regionale opleidingscentra. De leerlingen van de administratieve 

beroepencategorie krijgen hun praktijkopleiding in een simulatie-bedrijf. 

Jaargang 1984 

Voor de jaargang 1984 (zie tabel 4) beperken we ons wat betreft de verdeling 

van de respondenten naar opleidingstype tot een beschrijving van de verschillen 

met de jaargang van 1986. 

Verschillen tussen de verdeling van de respondenten van de twee jaargangen doen 

zich slechts bij twee typen voor. 

Vergelijken we binnen type III de twee jaargangen met elkaar dan valt op dat de 

carrosserie in 1986 sterker vertegenwoordigd is dan in 1984 (z = 3.027, ρ < = .01). 

Bij de overige sectoren zijn er bij dit type geen statistisch significante verschil

len. 
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Appendix 

Tabel 4 - Percentage ex-leerlingen in de responsegroep naar opleidingstype (jaar
gang 1984) 

- Land- en tuinbouw 
- Administratie 
- Metaal 
- Bouwnijverheid 
- Elektro-techniek 
- Carrosseriebedrij f 
- Weg-en waterbouw 

Opleidingstype: 
I 

16.0 
9.9 
9.0 

16.4 
13.6 
8.6 

26.5 

II 

50.3 
4.0 
2.0 

21.2 
7.4 
7.3 
7.3 

III 

-
-

14.2 
52.8 
17.0 
16.0 

IV 

-
-

54.1 
18.0 
27.9 

-

V 

25.9 
72.2 

-
-
-
-

Totaal (=100%) 324 151 106 61 112 

In type IV valt op dat van de jaargang 1984 geen enkele respondent uit de weg
en waterbouw komt. In 1986 is de weg- en waterbouw wel vertegenwoordigd, 
namelijk met bijna 16 procent (z = 3.776, ρ < = .001). Het hier geconstateerde 
verschil kan samenhangen met het feit dat men in de weg- en waterbouw in 1984 
nog maar net gestart was met de nieuwe vormen van opleiden. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 2.1. - Aantal nieuw afgesloten leerovereenkomsten in het primair leerling
wezen vanaf 1978 tot en met 1987 

jaar: 

1978 1979 1980 1981 1982 
aantal 
LOK's: 32.402 34.288 36.032 27.590 25.002 

1983 1984 1985 1986 1987 
aantal 
LOK's: 26.670 31.446 37.161 47.129 51.291 

Bronnen: CBS, Statistiek van het beroepsonderwijs, sbbo en leerlingwezen; Minis
terie van O&W (1978 t/m 1987), Zoetermeer 
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Bijlage 4.1 - Gemeenschappelijke opleidingsactiviteiten 

'(...) 
Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteiten (GOA) 
De belangrijkste doelstelling van de gemeenschappelijke opleidingsactiviteiten 
(GOA) is onverminderd om de praktijkopleiding van het leerlingwezen minder 
afhankelijk te doen zijn van de vaak beperkte en conjunctuurgevoelige mogelijk
heden van individuele werkgevers. Het afgelopen jaar is in een aantal sectoren 
een sterke impuls uitgegaan om gemeenschappelijke activiteiten te ontwikkelen. De 
factor gemeenschappelijkheid heeft naar mijn mening er toe bijgedragen dat in 
diverse sectoren het aantal leerplaatsen kon worden behouden c.q. uitgebreid. 
Van belang is voorts dat de GOA mede wordt benut om de kwaliteit van de oplei
ding structureel te verbeteren, hetgeen een positief uitstralingseffect heeft op 
het gehele leerlingwezen. Wel moet er voor worden gewaakt dat de praktijkoplei
ding leerlingwezen "verschoolst". Ik ben dan ook van plan voorstellen inzake vol
ledig praktij kvervangende opleidingen kritisch op dit aspect te beoordelen. 
Ik ben voornemens de huidige ontwikkelingen rond de gemeenschappelijke oplei
dingsactiviteiten te blijven ondersteunen. Deze steun zal worden verleend onder 
dezelfde voorwaarden als voorheen, namelijk: 
. er dient sprake te zijn van (regionale) samenwerkingsverbanden met het doel de 

vakopleiding in organisatorisch en financieel opzicht een breder draagvlak te 
verschaffen; 

. er dient sprake te zijn van een opleidingsgarantie voor leerlingen die in GOA-
verband worden opgeleid. 

