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HOOFDSTUK 1
PROBLEEMSTELLING EN THEORETISCHE ACHTERGRONDEN
1.1 PROBLEEMSTELLING
De overgang van middelbaar algemeen vormend onderwijs (Ulo of Mavo) naar vervolg-onderwijs of naar een beroep, is een overgang die om meer dan een reden bijzon
dere aandacht verdient.
Enerzijds is bij deze overgang het einde van de leerplicht bereikt: de beslissing om ver
der te studeren is nu een relatief vrijwillige en zal juist daarom verband kunnen houden
met de persoonlijke motivatie en met andere studiebevorderende omstandigheden.
Anderzijds bevinden Ulo- en MAVO-abituriënten zich wat hun beroepsoriëntatie be
treft in een ontwikkelingsfase, waarbij ze de periode van vrijblijvend proberen nog
maar net hebben verlaten, en zich voor het eerst geconfronteerd zien met de mogelijk
heden en onmogelijkheden van de werkende maatschappij.
Het is daarom niet alleen van belang te onderzoeken hoe hun keuze to t stand komt,
maar ook om na te gaan hoe hun eerste kennismaking met het arbeidsbestel verloopt.
Er is in Nederland op dit onderwijsniveau geen onderzoek gedaan dat zowel de invloed
van persoonlijkheidseigenschappen als van milieukenmerken onderzoekt bij het tot
stand komen van de beslissing verderstuderen of werken.
Op lager onderwijsniveau hebben vooral bekendheid gekregen de studies van Matthijssen en Sonnemans (1958) en Van Heek (1968). Bij deze publicaties lag het accent
op de invloed die het gezinsmilieu heeft op de doorstroming naar het voortgezet on
derwijs, bij gelijke studiegeschiktheid.
Het Instituut voor Toegepaste Sociologie te Nijmegen rapporteerde in 1966 en 1967
over een onderzoek naar het beroepskeuzeproces bij Ulo-leerlingen en de invloed die
met name hun ouders daarop hebben.
In
a.
b.
c.

dit onderzoek zullen drie onderwerpen centraal staan:
Het keuzeproces dat leidt to t het kiezen van een betrekking of verdere studie.
Het succes in de gekozen studierichting na een jaar voortgezet onderwijs.
Het verloop van de beginperiode van de beroepscarrière.

Mede naar aanleiding van de tegenstrijdige uitkomsten over de invloed van het milieu
op het doorstromingsproces, die het onderzoek van Van Heek en de kritiek daarop
hebben opgeleverd, zal bij elk onderzocht onderwerp bijzondere aandacht gegeven
worden aan de betekenis die aan het milieu van herkomst en aan de eigen persoonlijk
heid moet worden toegekend.

1.2 HET KEUZEPROCES
Het kiezen van een betrekking of voortgezette opleiding is niet een op zichzelf staande,
eenmalige beslissing. De beroeps- of studiekeuze die iemand doet, kan men beschou
wen als de resultante van een ontwikkelingsproces, waarin voortdurend beslissingen
genomen worden die het aantal keuzemogelijkheden verder beperken. De keus die op
een bepaald tijdstip gedaan wordt, is ook niet het eindpunt van dit proces; zij is zelf een
moment in de ontwikkeling van de gehele beroepscarrière. Na de keuze van een be
1

trekking ontstaat uit de confrontatie van iemands persoonlijkheidseigenschappen met
de eisen die het werk stelt, en de voldoening die het geeft, een nieuw gegeven dat het
carrièreverloop mede beïnvloedt.
De opvatting dat het kiezen van een beroep een ontwikkelingsproces is, werd voor het
eerst door Lazarsfeld (1931) als uitgangspunt en leidraad gebruikt bij het onderzoek
naar de beroepskeuze. Mede geïnspireerd door de ontwikkelingspsychologische in
zichten van Charlotte Bühler komt hij bij zijn onderzoek tot de conclusie dat de keuze
van een beroep door twee componenten bepaald wordt: een arbeidspsychologischeen een sociale component. De arbeidspsychologische component maakt in het kinder
leven een ontwikkeling door die op ongeveer zestienjarige leeftijd een zekere stabiliteit
gaat krijgen. De sociale component, waaronder Lazarsfeld de practisch-maatschappelijke arbeidsverhoudingen verstaat, wordt in de meeste gevallen pas na het kiezen van
de eerste betrekking bij de beroepsoriëntatie betrokken.
Ginzberg en zijn medewerkers (1951) hebben op grond van hun onderzoek naar de beroepsvoorkeur van kinderen van verschillende leeftijd eveneens kunnen vaststellen dat
de keuze van een beroep als een ontwikkelingsproces verloopt.
Ginzberg onderscheidt in dit proces drie perioden:
1. De fantasie-periode, 3 — 11 jaar.
In deze periode wordt de beroepsvoorkeur voornamelijk bepaald door kinderlijke
identificaties met volwassenen. 1)
2. De tentatieve periode, 11 — 17 jaar.
Op deze leeftijd ontstaan er beroepsvoorkeuren door het proberend vergelijken van
allerlei beroepen met de eigen interessen, capaciteiten en waarde-oordelen. In die
volgorde van uitproberen zijn er in de tentatieve periode vier fasen te onderschei
den: aan het begin van de puberteit staan de eigen interessen op de voorgrond (11
— 12 jaar), vervolgens worden deze geconfronteerd met de capaciteiten waarover
men beschikt (13 — 14 jaar), en de waarde-oordelen die men ontwikkelt (15 — 16
jaar).
Tijdens de vierde fase van deze periode die op ongeveer 17-jarige leeftijd begint,
wordt het subjectieve belang van interessen, capaciteiten en waarden gerelati
veerd, en heeft een overgang plaats naar een meer realistische benadering, waarbij
ook de objectieve condities van de maatschappelijke werkelijkheid worden betrok
ken.
3. De realistische periode, vanaf + 17 jaar.
Bij hun pogingen een eigen plaats te vinden in de wereld van volwassenen, betrek
ken adolescenten nu ook de praktische maatschappelijke mogelijkheden. Niet zo
zeer op grond van leeftijdsverschillen, maar meer naar het stadium waarin zij in dit
opzicht verkeren, zijn er in deze periode drie fasen: respectievelijk de fasen van ex
ploratie, kristallisatie en specialisatie. In deze volgorde worden eerst de praktische
mogelijkheden onderzocht, kristalliseren zich een aantal voorkeuren uit, en wordt
tenslotte de eerste keus gemaakt.
Deze keus is volgens Ginzberg altijd een compromis. Men kan zich tot meerdere
1) Ginzberg verm eldt (op. cit. 60, 61) dat hij zich voor deze periode voornam elijk baseert op het onder
zoek van Frank en Hetzer (zie Lazarsfeld, 1931, 88-101). Hij noemt deze periode ,,period o f fantasy
choices". Het w oord „c h o ic e s " gebruikt hij voor alle drie perioden. Volgens de kritiek van Super (1953)
leidt dit to t verwarring, om dat „c h o ic e '' op verschillende leeftijden verschillende betekenissen heeft.
Voor kinderen beneden 14 jaar betekent hun „c h o ic e " niet meer dan een vrijblijvende voorkeur: voor
ouderen echter im pliceert „c h o ic e " praktische, richtinggevende consequenties.
In vertaling preferen wij voor „c h o ic e ", als het geen feitelijke keus inhoudt, het gebruik van het w oord
„vo o rk e u r".
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beroepen aangetrokken voelen en men kan in principe ook voor meerdere beroepen
geschikt zijn. Maar in het ontwikkelingsproces van de beroepsoriëntatie worden
voortdurend beslissingen genomen die het aantal alternatieven beperken. Tenslotte
moet voor één beroep gekozen worden, en die keuze is een compromis tussen de
capaciteiten waarover iemand beschikt, zijn interessen en de praktische mogelijk
heden. (In een latere publicatie gebruikt Ginzberg in plaats van het statische
„compromise" het dynamischer begrip „optimization". Zie voetnoot).
Ulo-abituriënten zijn overwegend nog in de exploratieve fase. Op deze leeftijd zijn de
meesten nog niet in staat om een goed ingespeelde, stabiele keuze te doen. Voor de
genen die verderstuderen wordt een definitieve beslissing uitgesteld, maar degenen
die gaan werken worden door het eindexamen in zekere zin overvallen, waardoor zij ei
genlijk voortijdig een beslissing moeten nemen.
Op het moment van het kiezen van een betrekking zijn er vele factoren die bij de beslis
sing een rol spelen. Een aantal van deze factoren was ook al eerder van invloed op de
beroepsoriëntatie, andere worden pas nu manifest.
Wiegersma (1967) geeft in zijn handboek over de psychologie van beroep en beroeps
keuze een overzicht van de determinanten die de definitieve keus bepalen. Hij onder
scheidt daarbij wezenlijke en toevallige factoren. Tot de wezenlijke factoren rekent
Wiegersma de factoren die direct met de persoon gegeven zijn, en de factoren die zo
verbonden zijn met zijn milieu dat ze moeilijk te veranderen zijn. De wezenlijke factoren
zijn onder te verdelen in grensbepalende en richtinggevende factoren: de eerste geven
de grenzen aan van de psychische en lichamelijke mogelijkheden en van de vormende
invloed die het milieu kan hebben; de richtinggevende factoren sturen het individu, in
eerste instantie onafhankelijk van zijn wil, in een bepaalde richting op grond van sexe,
leeftijd, karakter, en van sociologische, sociaal-psychologische en economische om
standigheden.
De toevallige factoren tenslotte zijn de onvoorziene, incidentele gebeurtenissen in het
leven die zowel een grensbepalende als richtinggevende invloed kunnen hebben. Toevalsinvloeden kunnen tot een keuze dwingen die de oorspronkelijke stellingname ge
heel doorkruist. Zij kunnen voor het individu van positieve waarde zijn, maar kunnen
evenzeer een ongunstige invloed hebben, (op. cit. 114-183).
Kritiek en aanvulling op de theorie van Ginzberg

Onder erkenning van de verdiensten van Ginzberg en zijn medewerkers, heeft Super
(1953) naast een aantal methodologische bezwaren, kritiek op het verwarrend gebruik
van het woord „choice" (zie voetnoot p.2) eri op het feit dat bij Ginzberg onvoldoende
tot uiting komt dat het ontwikkelingsproces niet eindigt bij de eerste keuze, maar dat
dit proces ook daarna doorgaat in een voortdurend bijsturen en aanpassen. 1)
1) In een artikel in Vocational Guidance Quarterly van m aart 1972, zegt Ginzberg dat hij ook zelf to t het
inzicht gekomen is dat het beroepskeuzeproces zich na de keuze van de eerste betrekking nog verder
kan ontw ikkelen. De in 1951 gestelde onomkeerbaarheid van het ontw ikkelingsproces acht hij in dat sta
dium doorgaans niet meer van toepassing, te rw ijl het com prom is karakter van de eerste keus d o or G inz
berg nu terecht gezien w o rd t als een m om ent in een levenslang proces van optim alisering van wensen
en mogelijkheden.
Ik w il hierbij opmerken dat veel begripsverwarring voorkom en zou kunnen w orden wanneer de onder
zoekers van het ontwikkelingsproces van de beroepsoriëntatie duidelijk onderscheid zouden maken tu s
sen drie stadia, waarin steeds een andere com binatie van factoren een rol speelt:
1. de ontw ikkeling van de beroepsvoorkeur
2. het kiezen van de eerste betrekking
3. het carrièreverloop
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In zijn boek „The Psychology of Careers" (1957) beschrijft Super dit aanpassingspro
ces als de ontwikkeling van het zelfconcept in overeenstemming met de mogelijke en
in feite gekozen beroepsrollen. De beroepscarrière verloopt volgens de vijf levenstijd
perken die Charlotte Bühler (1933) onderscheidt: groei (tot 14 jr.), verkenning (14-24
jr.), zelfbestemming (24-44 jr.), handhaving (45-64 jr.) en overgang (na 65 jr.).
Voor de periode van verkenning waarin adolescenten verkeren, wijst Super op de
noodzaak van beroepskeuzevoorlichting en begeleiding.
Ter afsluiting van de hier geschetste theorie willen wij er op wijzen dat het een onjuiste
conclusie zou zijn dat het beroepskeuzeproces een onveranderlijk, uitsluitend door het
individueel ontwikkelingsstadium bepaald verloop zou hebben. In wisselwerking met
maatschappelijke ontwikkelingen is de beroepskeuze ook een dialectisch proces, en
het is mogelijk dat onder andere omstandigheden, met andere normen en waarden,
het kiezen van een beroep mede door andere overwegingen bepaald wordt.

1.3 STUDIESUCCES
Als criterium voor succes in de gekozen studierichting kan beschouwd worden of men
na een jaar de studie al of niet voortzet, en of degenen die hun studie vervolgen slaag
den voor het overgangsexamen of doubleerden.
Succesvol studeren houdt allereerst verband'met iemands verstandelijke capaciteiten
en met zijn persoonlijke inzet. Daarnaast kunnen ook gezinsomstandigheden en ande
re milieufactoren een belangrijke invloed hebben op de studieresultaten. Een derde
soort omstandigheden die verband kunnen houden met het studiesucces zijn de organisationele voorzieningen van de betreffende school, de pedagogische relaties tussen
docenten en leerling en de communicatie tussen school en gezin.
Binnen het kader van de probleemstelling van dit onderzoek zullen niet al deze relaties
bestudeerd worden. Zoals bij het tot stand komen van de beslissing studeren of wer
ken vooral persoonlijkheidseigenschappen en kenmerken van het gezinsmilieu onder
zocht worden, zo zal ook bij het onderzoek naar het succes in de gekozen studierich
ting het accent op deze kenmerken liggen.
De manier waarop de relaties met deze kenmerken onderzocht worden, wordt
uiteengezet in het „ontwerp van onderzoek", par. 1.5, ad b.

1.4 DE BEROEPSCARRIERE -

DE INITIELE CRISIS

Het aanvaarden van een functie in een organisatie kan met Schein (1967) worden op
gevat als het sluiten van een „psychologisch contract" tussen werknemer en werkge
ver. 1)
Hij noemt het een psychologische overeenkomst, omdat dit „contract" niet in alle op
zichten formeel-juridisch is vastgelegd. De gesloten overeenkomst heeft namelijk niet
alleen betrekking op het formele arbeidscontract, maar ook op een veelheid van onuit
gesproken verwachtingen en mogelijkheden van zowel werkgever als werknemer.
Juist omdat ze vaak niet uitgesproken zijn, kunnen bij de confrontatie van de weder
zijdse verwachtingen misverstanden over het contract blijken. Uit deze confrontatie zal
1) Schein baseert zijn treffende begripsaanduiding, zoals hij zelf zegt, mede op de onderzoeksresultaten
van A rgyris (1960).
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een bevredigende werkrelatie kunnen ontstaan als er een zekere overeenstemming in
de wederzijdse verwachtingen kan worden bereikt. Als geen overeenstemming bereikt
wordt, zullen er spanningen optreden die ernaar tenderen de relatie te beëindigen of
zich op een andere manier aan de overeenkomst te onttrekken.
Men kan met zeer uiteenlopende instelling ergens gaan werken, maar als iemand een
betrekking kiest kan in het algemeen verondersteld worden dat hij dit doet om zijn ei
gen verwachtingen, eisen en mogelijkheden zo goed mogelijk te realiseren. Hij is toe
gerust met bepaalde capaciteiten en affiniteiten waarvan hij verwacht dat ze in over
eenstemming zijn met de eisen die het werk stelt. Hij heeft ook verwachtingen ten
aanzien van de voldoening die het werk zelf hem zal kunnen geven, de omstandighe
den waaronder hij het kan doen en het salaris dat hij ervoor zal krijgen.
Het bedrijf bepaalt de taakinhoud en de omstandigheden waaronder het werk zal wor
den verricht. Dat gebeurt vanuit een bestaande organisatie, met bepaalde doelstellin
gen en een bepaald beleid.
De confrontatie van de verwachtingen, de capaciteiten en de affiniteiten van de werk
nemer met de eisen die het werk stelt en voldoening die het kan geven, is te zien als
een krachtenveld waarvan de resultanten te beschouwen zijn als de geleverde presta
ties en de ontvangen voldoening.
Onderstaande tekening brengt het confrontatie-proces in beeld
Werknemer