Ik behoud mij het recht voor in concrete gevallen waarin twijfel bestaat over de 
vraag of een bepaalde opleidingsvariant redelijkerwijs het begrip "gemeenschappe
lijk" van toepassing kan zijn met и in overleg te treden over het al dan niet 
verlenen van de gebruikelijke extra bijdrage aan de betrokken opleidingsvariant. 
Mij is voorts gebleken dat bij de ontwikkelingen van sommige gemeenschappelijke 
opleidingsactiviteiten verschillen van inzicht bestaan tussen de werkgevers- en 
werknemersorganisaties inzake de randvoorwaarden waaronder deze activiteiten tot 
stand moeten komen. Wellicht ten overvloede wijs ik и erop dat de voorstellen die 
mij bereiken geacht worden ook de instemming te hebben van de partners en de 
betrokken organisaties op regionaal niveau. 
Tenslotte hierover nog het volgende. 

Voor zover het gaat om eerder goedgekeurde meerjarige activiteiten behoeft и in 
het beleidsplan daaraan geen uitvoerige aandacht meer te besteden. U kunt dan 
volstaan met de vermelding daarvan. 
(.·.)' 

Uit: Brief minister van SoZaWe (1985). BVJ-richtlijnen '85/'86. Rijswijk. 
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Bijlage 4.2. - Instroom primair leerlingwezen verdeeld per sector en opleidingstype 
(jaargang 1984) 

Opleidingstype: totaal 
I II ІІІЛ V 

- Bakkers 
- Banketbakkers 
- Textielindustrie 
- Bosbouw 
- Bouwnijverheid 
- Detailhandel 
- Administratie (excl. ISI) 
- Installatie-techniek 
- Grafische industrie 
- Haven- en vervoerbedrijf 
- Horeca-instellingskok 
- Horeca-algemeen 
- Hout- en meubelbedrijf 
- Kappers 
- Scheepvaart 
- Land- en tuinbouw 
- Levensmiddelenindustrie 
- Opticiens 
- Verzorgende beroepen 
- Schilders/stukadoors 
- Schoenindustrie 
- Slagers 
- Metaal 
- Motorvoertuigentechniek 
- Procesindustrie 
- Elektro-techniek 
- Carrosseriebedrij f 
- Confectie-industrie 
- Weg- en waterbouw 
- Wegvervoer 

811 
325 

92 
123 

1390 
1676 
702 

1091 
755 
140 
227 

612 
1965 
265* 

2057 
287 
126 

1845 
931 

26 
1070 
2113* 
1497 
541 

2126 
244 
438 
360 

40* 

1542 

25* 
515 

60* 

645 

5* 

1092 

260 

761 

550 
85 

90 

60 

1050* 

36 

856 
325 
92 

123 
2482 

1676 
762 

1351 
755 
140 
227 

1542 
612 

1965 
290* 

2572 
287 
126 

1845 
931 

26 
1070 
3163 
2258 

601 
2676 

329 
464 
450 
645 

Totaal 23685(77%) 2967(10%) 2843(9%) 1146(4%) 30641(100%) 

* Bij benadering; 
Bron: landelijke organen 
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Bijlage 4.3. - Instroom primair leerlingwezen verdeeld per sector en opleidingstype 
(jaargang 1986) 

- Bakkers 
- Banketbakkers 
- Textielindustrie 
- Bosbouw 
- Bouwnijverheid 
- Detailhandel 
- Administratie (excl. ISI) 
- Installatie-techniek 
- Grafische industrie 
- Haven- en vervoerbedrijf 
- Horeca-insteUingskok 
- Horeca-algemeen 
- Hout- en meubelbedrijf 
- Kappers 
- Scheepvaart 
- Land- en tuinbouw 
- Levensmiddelenindustrie 
- Opticiens 
- Verzorgende beroepen 
- Schilders/stukadoors 
- Schoenindustrie 
- Slagers 
- Metaal 
- Motorvoertuigentechniek 
- Procesindustrie 
- Elektro-techniek 
- Carrosseriebedrijf 
- Confectie-industrie 
- Weg- en waterbouw 
- Wegvervoer 

Totaal 

Opleidingstype: 
I 

800 
302 
190* 
214 
813 

2000* 
905* 

1280* 
1280 

36 
134 

730 
2270 

300* 
2000 

448 
90 

2624 
1200* 

40* 
1079 
2654* 
2230 

515* 
2252 

314 
424 
495 

27619(73%) 

II 

45* 

186 
70 

1925 

30* 
500 

60* 

930* 

3746(10%) 

ІІІД 

5* 

2092 

300* 

75 

10 
180* 

801 

748* 
266 

245* 

4722(12%) 

totaal 
V 

850 
302 
190* 
214 

2905 
2000* 

95* 1000* 
1580 
1280 
222 
204 

1925 
805 

2270 
330* 

2500* 
448 

90 
2634 
1380* 

40* 
1079 

2000* 4654 
3031 

575* 
3000* 

580 
424 
740 
930* 

2095(5%) 38182(100%) 

* Bij benadering; 
Bron: landelijke organen 
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Bijlage 4.4. - Instroom in het primair leerlingwezen in de geselecteerde sectoren 
naar opleidingstype (jaargang 1984) 

Opleidingstype: 
I II III/IV Totaal 

Land- en tuinbouw 
Administratie 
Metaal 
Bouwnijverheid 
Elektro-techniek 
Carrosseriebedrijf 
Weg- en waterbouw 

2057 
702 

2113* 
1390 
2126 

244 
360 

515 

1092 
550 

85 
90 

60 
1050* 

2572 
762 

3163 
2482 
2676 

329 
450 

Totaal 8992(72%) 515(4%) 1817(15%) 1110(9%) 12434(100%) 

* Bij benadering; 
Bron: landelijke organen 

Bijlage 4.5. - Instroom in het primair leerlingwezen in de geselecteerde sectoren 
naar opleidingstype (jaargang 1986) 

Opleidingstype: 
I II ІІІД Totaal 

- Land- en tuinbouw 
- Administratie 
- Metaal 
- Bouwnijverheid 
- Elektro-techniek 
- Carrosseriebedrijf 
- Weg- en waterbouw 

Totaal 

2000* 
903* 

2654 
813 

2252 
314 
495 

9433(61%) 

500* 

2092 
748* 
266 
245 

500(3%) 3351(22%) 

95* 
2000* 

2500* 
1000* 
4654 
2905 
3000* 
580 
740 

2095(14%) 15379(100%) 

Bij benadering; 
Bron: landelijke organen 
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Bijlage 5.1. - Percentage leerlingen van type III en IV naar het aantal dagen 
training-off the job (Ie helft van de opleiding) 

type III Type IV 

Totaal aantal dagen: 

- minder dan 10 dagen 
- 10 tot 20 dagen 
- 20 tot 30 dagen 
- 30 tot 40 dagen 
- 40 of meer dagen 

-
11.2 
11.9 
13.3 
63.6 

-
18.5 
13.8 
24.6 
63.6 

Totaal ( = 100%) 143 65 

Bijlage 5.2. - Percentage leerlingen van type V naar het aantal dagen training-on 
the job in de Ie helft van de opleiding 

Totaal aantal dagen: 

- 0 
- minder dan 10 dagen 
- 10 tot 20 dagen 
- 20 tot 30 dagen 
- 30 tot 40 dagen 
- 40 of meer dagen 

46.4 
8.6 
3.6 
5.0 
5.0 

31.4 

Totaal ( = 100%) 140 
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Bijlage 5.3. - Percentage leerlingen naar het aantal leerlingen per leerbedrijf en 

naar opleidingstype 

Opleidmgstype: 
I II III IV V Totaal 

Aantal leerlingen: 

1 

2 

3 t o t 6 

6 tot 11 

11 tot 21 

21 of meer 

43 
22 

21 

7 

3 
4 

66 

18 
14 

1 

1 
. 