Werkgever

Prestaties

Verwachtingen

Taakinhoud
Capaciteiten
Affiniteiten
Persoonlijk
heidsstructuur

-------------- >

<--------------

Salaris,
organisatie en
personeelsbeleid

Voldoening

Zowel door de werkgever als de werknemer kunnen maatregelen genomen worden om
een bevredigende werkrelatie te bevorderen.
Zoals de werknemer een meer of minder bevredigende keus kan doen, zo heeft ook de
werkgever in de vorm van selectie invloed op het aangaan van een werkrelatie.
Adequate selectie, die rekening houdt met de mogelijkheden van het bedrijf en met de
belangen van het individu, is van de kant van het bedrijf een mogelijkheid om voor bei
den een bevredigende relatie te bevorderen. Verder kan de werkgever het afstemmen
van de wederzijdse verwachtingen bevorderen door een efficiënte introductie te geven
in het werk. Op het confrontatieproces heeft hij vervolgens invloed door de werknemer
persoonlijk te begeleiden. Tenslotte kan de werkgever de ontwikkelingsmogelijkheden
beïnvloeden door een juist afgestemde carrière-planning en de daarmee samenhan
gende verdere opleiding.
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Vanuit de positie van de werknemer wordt zoals reeds gezegd het evenwicht in de
werkrelatie bepaald door de resultante van verwachte en ontvangen voldoening, en
door de verhouding van de beschikbare capaciteiten tot de eisen die het werk stelt. Als
de werknemer te weinig voldoening in zijn werk ondervindt, kan hij als hij geen ontslag
neemt, zich óf bij de feiten neerleggen, óf hij kan proberen binnen of buiten zijn werk
compenserende voldoening te vinden.
Als het werk te veel of te weinig van zijn capaciteiten vergt kan hij, in het eerste geval,
taakverlichting of bijscholing nastreven; in het tweede geval kan hij proberen door
overplaatsing of promotie werk te vinden dat wel met zijn capaciteiten overeenstemt.
Deze activiteiten kunnen eventueel, afhankelijk van de mogelijkheden die de totale
werksituatie biedt, in overleg met de werkgever worden ondernomen. De werkgever
van zijn kant kan, discrepanties signalerend, op eigen initiatief soortgelijke maatrege
len in overweging geven.
Ook wanneer na enige tijd een bevredigende werkrelatie ontstaat, zullen er in het begin
vaak spanningen optreden tussen de eisen en de geleverde prestaties; tussen de ver
wachte en de ontvangen voldoening.
Hill en Trist (1962) geven een analyse van het aanpassingsproces van 831 werknemers
die in één onderneming gedurende een jaar werden aangenomen. Gebaseerd op de
frequentieverdeling van het personeelsverloop over acht halfjaarlijkse perioden, onder
scheiden zij drie fasen:
1. De in itië le crisis; de confrontatie met de nieuwe werkgemeenschap leidt bij velen
tot het verbreken van de relatie (1e half jaar).
2. De differentiërende overgangsfase, tijdens welke degenen die blijven, zich door
de aanpassingsmoeilijkheden weten heen te slaan (de volgende vier halfjaarlijkse
perioden).
3. De periode van blijvende relatie, waarin door geven en nemen een modus vivendi
gevonden wordt (in de laatste 1 V2 jaar groeit men hier naar toe).
Van degenen die in de onderzochte vier jaar het bedrijf verlieten deed 54% dat in het
1e h a lf jaar. Door deze sterke concentratie van het verloop kort na indiensttreding
spreken Hill en Trist met recht van een initiële crisis, en verdient deze crisisperiode van
de kant van de werkgever alle aandacht.
Uit het onderzoek van Miller en Form (1951) is bekend dat de mobiliteit van werkne
mers in het begin van hun beroepscarrière het hoogst is. Zij zijn dan in de verkennende
periode, en Miller en Form beschouwen hoge mobiliteit in die tijd als een normaal ontwikkelingsverschijnsel. Ongeacht de individuele verschillen in carrière-oriëntatie die in
deze periode manifest worden en die hun stempel drukken op de gehele beroepscar
rière (op. cit. 676), is het begin voor iedereen een aftasten van de realiteit waarbij vaak
van baan of functie gewisseld wordt. 1)
Ulo-abituriënten die voor het eerst een betrekking nemen, beginnen hun carrière met
deze aftastende periode. Het onderzoeken van mogelijke beroepen waarmee zij op
school begonnen waren, wordt nu een aftasten van de realiteit van de werksituatie,
1) M. en F. noemen deze periode die vanaf 18 jaar to t 34 jaar kan duren: „T rial W ork P eriod". De ve r
schillen in carrière-oriëntatie berusten volgens hen op zes verschillende attitudepatronen: het am b iti
euze-, conform istische-, verzadigde-, verwarde-, gefrustreerde-, en geresigneerde attitudepatroon.
(vert. W iegersma, 1957, 2431.
De duur van de Trial W ork Period is heel wisselend. Somm igen hebben al spoedig hun draai gevonden,
anderen bereiken no oit het stabiele stadium.
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waarin zij andere verhoudingen, normen, en mogelijkheden tot zelfexpressie vinden
dan zij tot nu toe gewend waren. Wanneer zoals uit de gegevens van Hill en Trist blijkt,
bij iedere nieuwe baan een aanpassingsproces verondersteld kan worden dat gepaard
gaat met hoge mobiliteit, dan geldt dat in versterkte mate voor jongens die voor het
eerst gaan werken.
Het is echter de vraag of zij dat op hun leeftijd ook als een crisis zullen ervaren, waarop
zij op grond van bepaalde persoonlijkheidseigenschappen verschillend zullen reageren.
Het kan namelijk ook zijn dat hun reacties vooral bepaald worden door de ontwikke
lingsperiode waarin zij verkeren, en dat er geen specifieke persoonlijkheidsverschillen
aanwijsbaar zijn.

1.5 SAMENVATTING EN ONTWERP VAN ONDERZOEK
Het kiezen van een betrekking of voortgezette opleiding is niet een op zichzelf staande,
eenmalige beslissing. De beroeps- of studiekeuze die iemand doet, kan beschouwd
worden als de resultante van een ontwikkelingsproces. De keus die op een bepaald
tijdstip gedaan wordt, is ook niet het eindpunt van dit proces; zij is zelf een moment in
de ontwikkeling van de gehele beroepscarrière. Na de keuze van een betrekking ont
staat uit de confrontatie van de persoonlijke verwachtingen met de eisen die het werk
stelt en de voldoening die het geeft, een nieuw gegeven dat het carrièreverloop mede
beïnvloedt.
De eerste betrekking van Ulo-abituriënten is om twee redenen een bijzondere. Ener
zijds verloopt iedere nieuwe baan volgens een aanpassingsproces waarbij in het begin
velen de relatie weer verbreken; anderzijds zijn jongens op deze leeftijd in een ontwik
kelingsstadium, waarin het verkennen van de realiteit samengaat met het veelvuldig
wisselen van baan of functie.
Drie onderwerpen hebben wij bij dit onderzoek centraal gesteld:
a. Het keuzeproces dat leidt to t het kiezen van een betrekking of verdere studie.
b. Het succes in de gekozen studierichting na een jaar voortgezet onderwijs.
c. Het verloop van de beginperiode van de beroepscarrière.
Ad a. Bij de beschrijving van het keuzeproces zal eerst de situatie geanalyseerd w or
den zoals die was ongeveer een half jaar voor het eindexamen, toen in de Ulo-klassen
van Rotterdamse MAVO-scholen het psychologisch onderzoek plaatsvond. (Voor een
beschrijving van de variabelen zie par. 2-3). Onderzocht wordt welke plannen Ulo-leerlingen gemaakt hebben ten aanzien van hun toekomstig werk of studie; welke beroepswensen zich op deze leeftijd gevormd hebben, en hoe groot de affiniteit is voor
het gewenste beroep. Tevens wordt onderzocht welke verwachtingen er bestaan met
betrekking tot de werksituatie waarin zij hun beroep zullen beoefenen.
Vervolgens zullen de werk- en studieplannen vergeleken worden met de na het eind
examen in feite gemaakte keus. Mede uit de antwoorden op de vragen van de enquête
die een jaar na het eindexamen gehouden wordt, zal worden nagegaan in welke per
soonlijkheids- en milieukenmerken zij die overeenkomstig hun plan gingen werken of
studeren zich onderscheiden van degenen die hun plannen wijzigden, en hoe de keus
van een betrekking of studierichting tot stand komt.
De enquête informeert verder naar de redenen en de gemotiveerdheid voor de ge
maakte keus, en ook door wie hulp en voorlichting gegeven is.
Verderstuderenden en werkenden zullen in deze opzichten met elkaar vergeleken w or
7