23 
21 

24 

13 

6 
13 

42 

24 

17 

13 

3 
1 

22 

12 

21 

15 

16 
14 

40 
20 

20 

9 

5 
6 

Totaal ( = 100%) 378 135 157 71 103 844 

Bijlage 5.4. - Mening van de ex-leerlingen (instroom 1984) over het vakmanschap 
van hun leermeester 

gemiddelde 

standaarddeviatie 

Totaal aantal lln. 

Opleidingstype 
I II III 

1.5 
.64 

313 

1.9 

.68 

150 

1.5 

.56 

106 

IV 

1.9 

.67 

60 

V 

1.9 
.64 

111 

Totaal 

1.5 
.64 

740 

- T 

variantie-analyse: e = .002, df = 4; 735, F = .3487, ρ = n.s. 

191 



Bijlage 5.5. - Mening van de ex-leerlingen (instroom 1984) over de begeleiding 
door de leermeester 

Opleidingstype 

I II III IV V Totaal 

gemiddelde 3.0 2.9 2.4 2.4 2.4 2.7* 

standaarddeviatie .90 .88 .99 1.04 .92 .96 

Totaal aantal lln. 309 149 106 60 111 733 

variantie-analyse: e z = .085, df = 4; 730, F = 16.70, ρ < = .001 
* verschil met instroom 1986: t = 6.5407, ρ < = .001 
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Bijlage 5.6. - Overzicht van de opleidingstypen naar hun belangrijkste vormge-
vingskenmerken 

- gemiddelde omvang van de 
praktijkopleiding in 
dagen per week 

- gemiddelde omvang van de 
training- off the job in 
dagen per week (schatting) 

- aantal werknemers leerbedrijf 
(modale categorie) 

- gemiddeld aantal leerlingen 
per leerbedrijf 

- betekenis van de praktijkop
leiding voor het leren van 
het vak 

- leermogelijkheden praktijkop-
leidmgsplaats(en) 

- mate waarin aandacht besteed 
wordt aan nieuwe technieken 

- mate waarin de leerlingen 
zelfstandig werken 

- oordeel van de leerlingen over 
het vakmanschap van de leer
meester 

- oordeel van de leerlingen over 
de pedagogische kwaliteiten 
van de leermeester 

Opleidingstype 
I II III IV V 

4 4 4 4 3-4 

n.v.t. n.v.t. 1-2 1 3-4 

>50 < = 3 >50 11-21 >50 

1-2 1-2 3-6 2-3 6-11 

++ ++ ++ ++ ++ 

+ + + + + + ++ 

+ + + + + 

+ + +/- +/- +/-

+ + + + + + + + + + 

+ /- +/- +/- +/- + 

193 



Vervolg bijlage 5.6. 

Opleidingstype 
I II III IV V 

- soort leerovereenkomst in volg
orde van voorkomen per oplei
dingstype volgens opgave van 
de leerlingen: 
. leer- en/of arbeidsovereen

komst met één bedrijf 
. leer- en/of arbeidsovereen

komst met meer dan één be
drijf 

. leer- en/of arbeidsovereen
komst met samenwerkingsver 
band van bedrijven 

. alléén leerovereenkomst 

- percentage leerlingen waarvan 
de patroon alle opleidings-
kosten betaalt 

- mate waarin de leerlingen ge
vrijwaard zijn van een te grote 
werkdruk tijdens de opleiding 

- mate waarin de leerlingen te 
maken hebben met regelmatige 
werktijden 

+ + =zeer hoog of zeer veel 
+ = hoog of veel 
+/- = middelmatig 

=laag of weinig 
- - =zeer laag of zeer weinig 
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4 2 4 4 

3 
2 

4 
3 

3 
2 

1 
2 

3 
1 

37% 34% 47% 27% 65% 

+ + + + + + 

+ + + + + + 



Bijlage 7.1. - Percentage ex-leerlingen naar leeftijd bij instroom en naar oplei
dingstype 

Opleidingstype: 
I II III IV 

Leeftijd in jaren: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
ouder dan 21 jaar 