den, en met name zal ook onderzocht worden of er tussen verderstuderenden en wer
kenden verschillen bestaan wat betreft persoonlijkheidseigenschappen, schoolpresta
ties en milieukenmerken.
Ad b. Bij het onderzoek naar het succes in de gekozen studierichting willen wij eerst
nagaan van welke factoren de keuze van de verschillende studierichtingen afhankelijk
is. Naast de samenhang met persoonlijkheidskenmerken en kenmerken van het ge
zinsmilieu zal onderzocht worden of het al of niet aangesloten zijn bij een Scholenge
meenschap van de school waar men eindexamen deed, verband houdt met de geko
zen studierichting.
Vervolgens zal worden nagegaan van welke omstandigheden de studieresultaten af
hankelijk zijn. Door middel van de enquête kan worden bepaald of er tussen
abituriënten die MBO, HAVO of Atheneum kozen, verschillen zijn in studiesucces en in
de voldoening die de studie gegeven heeft. Als criterium voor succes w ordt be
schouwd of men na een jaar de studie al of niet voortzet, en of degenen die hun studie
vervolgen, slaagden voor het overgangsexamen of doubleerden. Op deze manier on
derscheiden wij Blijvers en Niet-blijvers; de eersten onderverdeeld in Zittenblijvers en
Geslaagde blijvers; de Niet-blijvers onderverdeeld in Overstappers (zij gingen een an
dere studie volgen) en Uitvallers (zij staakten verdere studie). Voor elk van deze zes
groepen zal onderzocht worden of er verschillen zijn in persoonlijkheidseigenschap
pen, schoolprestaties en kenmerken van het gezinsmilieu.
Vanwege de bijzondere positie van Ulo-abituriënten die hun studie voortzetten in de 4e
klas van HAVO of Atheneum ten opzichte van leerlingen die deze opleidingen van de
eerste klas af volgden, w ordt een vergelijkende beoordeling gegeven van het studie
succes van Ulo-abituriënten en dat van „norm ale" 4e klassers.
Het feit of men naast zijn studie nog een baantje heeft, kan de studieresultaten mede
beïnvloeden. Zowel voor de drie studierichtingen onderling, als voor uitvallers, over
stappers en blijvers, zal worden aangegeven welk verband er bestaat tussen de studie
resultaten en de tijd die men aan een baantje besteedt.
Het volgen van voortgezet onderwijs is in het ontwikkelingsproces van de beroeps
keuze van Ulo-abituriënten een tussenfase. Hoewel zij nog geen definitieve keus hoe
ven te maken, hebben ook zij bepaalde wensen en aspiraties ten aanzien van hun toe
komstig beroep. Hun beroepsaspiratie zoals die blijkt uit het antwoord op de vraag
welk beroep zij over tien jaar willen beoefenen, zal vergeleken worden met de aspira
ties van abituriënten die direct na het eindexamen zijn gaan werken.
Ad c. Ook over het verloop van de beroepscarrière kan de enquête die een jaar na het
eindexamen gehouden w ordt informatie geven.
Wij willen de eerste kennismaking van abituriënten met het arbeidsbestel vooral bena
deren vanuit hun persoonlijke ervaringen en subjectieve beleving.
Hierbij worden acht groepen onderscheiden.
Wat betreft het niet meer of nog steeds werkzaam zijn in de eerste betrekking:
1. Overstappers
2. Blijvers
W at betreft het al of niet ondervinden van moeilijkheden in het werk:
3. Jongens die moeilijkheden ondervonden
4. Jongens die geen moeilijkheden hadden
Wanneer overstappers en blijvers onderverdeeld worden naar het al of niet ondervin
den van moeilijkheden, geeft dat de volgende subgroepen:
5. Overstappers met moeilijkheden
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6. Overstappers zonder moeilijkheden
7. Blijvers met moeilijkheden
8. Blijvers zonder moeilijkheden
Voor deze groepen wordt onderzocht of er verschillen zijn in persoonlijkheidseigen
schappen, schoolprestaties en kenmerken van het gezinsmilieu.
Vervolgens wordt nagegaan of er op grond van onderstaande gegevens verschillen
zijn in werkoriëntatie:
overeenstemming van de keus met vroegere plannen,
affiniteit voor het gekozen beroep,
gemotiveerdheid van de keus,
geïnformeerdheid over werk en bedrijf,
werkverwachtingen.
Tenslotte zal tegen de achtergrond van het geschetste confrontatieproces voor de
acht genoemde groepen worden onderzocht welke andere omstandigheden verband
houden met het carrièreverloop:
a. Bedrijfskenmerken.
Als kenmerken van het bedrijf die verband kunnen houden met het carrièreverloop,
zullen de onderstaande beleidsaspecten onderzocht worden:
selectie door psychologisch onderzoek,
vormen van introductie,
opleidingsmogelijkheden,
functieveranderingen, job-rotatie,
hulp bij ondervonden moeilijkheden,
begin- en eindsalaris.
b. Individuele kenmerken.
De individuele kenmerken die samenhang kunnen vertonen met het verloop van het
confrontatieproces, zijn op de eerste plaats de reeds genoemde persoonlijkheidsverschillen en de verschillen in werkoriëntatie. Ook de persoonlijke reacties op de beleids
maatregelen van het bedrijf kunnen hiermee verband houden. Deze reacties zullen
voor de onderscheiden groepen worden onderzocht, en ook zal worden nagegaan wat
zij na een jaar werkervaring belangrijk vinden in hun werk en waarover zij tevreden zijn.

Het verslag over de uitvoering en de resultaten van het onderzoek is als volgt inge
deeld:
In hoofdstuk 2 wordt eerst een verantwoording gegeven van de keuze van de onder
zoekspopulatie, en worden de gevolgde procedures besproken om de medewerking
aan het onderzoek te verkrijgen. Vervolgens worden de variabelen die in het vooraf
gaande genoemd zijn, gedetailleerd beschreven. In de laatste paragraaf van hoofdstuk
2 is een onderzoekschema opgenomen waarin w ordt aangegeven op welk moment de
betreffende gegevens in de loop van de 2-jarige onderzoeksperiode werden verzameld.
In de hoofdstukken 3, 4 en 5 zullen de resultaten besproken worden. Per behandeld
onderwerp worden eerst de onderzoeksresultaten vermeld en, zonodig vergelijkend,
geïnterpreteerd. In de laatste paragrafen „Samenvatting, discussie en conclusies"
wordt van elk onderwerp een samenvatting gegeven, worden de belangrijkste
bevindingen vergeleken met ander onderzoek, waarna de conclusies volgen; de laatste
waar mogelijk en wenselijk ook in de vorm van aanbevelingen. Deze procedure is ge
kozen ter bevordering van de leesbaarheid van het verslag over dit complexe exploratieve onderzoek.
9