11.1 
32.1 
22.5 
14.0 
6.3 
5.4 
8.5 

13.7 
27.4 

30.8 
15.1 
4.8 
3.4 

4.9 

15.2 
26.7 
22.9 
18.1 
4.8 
6.7 
5.5 

19.7 
34.4 
23.0 
16.4 

3.3 
1.6 
1.6 

6.4 
20.9 
33.6 
16.4 
10.9 
4.5 
7.2 

Totaal ( = 100%) 

Gemiddelde leeftijd 

315 

I8V2 

151 

18 

105 

18 

61 

ПУг 

110 

18/2 

Gemiddelde leeftijd in de totale groep: 18 jaar en 3 maanden. Resultaten varian-
tie-analyse: e 2 = .015; df = 4; 732; F = 2.72, ρ < = .03 
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Bijlage 7.2. - Percentage ex-leerlingen naar type vooropleiding examenresultaat en 
opleidingstype 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

school
soort : a b a b a b a b a b a b 

geslaagd: 

ja 92.7 58.9 92.4 53.1 95.7 62.2 91.7 66.7 93.1 62.5 92.9 59.7 

nee 7.3 41.1 7.6 46.9 4.3 37.8 8.3 33.3 6.9 37.5 7.1 40.7 

Totaal 

( = 100%) 232 90 118 32 67 37 48 12 72 40 539 211 

* a= Ibo^'niet-lbo' 

Bijlage 7.3. - Percentage ex-leerlingen examenresultaat en naar opleidingstype 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

a geslaagd voor theorie en de 
praktijk (= vakdiploma) 67.9 72.2 68.9 73.8 50.9 66.8 

b alleen geslaagd voor de 
praktijk 10.5 18.5 9.4 13.1 19.6 13.5 

с alleen geslaagd voor de 
theorie 6.8 3.3 5.7 1.6 10.7 6.1 

d voor geen van beide 
onderdelen geslaagd 14.8 6.0 16.0 11.5 18.8 13.5 
geslaagd 

Totaal (= 100%) 324 151 106 61 112 754 
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Bijlage 7.4. - Percentage ex-leerlingen naar opleidingssector en examenresultaat 
voor de praktijk 

Opleidingssector: 
VOLLT ECABO SOM SVB VEV v o c SBW Totaal 

- geslaagd 
voor de 
praktijk 88.3 61.2 73.7 95.5 80.0 77.0 73.7 80.3 

- (nog) niet 
geslaagd 
voor de 
praktijk 11.7 38.8 26.3 5.5 20.0 23.0 26.3 19.7 

Totaal (=100%) 128 67 114 133 125 74 114 755 

Bijlage 7.5. - Percentage ex-leerlingen naar vooropleiding en examenresultaat voor 
de praktijk 

Vooropleiding: 

lbo lbo zon- Overig Overig Totaal 
met der di- met di- zonder 
diploma ploma ploma diploma 

- geslaagd voor 
de praktijk 82.9 58.3 82.7 77.8 80.8 

- (nog) niet 
geslaagd voor 
de praktijk 17.1 41.7 17.3 22.2 19.2 

Totaal (= 100%) 519 48 110 72 749 
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Bijlage 7.6. - Mening van de ex-leerlingen over de wijze van het vinden van werk 
ná de opleiding. Gemiddelde en standaarddeviatie in de vijf typen en de totale 
groep (range loopt van 1 tot 2; een lage score wijst op een hoge betekenis) 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

a. vacatures 
- gemiddelde 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6 
- standaarddeviatie .29 .29 .31 .25 .30 .29 

Totaal aantal lln. 283 115 88 59 97 642 

Variantie-analyse: e2 = .020, df = 4;637, F = 1.94, ρ = n.s. 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

b. bemiddeling door derden 
- gemiddelde 2.0 2.0 1.9 2.0 1.9 1.9 
- standaarddeviatie .15 .15 .18 .07 .20 .16 

Totaal aantal Un. 284 114 88 59 97 642 

Variantie-analyse: e 2 = .020, df = 4,637, F = 3.23, ρ < = .05 
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Bijlage 7.7. - Mening van de ex-leerlingen over de aansluiting van de vakopleiding 
op het latere werk. Gemiddelde en standaarddeviatie in de vijf typen en de totale 
groep (minimum 1 en maximum 5) 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

a. directe betekenis 
- gemiddelde 2.6 2.4 2.4 2.3 2.7 2.3 
- standaarddeviatie 1.13 1.05 1.15 1.10 1.15 1.12 