HOOFDSTUK II
OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK
2.1

DE ONDERZOEKSPOPULATIE

Het onderzoek onder abituriënten van het middelbaar algemeen vormend onderwijs
heeft qua deelname enige beperkingen naar regio, schoolsoort en sexe.
Op de eerste plaats is het onderzoek beperkt tot de scholen in de gemeente Rotter
dam. Dat betekent dat de resultaten van het onderzoek in eerste instantie vooral gel
digheid hebben voor deze stedelijke agglomeratie.
Plaatselijke bekendheid was een belangrijk argument voor de keuze van het onder
zoeksgebied. Bij de dataverzameling is dit namelijk van niet te onderschatten belang,
en ook bij de interpretatie van de uitkomsten is bekendheid met de situatie een belang
rijke hulp. Bovendien zijn regionaal de verschillen tussen Ulo-populaties in bepaalde
opzichten vaak zo groot, dat een zeker gemis aan generaliseerbaarheid nauwelijks een
verlies genoemd kan worden.
Ten tweede is het onderzoek beperkt tot de Ulo-klassen van de plaatselijke Mavoscholen, omdat ten tijde van het klassikale onderzoek in 1970, slechts enkele Mavo-opleidingen het vierde leerjaar hadden bereikt.
De derde restrictie is naar onze mening een heel spijtige. Wij hebben namelijk de
meisjes van de eindexamenklassen niet bij het onderzoek kunnen betrekken. Wanneer
ook de meisjes gevraagd zou zijn om mee te doen, zou dat in praktisch alle stadia van
het onderzoek een dubbele belasting betekend hebben, en daarvoor waren de be
schikbare mankracht en financiën ontoereikend.
2.2 PROCEDURES BIJ DEELNAME EN UITVOERING
Om de medewerking van de Rotterdamse Mavo-scholen te verkrijgen is in september
1969 contact opgenomen met de gemeentelijke onderwijsinspectie en met de drie
plaatselijke onderwijsverenigingen waarbij alle Mavo-scholen op meer of minder hech
te wijze waren aangesloten. Aan de besturen van deze organisaties werd een nota met
informatie over het onderzoek toegestuurd die in de daarop volgende besprekingen
met de besturen werd toegelicht. Alle vier onderwijs-organisaties gaven hun mede
werking en schreven een aanbevelingsbrief die op 3 oktober, samen met enkele prak
tische regelingen van het in januari '70 geplande onderzoek, werd toegezonden aan de
directeuren van 49 Mavo-scholen.
Begin november hadden 28 directeuren de gevraagde lijst van eindexamen candidaten
opgestuurd, met de bevestiging dat zij bereid waren een ochtend vrij te maken voor
het onderzoek. De 21 schooldirecties die nog niet geantwoord hadden zijn toen telefo
nisch aan het voorgenomen onderzoek herinnerd. Na een persoonlijk gesprek werden
alsnog 12 directeuren bereid gevonden mee te doen.
Hiermee was de deelname van 40 van de 49 Mavo-scholen verzekerd. Het was echter
de opzet het onderzoek onder gehele manlijke Ulo-generatie van '69-'70 te doen
plaatsvinden, en daarom is geprobeerd de laatste 9 directeuren door collega's van de
wenselijkheid van hun deelname te laten overtuigen. Voor 6 scholen had deze benade
ring succes. 3 directeuren bleven bij hun eerder ingenomen standpunt. Dit waren ove
rigens kleine categorale scholen met in totaal 64 eindexamencandidaten.
In december 1969 konden tenslotte met 46 scholen afspraken worden gemaakt voor
het onderzoek, waarvoor de periode in overleg met de directies werd vastgesteld van 2
februari tot 13 maart 1970. (zie bijlage 2.1. „Lijst van deelnemende scholen")
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Voorbereiding en uitvoering van het klassikale onderzoek

Met de hulp van vier assistenten, allen eindexamencandidaten van de Pedagogische
Academie „S t. Lucia" te Rotterdam, kon de testbatterij volgens een vast tijdschema
worden afgenomen, (zie bijlage 2.2. „Tijdschema").
De assistenten hebben eerst zelf de testen gemaakt op de manier zoals zij die later als
proefleider zouden moeten afnemen. Vervolgens kregen zij ieder een gedetailleerde
schriftelijke handleiding, en is de testbatterij voorgelegd aan een aantal van hun klas
genoten, waarbij zij beurtelings als proefleider fungeerden. Door wederzijds commen
taar en incidentele correcties bereikten wij zo een uniforme procedure en een goed in
gespeeld onderzoeksteam.
Door de directeur of klasse-leraar werd de leerlingen meegedeeld dat de deelname vrij
willig was. Gezien de leeftijd van de leerlingen is aan hun ouders niet uitdrukkelijk om
toestemming gevraagd. Alle deelnemers kregen echter aan het eind van het onderzoek
een formulier waarop samen met hun ouders de milieugegevens moesten worden in
gevuld. Degenen die verdere deelname aan het onderzoek weigerden, hebben dit for
mulier niet ingeleverd. In totaal waren dat er 19 van de 1153 deelnemers. Hun testge
gevens werden als niet verzameld beschouwd.
Afnam e van de testbatterij.

a. Introductie, en uitleg over het onderzoek.
De proefleiders schreven hun naam op het bord en ook naam en adres van de onder
zoeksleiding. De leerlingen werd uitgelegd dat het de bedoeling van het onderzoek
was om bij de huidige veranderingen in het onderwijs en het bedrijfsleven, gegevens te
verzamelen om de doorstroming naar verder onderwijs of een betrekking zo verant
woord mogelijk te doen gebeuren. Gezegd werd dat ze over enige tijd nog een brief
over het onderzoek zouden ontvangen, en dat ze zich voor nadere inlichtingen ook
konden wenden tot de leiding van het onderzoek. Het onderzoek werd besloten met
de mededeling dat er nog een vervolg zou zijn in de vorm van een enquête die een jaar
na het eindexamen gehouden zou worden.
In de maand mei volgend op het klassikale onderzoek werd aan het huisadres van alle
deelnemers een brief gestuurd waarin ze aan het onderzoek werden herinnerd, met het
verzoek eventuele adreswijzigingen door te geven, en waarin hen succes werd toege
wenst bij het eindexamen.
b. De testbatterij
De testbatterij is beproefd tijdens het vooronderzoek aan een Schiedamse Mavo in
januari 1970. 74 Eindexamencandidaten namen hier aan deel.
Alle aan tijd gebonden intelligentietests waren bij deze afname vooraan geplaatst. Dit
bleek een wat eenzijdige belasting van het testprogramma, en mede met het oog op de
pauze is de volgorde veranderd door inplaats van de test voor technisch inzicht eerst
de beroepeninteressetest te laten maken.
In onderstaande volgorde werden de testen aan de deelnemers voorgelegd:
1. Test voor Niet-Verbale Abstractie (Drenth) (20 min.)
2. Otis-test voor verbale intelligentie. (30 min.)
3. Beroepeninteresse test (Wiegersma) (± 40 min.)
Pauze: 15 min.
4. Uitsprakenlijst over werkverwachtingen (+ 10 min.)
5. Test voor technisch inzicht (D.A.T.) (30 min.)
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6. Test voor risicobereidheid „kansspel" (± 15 min.)
7. Biografische vragenlijst (Bernreuter) ( + 30 min.)
8. Test voor prestatiemotivatie (Hermans) (± 30 min.)
9. Milieukenmerken.
Alle deelnemers kregen een formulier met milieugegevens mee naar huis, met het ver
zoek dit de volgende dag ingevuld in te leveren.
2.3 DE ONDERZOCHTE VARIABELEN
Aan de keuze van de variabelen ligt niet een bepaalde intelligentie- of persoonlijkheids
theorie ten grondslag. Gekozen is voor variabelen die uit algemene praktijkervaring of
uit ander onderzoek van belang lijken bij het keuze- en confrontatieproces.
Wat de persoonlijkheid betreft zullen wij niet proberen bepaalde „ty p e n " te beschrij
ven, maar er zal een vergelijkende beoordeling gegeven worden over een aantal „per
soonlijkheidstrekken" (traits). W at de verstandelijke capaciteiten betreft zal zowel een
indicatie voor de algemene verstandelijke begaafdheid, als voor enige specifieke
begaafdheden gegeven worden. Voor de drie bekende intelligentietests en de BIT
wordt verwezen naar de betreffende handleidingen. Voor minder bekende tests en
variabelen, zoals risicobereidheid, werkverwachting en de biografische vragenlijst,
wordt aangegeven hoe ze geconstrueerd zijn, wat ze meten, en waaron deze en geen
andere meetmethode gevolgd is. Dit laatste is ook gedaan voor de PMT omdat andere
onderzoekers tot nu toe de TAT-procedure gebruikten.
In de loop van het twee jaar durende onderzoek zijn in verschillende stadia metingen
verricht. Per groep van overeenkomstige variabelen zal worden aangegeven hoe ze
gemeten zijn. Voor de drie gebruikte intelligentietests worden tevens gemiddelden en
spreiding van de onderzochte populatie gegeven.
2.3.1 In te llige ntie en Persoonlijkheidskenm erken
1. Test voor Niet-verbale abstractie.
Als indicatie voor de algemene verstandelijke begaafdheid werd gebruikt de TNVA.
Voor een beschrijving van deze test verwijzen wij naar de betreffende handleiding van
Drenth (1965). Drenth geeft geen normen voor het Ulo-niveau, maar volgens zijn er
varing staat het meetbereik van de TNVA zeker toepassing toe op dit onderwijsniveau
(pers. inf.). Wij hebben dit op grond van onze onderzoeksresultaten kunnen be
vestigen. De gemiddelde score van de Ulo-eindexamen candidaten ligt op 17.68, dat is
tussen de gemiddelden die Drenth geeft voor respectievelijk MMS en HBS-A. De
spreiding is nagenoeg gelijk.'1)
1lOnderstaande tabel geeft de aantallen, gemiddelden en spreiding in TN V A -scores, van tw ee cate
gorieën van Drenth (op.cit.3) en van R otterdam se Ulo-eindexamen candidaten.