Totaal aantal Un. 298 136 91 58 96 679 

Variantie-analyse: e2 = .013, df = 4;674, F = 2.16, ρ = n.s. 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

b. zelfstandigheid 
- gemiddelde 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.1 
- standaarddeviatie .71 .69 .65 .75 .66 .70 

Totaal aantal lln. 298 136 91 59 95 679 

Variantie-analyse: e2 = .006, df = 4;674, F = 1.02, ρ = n.s. 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

с niveau van het werk 
- gemiddelde 3.9 3.9 3.9 3.9 3.7 3.9 
- standaarddeviatie .95 1.01 .85 1.02 1.14 .99 

Totaal aantal lln. 297 136 91 59 97 680 

Variantie-analyse: e2 = .006, df = 4;675, F = 1.03, ρ = n.s. 
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Bijlage 7.8. - Mening van de ex-leerlingen over de arbeidsomstandigheden in de 
baan na de opleiding. Gemiddelde en standaarddeviatie in de vijf typen en de 
totale groep 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

a. werkdruk 

- gemiddelde 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 

- standaarddeviatie .58 .58 .55 .67 .60 .58 

Totaal aantal Un. 299 138 91 59 97 684 

Variantie-analyse: e 2 = .010, df = 4;679, F = 1.65, ρ = n.s. 

Opleidingstype: 

I II III IV V Totaal 

b. onregelmatige werktijden 
- gemiddelde 3.6 3.3 3.6 3.6 3.6 3.6 
-standaarddeviatie .88 1.01 .91 .80 .92 .91 

Totaal aantal leerlingen 299 138 91 59 97 684 

Variantie-analyse: e 2 = .016, df = 4;679. F = 2.72, ρ < = .05 

Opleidingstype: 

I II III IV V Totaal 

с fysieke belasting 
- gemiddelde 2.8 3.0 2.7 2.6 2.7 2.9 
- standaarddeviatie .91 .92 .98 .93 .76 .91 

Totaal aantal lln. 299 138 91 59 97 684 

Variantie-analyse: e 2 = .015, df = 4;679, F = 2.65, ρ < = .05 

200 



Bijlage 7.9. - Percentage ex-leerlingen naar opleidingstype en naar kwaliteit van 
de praktijkopleiding 

Opleidingstype: 
I II III IV V Totaal 

Kwaliteitstypen: 
- type a 
- typeb 
- type с 
- typed 
- type e 
- type f 

67.9 
6.5 
4.0 

11.1 
6.5 
4.0 

70.2 
15.2 
5.3 
4.0 
4.0 
1.3 

61.3 
12.3 
4.7 
5.7 
6.6 
9.4 

75.4 
8.2 
3.3 
6.6 
6.6 

-

49.1 
13.4 
8.0 
9.8 

13.4 
6.3 

65.3 
10.2 
4.9 
8.4 
7.0 
4.2 

Totaal (= 100%) 324 151 106 61 112 754 
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plicht. 

Van 1975 tot 1978 studeerde hij aan de Pedagogische Academie te Sittard en 
daarna - na eerst nog één jaar te hebben gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van 
Groningen - van 1979 tot 1984 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen (Inter
disciplinaire Studierichting Onderwijskunde). In 1984 studeerde hij daar af als 
onderwijskundige met ab specialisatie onderwijsbeleid. Later, in 1987, legde hij ter 
verkrijging van de onderwijsbevoegdheid tevens het doctoraalexamen in de pedago
gische wetenschappen af aan de Rijksuniversiteit van Leiden. 