M

o

1 3.07

7.7 6

1115

17.68

7.36

60

20.48

7.9 2

Categorie

N

MMS

15

Ulo-R'dam
HBS-A

(De percentiel-normering die voor Ulo-leerlingen w erd opgesteld, is voor belangstellenden beschikbaar.)
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Dat Ulo-leerlingen gemiddeld beter scoren dan MMS-leerlingen lijkt een opvallend re
sultaat. Het is echter niet onmogelijk dat de geringe omvang van de MMS-ykingsgroep
hier debet aan is (N = 15).
2. Test voor verbale begaafdheid.
Een tweede intelligentie-aspect dat gemeten werd is de verbale begaafdheid. Wij heb
ben hiervoor een eigen vertaling gebruikt van de Otis self-administering test of Mental
Ability (Otis, 1922). 1) Deze test meet de verschillende aspecten van de verbale be
gaafdheid zoals de woordenschat en het verbaal redeneren niet afzonderlijk, maar
bevat een aantal ongelijksoortige opgaven waarvan de som der goede antwoorden
een totaal-score voor verbale begaafdheid geeft. Hoewel wij de ervaring hadden dat
op dit onderwijsniveau gemiddeld hoger gescoord wordt dan het gemiddelde van 49
dat Otis aangeeft (op. cit. 7), is mede met het oog op researchdoeleinden toch de door
hem aanbevolen tijdslimiet van 30 minuten aangehouden. De gemiddelde score is
daardoor inderdaad nogal hoog uitgevallen: M = 61; niettemin is er op Ulo-niveau
toch een behoorlijke spreiding: a = 7.38.
3. Test voor technisch inzicht.
Voor het meten van het inzicht in praktisch-technische relaties is gebruik gemaakt van
de test voor technisch inzicht uit de DAT van Fokkema en Dirkzwager (1968, 2e ed.).
Zij geven weliswaar normen voor de vierde klas van de Ulo (op.cit. 28 e.v.) maar ter
vergelijking zijn ook voor de Rotterdamse populatie gemiddelde, spreiding en percentiel-normen berekend. Voor het aantal proefpersonen waarop de DAT geijkt is, gelden
als gemiddelde score en standaarddeviatie de volgende waarden:
N = 565, M = 44.8, st.dev. = 10.5.
Voor onze populatie zijn deze waarden respectievelijk:
N = 1115, M = 42.2, st.dev. = 10.6.
4. Beroepeninteressentest.
De mate van affiniteit voor een negental soorten beroepsaktiviteiten zoals Irle die
onderscheidt, is gemeten met zijn door Wiegersma vertaalde beroepeninteressetest
(Wiegersma, 1966,3e ed.). Voor een beschrijving van de test zelf w ordt verwezen naar
deze publicatie. Enige gegevens over deze test en de manier waarop hij is toegepast,
vindt men ook in hoofdstuk 3 (par. 3.1.2.) waar de ontwikkeling van de beroepsaffiniteit tijdens de Ulo-periode wordt besproken, en de relatie onderzocht wordt tussen het
gewenste beroep en de met de BIT bepaalde affiniteit voor dat beroep.

1) Experimentele vertaling en bewerking van Otis self-administering tests o f mental ability, interm . exam.
form A ., A 'dam 1969, Sw ets en Zeitlinger.
(De percentiel-norm ering die voor Ulo-leerlingen w erd opgesteld, is voor belangstellenden beschikbaar.)

5. Uitsprakenlijst over werkverwachtingen.
Naast de voorkeur voor een bepaald beroep, zijn de verwachtingen die iemand heeft
ten aanzien van de werksituatie waarin hij zijn beroep zal beoefenen, een belangrijk as
pect van de beroepsoriëntatie. D De werkverwachtingen zijn op te vatten als de neer
slag van de informaties die men in zijn omgeving opdoet, en de waarde-oordelen die
zich daarover gevormd hebben.
De verwachtingen die Ulo-leerlingen over hun toekomstig werk hebben, zijn onder
zocht met een lijst van 48 uitspraken (zie bijlage 2.3).
Bij het inventariseren van de omstandigheden die voor de dagelijkse werksituatie van
belang zijn, kan men volgens gangbare praktijkopvattingen en researchbevindingen
globaal een zestal aspecten onderscheiden:
1. werk en werkomgeving
2. tussenpersoonlijke werkverhoudingen
3. directe chef en algemene leiding
4. salaris en sociale voorzieningen
5. opleiding en promotiekansen
6. sociaal aanzien.
Voor de samenstelling van de vragenlijst zijn eerst 72 uitspraken over deze aspecten
geformuleerd. Deze uitspraken zijn voorgelegd aan Ulo-leerlingen en personeels
functionarissen om ze te beoordelen op relevantie voor de werksituatie en duidelijk
heid van formulering.
Mede op grond van deze beoordeling zijn de 48 uitspraken geselecteerd die gelijkelijk
verdeeld over de zes aspecten, in de definitieve lijst werden opgenomen. Tijdens het
klassikale onderzoek moest voor elke uitspraak op een 5-puntsschaal worden aange
geven hoe belangrijk men die vond voor zijn toekomstig werk. (heel belangrijk —
belangrijk — neutraal - niet belangrijk — volkomen onbelangrijk) Aan elk van deze antwoordcategorieën werd een cijfer toegekend van 1 (voor „heel belangrijk") oplopend
tot 5 (voor „volkomen onbelangrijk").
Op grond van de gemiddelde scores per uitspraak is vervolgens voor alle Ulo-leerlingen
en voor een aantal subgroepen een rangorde naar belangrijkheid van de uitspraken op
gesteld.
6. Test voor Risicobereidheid.
Volgens Kogan en Wallach (1964) is de bereidheid risico's te nemen een psycho
logische dispositie die zich zowel in spelsituaties doet gelden als bij cognitieve oor
deelsvorming en praktische besluitvaardigheid. Modererende variabelen zijn hierbij de
angst om te falen en een zelf-defensieve houding.
Indicatief voor risico-bereidheid in spelsituaties, waar gekozen moet worden tussen
biedingen met wisselende winstkans en verschillende bedragen, zijn de variabelen
kansvoorkeur en variantievoorkeur.
Kansvoorkeur is te definiëren als de voorkeur voor één van de combinaties: grote
winstkans, klein bedrag öf: kleine winstkans, groot bedrag. Variantievoorkeur is de
voorkeur voor grote of kleine verschillen tussen de winst- en verliesbedragen.
Van deze twee risicovariabelen is de variantievoorkeur in hoge mate afhankelijk van de
grootte van de winstkans, en heeft de kansvoorkeur de meest stabiele samenhang met
risiconemend gedrag in spelsituaties. (Edwards, 1S54,450 — Van der Meer, 1966,649).
Als indicatie voor risicobereidheid zullen wij daarom alleen de kansvoorkeur in ons
onderzoek betrekken.
1) Het w oord verw achting w o rd t hier niet gebruikt in de betekenis van kansverwachting, maar als een
voorkeur die men toe kent ofw el een belang dat men ergens aan hecht.
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Het is gebruikelijk de kansvoorkeur te bepalen door een reeks biedingen van
wisselende winstkans, en wij volgden eveneens een dergelijke methode (Coombs en
Pruit, 1960 — Kogan en Wallach, 1964 — Van der Meer, 1966.)
De samenstelling van de als „Kansspel" in de testbatterij opgenomen test voor risicobereidheid wordt beschreven in bijlage 2.3.A.
Er worden drie risicogroepen onderscheiden:
1. Voorkeur voor kleine winstkansen en daarmee voor groot risico (groep G).
2. Voorkeur voor middelmatige winstkansen en daarmee voor gematigd risico (groep
M).
3. Voorkeur voor grote winstkansen en daarmee voor klein risico (groep K).
7. Biografische Vragenlijst.
In 1968, toen de testbatterij werd samengesteld, waren er voor het Nederlandse taal
gebied weinig persoonlijkheidsvragenlijsten in de handel. Al naar gelang de vraagstel
ling, gebruikten wij de ABV van Wilde (1963) of een eigen vertaling van de
„Personality Inventory" van Bernreuter (1958).1)
Naar onze mening heeft de ABV voor het doorsnee beroepskeuze-onderzoek een te
klinische sfeer, en dat geldt zeker ook voor het onderhavig onderzoek.
De biografische vragenlijst van Bernreuter heeft echter ook zijn bezwaren. De vragen
lijst omvat zes schalen: Neuroticisme (N), Zelfstandigheid (Z-A), Introversie (l-E),
Dominantie (D-O) Vitale zekerheid (O-Z) en Sociabiliteit (A-S).
Enkele van deze schalen hebben een hoge intercorrelatie. De schaal voor Neuroticisme
hangt sterk samen met Introversie en Vitale zekerheid (i.c. onzekerheid), de schaal
voor Zelfstandigheid hangt samen met geringe sociabiliteit.
Dezelfde samenhangen als Bernreuter vermeldt, bleken ook bij Ulo-leerlingen te be
staan. (zie correlaties A en B, voetnoot 2) Zowel Eysenck (1970) als Cattel 1(1965) be
schouwen vormen van neuroticisme en sociale extraversie, zij het uiteenlopend gede
finieerd, als de twee belangrijkste persoonlijkheidsfactoren die op grond van traittheorieën kunnen worden geanalyseerd.
Ook wij wilden allereerst een indicatie hebben voor neuroticisme.
1)

A. Intercorrelaties volgens Bernreuter
Table III — Coefficients o f Intercorrelation
The Pennsylvania State College (M en) Engineering Students
N = 157

*

Z-A

N

-.37

Z-A
I-E
D-0
O-Z

I-E

D-0

O-Z

A-S

B. Intercorrelaties bij Ulo-leerlingen
(N = 1112)

Z-A

.95

-.80

.95

.32

N

-.31

.47

-.54

.60

Z-A

-.69

.90

.39

I-E

-.88

.07

D-0

.11

O-Z

-.38

I-E

D-0

O-Z

A-S

.89

-.70

. 89

.18

-.25

.48

-.49

.56

-.54

.81

.29

-.78

.21
.01

* de aanduidingen bij de schalen zijn vervangen door de Ned.vertaling.
2) Biografische Vragenlijst 1969, experimentele vertaling en bewerking van de „T h e Personality
Inve ntory" van Bernreuter, A 'dam 1969, Sw ets en Zeitlinger.
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De beste combinatie met de schaal voor neuroticisme vormt de schaal voor
sociabiliteit. Ze zijn relatief onafhankelijk en hebben een redelijke betrouwbaarheid.2)
Deze twee schalen zijn in de testbatterij opgenomen.
Volgens Bernreuter meten ze respectievelijk Neuroticisme: personen die hoog scoren
op deze schaal neigen tot emotionele labiliteit; en Sociabiliteit: personen die op deze
schaal hoog scoren zijn eenzelvig, die laag scoren zijn gezelligheidsmensen (beide
kunnen in deze opzichten neurotisch zijn).
Hieronder volgen enige voorbeelden van items met hoge respectievelijk lage scores op
de twee schalen.
Neuroticisme:
W ordt u wel eens geplaagd door een volkomen onbelangrijke gedachte, die u maar
niet van u af kunt zetten?
Kan een gevoel van geluk bij u zonder verklaarbare reden omslaan in neerslachtigheid?
Maakt u zich van te voren al vaak zorgen om een ongeluk dat u misschien zou kunnen
overkomen?
Sociabiliteit:
Betekenen boeken meer voor u dan vrienden?
Geeft u er de voorkeur aan alleen te zijn als u een hevige emotie te verwerken heeft?
Als u snel moet beslissen, doet u dat dan liever alleen?
8. Test voor Prestatiemotivatie.
Voor het meten van de prestatiemotivatie gebruikten Van der Meer (1966) en andere
onderzoekers de door Mc Clelland (1953) ontwikkelde TAT-procedure.
Hermans (1967) heeft voor het meten van prestatiemotivatie een vragenlijst samenge
steld, en hij vergeleek deze methode met de TAT-procedure.
Zowel uit laboratoriumonderzoek als veldstudies blijkt dat zijn PMT een betere
operationalisering van prestatiegemotiveerd gedrag is dan de TAT-procedure. Naast
de eenvoudige scoring en beoordeling van de PMT, was dit het belangrijkste motief
om de prestatiemotivatie te meten door middel van de vragenlijst-methode van
Hermans.
Behalve de schaal voor prestatiemotivatie (de P schaal) heeft de PMT nog twee andere
schalen: de F — schaal en de F + schaal. De F— schaal meet de door Hermans
zogenoemde negatieve faalangst, en dat is een vorm van angst die nadelig is voor de
prestaties. De F+ schaal meet een vorm van faalangst die een positieve uitwerking
heeft op de prestaties.
2.3.2 M ilieu ke nm erken
Als afsluiting van het klassikale onderzoek werd de deelnemers een formulier mee
gegeven dat zij samen met hun ouders moesten invullen (zie bijlage 2.4). Van de
informaties die dit formulier gaf, zijn de volgende gegevens bij de analyse van het
keuzeproces en van de daarna opgedane studie- en werkervaringen betrokken.
1. Naam van de school waar men eindexamen deed.
2. Al of niet gedoubleerd op de Ulo.
(Zie ook par. 2.3.3, Schoolprestaties op de Ulo.)
3. Zijn er na het eindexamen studie- of werkplannen.
1) De betrouwbaarheidscoëfficiënten volgens de „s p lit-h a lf" m ethode berekend met de form ule van
Spearm an-Brown, zijn voor de Amerikaanse versie van deze schalen respectievelijk: .91 en .78 (Bernr.
1958).
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4. Bij werkplannen, eventueel de naam van het bedrijf; bij studieplannen, de studie
richting.
5. Zijn er bepaalde beroepswensen.
6 . Beroepsniveau van de vader.
Bij de indeling van het opgegeven beroep is gebruik gemaakt van de beroepenklapper
van het I.T.S. (1971). Aan de zes niveaus van het I.T.S. (op.cit.27) werd met het oog
op de aan het Westland grenzende randgemeenten de groep „Boeren en Tuinders"
toegevoegd, dit mede omdat volgens het C.B.S. deze groep landelijk 9.5% uitmaakt
van het middelbaar milieu (C.B.S. 1957, 25).
Er worden zo zeven beroepsniveaus onderscheiden:
1. Ongeschoolde arbeid
2. Geschoolde arbeid
3. Lagere employees
4. Zelfstandige middenstand
5. Boeren en Tuinders
6 . Middelbare employees
7. Hogere beroepen
7. Opleidingsniveaus van de vader.
8 . Opleidingsniveau van de moeder.
9. Opleidingsniveau van broers en zussen,
ad. 7, 8 en 9.
Wij onderscheiden zes opleidingsniveaus:
1. Basisonderwijs.
2. Basisonderwijs + cursussen
3. Ulo - Mavo
4. Ulo — Mavo + cursussen (ook MMS en HAVO)
5. HBS — Gymnasium — Atheneum
6 . Tertiair onderwijs.
10. Heeft moeder naast haar huishoudelijk werk nog een betrekking.
11. Aantal kinderen (Gezinsgrootte).
2.3.3 Schoolprestaties op de Ulo
Naast het gegeven of men in de loop van de Ulo-periode weleens doubleerde, hebben
wij ook de beschikking gekregen over de behaalde eindexamen cijfers. Hiertoe is
contact opgenomen met het „Bureau Examen M ulo" en met het „Bureau R.K. Muloexamen", die samen de organisatie van de eindexamens verzorgden aan alle deel
nemende scholen. Aan de hand van de cijferlijsten is per deelnemer het gemiddelde
berekend van de cijfers die voor de talen en voor de wiskundevakken werden behaald.
Behalve wiskunde werden de keuzevakken, op grond waarvan zowel in de A als de B
richting nog een aantal examenpakketten te onderscheiden zijn, niet in de beoordeling
opgenomen.
2.3.4 Follow -up enquête
De follow-up enquête werd in september 1971 met een begeleidend schrijven aan alle
geslaagde examencandidaten toegestuurd. Bij de samenstelling van de enquête heb
ben wij veel waardevolle suggesties verwerkt van de commissie die in mei 1971 van
wege het subsidiërende Ministerie van Sociale Zaken werd ingesteld ter begeleiding
van het onderzoek.
Aan de eigenlijke enquête is in juni '71 een proef-enquête voorafgegaan onder de 74
deelnemers aan het vooronderzoek te Schiedam, bij wie ook de testbatterij was be
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proefd. Op grond van de resultaten van de proefenquête werden redactie en indeling
van een aantal vragen gewijzigd. Voor de definitieve vorm waarin de enquête werd
afgenomen, wordt verwezen naar bijlage 2.5.
Op 3 september 1971 werden 841 enquête formulieren verzonden:
Deelnemers psychologisch onderzoek
geen milieugegevens ingeleverd
19
geen examencijfers bekend
24
Uitvallers
43
Afgewezen voor het eindexamen
Geslaagde deelnemers