Tijdens zijn studie onderwijskunde te Nijmegen was hij als vervangend onderwij
zer werkzaam aan tal van scholen voor basis en speciaal onderwijs. 
Sinds 1984 is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Themagroep 
Onderwijs, Arbeidsmarkt en Bedrijf (voorheen: Beroep) van het ITS. In die functie 
voerde hij onderzoeken uit op het terrein van de relatie tussen onderwijs en 
arbeid in het algemeen en het leerlingwezen in het bijzonder. 
In 1985 werd hij lid van de toenmalige Dienstraad van het ITS (nu: Dienstcommis
sie). Momenteel fungeert hij als voorzitter van de in het voorjaar van 1990 ge
ïnstalleerde Dienstcommissie. 
Voorts is hij sinds 1988 lid van het groepsbestuur van de AbvaKabo (groep Katho
lieke Universiteit/Sint Radboudziekenhuis). 
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Overzicht - Korte beschrijving opleidingstypen 

Mate van binding Omschrijving 
aan de arbeid 

Opleidingstype I 
(de traditionele 
opleiding) 

Opleidingstype II 

zeer hoog 

hoog 

Opleidingstype III middelmatig 

Opleidmgstype IV laag 

Opleidingstype V zeer laag 

één bedrijf: on the job 

meerdere bedrijven: 
on the job met roulatie 

één bedrijf gecombineerd 
met een praktijkopleiding 
in een leerwerkplaats: 
on the job en off the job 

meerdere bedrijven 
gecombineerd met een 
praktijkopleiding in een 
leerwerkplaats: 
on the job (met roulatie) 
en off the job 

de praktijkvervangende 
opleiding in een 
bedrijfsschool, een 
simulatiebedrij f en 
vergelijkbare leerplaatsen: 
off the job 

Uit dit overzicht kan worden opgemaakt dat de binding aan de arbeid afneemt 
naarmate het typenummer hoger wordt. 





STELLINGEN behorende bij het proefschrift van J. Frietman 
DE KWALITEIT VAN DE PRAKTIJKCOMPONENT IN HET LEERLINGWEZEN 

1. De zgn. commissie Rauwenhoff pleit voor dualisering van het gehele be
roepsonderwijs. Dat in dat kader het leerlingwezen op een hoop wordt 
gegooid met de scholen voor beroepsonderwijs en dat wordt voorgesteld om 
de rol van de landelijke organen te minimaliseren, getuigt van een gebrekki
ge kennis van het feitelijk functioneren van het Nederlandse duale systeem 
en dient uit oogpunt van kwaliteitszorg verworpen te worden (Tijdelijke 
Commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt (1990). Onderwijs-Arbeidsmarkt: naar 
een werkzaam traject. Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink). 

2. Uit het feit, dat in het primair leerlingwezen de traditionele on the job-
opleiding en de alternatieve praktijkopleidingsvarianten naast elkaar be
staan, kan indirect worden afgeleid dat op dit niveau de leerpotentie van 
een arbeidsplaats niet substantieel beïnvloed wordt door de huidige ont
wikkelingen in de arbeid. De idee dat arbeidsorganisatorische en technolo
gische ontwikkelingen van doorslaggevende betekenis zijn (geweest) voor de 
ontwikkelingen in de praktijkcomponent dient dan ook als niet realistisch te 
worden beschouwd (dit proefschrift, hoofdstuk 3). 

3. Een verdere toename van de samenwerking tussen bedrijven op het gebied 
van scholing is niet alleen van groot belang voor het leerlingwezen maar 
ook voor de ontwikkeling van de andere vormen van beroepseducatie in het 
Nederlandse onderwijsbestel. 

4. Het laten meewegen van de 'input' bij het bepalen van de kwaliteit van de 
praktijkcomponent draagt niet bij tot het verkrijgen van een helder beeld 
van die kwaliteit en leidt tot oeverloze discussies over het gewicht dat aan 
de afzonderlijke input-kenmerken zou moeten worden toegekend (dit proef
schrift, hoofdstuk 6). 

5. Bij het vaststellen van de kwaliteit van het (beroeps-)onderwijs dient - gelet 
op de arbeidsmarktpositie van de absolventen - het accent te worden ver
legd van de opleidingsinterne naar de opleidingsexterne effecten (dit proef
schrift, hoofdstuk 6). 

6. De moeizame totstandkoming van dienstcommissies op de KU zegt veel 
over de waarde, die van de zijde van het CvB wordt gehecht aan de mede
zeggenschap van het personeel. 

7. Dat het ITS juist vandaag zijn nieuwe huisvesting betrekt, dient geheel aan 
toeval te worden toegeschreven. 