1153

43
1110
269
841

Na drie weken waren 513 enquêtes terugontvangen.
Op 23 september werd aan de to t dan toe niet responderenden een herinnering ge
stuurd samen met een nieuw enquête-formulier. In de daaropvolgende vier weken
werden nog eens 180 enquêtes terugontvangen. In het geheel werden 693 enquêtes
beantwoord, dat is 82% van de verzonden formulieren.
Van de 148 niet responderenden waren er 8 die wel hun formulier terugstuurden,
echter niet ingevuld, en met de mededeling dat men niet verder aan het het onderzoek
wilde deelnemen. In de onderstaande figuur is de verdeling van de terugontvangen
enquêtes weergegeven over 7 opeenvolgende weken.
397
Figuur 2.1 Overzicht van de respons-data.
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Voor een schriftelijke enquête betekent een antwoordpercentage van 82 een redelijke
betrouwbaarheid van de uitkomsten met betrekking tot de omvang van de respons.
Om na te gaan of de twee responsgroepen ook representatief geacht kunnen worden
voor de gehele onderzoeks-populatie, zijn de twee responsgroepen met elkaar, en met
de niet responderenden vergeleken. Deze vergelijking was mogelijk omdat voor allen
die een enquêteformulier ontvingen, uit het voorafgaand klassikale onderzoek dezelfde
individuele — en milieuvariabelen bekend waren. 1 )
Tabel 2.2 (bijlage 1.1.A) geeft een overzicht van de variabelen waarop de
responsgroepen vergeleken zijn.2 )
De belangrijkste resultaten van deze vergelijking zijn: ten eerste, dat er voor bijna geen
van de onderzochte individuele- en milieukenmerken significante verschillen bestaan
tussen de 2e responsgroep en de niet-responderenden. Ten tweede: dat er wel
significante verschillen bestaan tussen de 1e responsgroep en de twee andere
groepen, en dat het vooral de intelligentievariabelen zijn die significant differentiëren.
De 1e responsgroep behaalt namelijk op alle intelligentietests betere resultaten dan de
anderen. Behalve voor technisch inzicht PR < 25, zijn bovendien al deze verschillen
significanten op 5 tot 0,5% niveau.
De 1e responsgroep doubleerde ook aanzienlijk minder op de Ulo dan de 2e
responsgroep en de niet-responderenden. (p < 0.001). Voor de overige criteria voor
schoolprestaties scoren de responsgroepen met kleine procentuele verschillen af
wisselend hoger en lager. Ook wat de persoonlijkheids- en milieukenmerken betreft,
zijn ertussen de responsgroepen praktisch geen verschillen. Het enige duidelijke ver
schil is dat de 2 e responsgroep significant vaker uit het hoger milieu komt dan de 1e
responsgroep, én de niet-responderenden. (p < 0.025).
Wanneer de overeenkomst tussen responderenden en niet-responderenden als
criterium voor representativiteit wordt beschouwd, betekenen de geconstateerde
overeenkomsten en verschillen dat de representativiteit groter wordt naarmate de
responsgroep groter wordt. Bij vergelijking van 1e en 2e responsgroep samen, met de
niet-responderenden, blijkt dat nog slechts drie variabelen significant differentiëren: de
niet-responderenden doubleerden vaker op de Ulo en behaalden minder vaak hoge
scores op de TNVA en de Otis-test.
2.4 VERWERKING VAN DE GEGEVENS - ONDERZOEKSSCHEMA
De gegevens van het klassikale onderzoek, het milieu-formulier en van de enquête, zijn
gecodeerd en vervolgens op kaarten geponst. De meeste bewerkingen van de ge
gevens zijn via deze kaart-input met behulp van de computer uitgevoerd.
Bij de data-analyse worden naar studie- en werkerervaringen een aantal subgroepen
onderscheiden die met elkaar vergeleken worden op de onderzochte persoonlijkheidsen milieuvariabelen. Voorzover score-breedte of klasse-indeling van deze variabelen
dat toelieten, is voor de onderscheiden subgroepen onderzocht of er verschillen zijn in
de extreme waarden van de variabelen. In bijlage 2.6 wordt voor alle variabelen waar1) Voor de manier w aarop de groepen vergeleken zijn en de berekening van de statistische significantie
van de verschillen, w o rd t verwezen naar par. 2.4, „verw erking van de gegevens".
2) Alle tabellen zijn aangeduid m et tw ee cijfers. Het eerste cijfer geeft het hoofdstuk aan w aar ze in
voorkom en, het tw eede cijfer geeft de volgorde aan waarin de tabellen in het betreffende hoofdstuk
w orden genoemd. V oor som m ige tabellen (zoals tabel 2.2.) w o rd t verwezen naar bijlage 1. Om het o p 
zoeken van deze tabellen te vergemakkelijken, is aan de bijlagen eenzelfde cijferaanduiding gegeven.
Het eerste cijfer geeft het num m er van de bijlage aan waarin de tabellen zijn opgenomen, het tweede
cijfer geeft de volgorde aan. Aan beide cijferaanduidingen kan een lettervolgorde zijn toegevoegd.
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van het effect op deze manier onderzocht is, een overzicht van de indeling in lage of
hoge scores gegeven. Per variabele wordt tevens aangegeven welke afkortingen daar
voor in de tabellen worden gebruikt. Hierbij is de volgorde aangehouden waarin ze
voorkomen in tabel 2.2, bijlage 1.1A; wat ook de volgorde in de meeste andere tabellen
is.
Per variabele kunnen er tussen de vergeleken groepen verschillen optreden in scorefrequenties onder of boven de gestelde grenzen. Om te bepalen in hoeverre eventuele
verschillen aan het toeval moeten worden toegeschreven of dat ze werkelijk een ge
volg zijn van specifieke hoedanigheden, werd voor ieder verschil met de x 2 -toets van
Pearson uitgerekend hoe groot de kans is dat het op toeval berust.1)
Als criterium voor significantie is hierbij het 5% niveau aangehouden. De significantieniveaus worden in de tekst steeds aangegeven met de bijbehorende p-waarden. Een
verschil met een p-waarde van 0.05 is significant op 5% niveau, en dat betekent dat de
kans dat het op toeval berust 5% is.
Samenvattend onderzoeksschema

Afgezien van de analyse van de gegevens en de interpretatie van de resultaten, heeft
de organisatie en uitvoerig van het onderzoek ruim twee jaar in beslag genomen. De
maatregelen die in deze periode werden genomen en de metingen die werden gedaan,
zijn in de vorige paragrafen beschreven. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de
momenten waarop deze maatregelen en metingen plaatsvonden.
Sept. — Dec. 1969:

Organisatie van de deelname aan het onderzoek.
46 van de 49 R'damse MAVO-scholen werden bereid
gevonden aan het onderzoek mee te doen.

januari 1970:

Vooronderzoek — Schiedam.
De testbatterij werd beproefd aan een Schiedamse
MAVO met 74 Ulo-eindexamen candidaten.

2 febr. - 13 maart 1970:

Klassikaal psychologisch onderzoek te Rotterdam.
Op 46 Mavo-scholen wordt de testbatterij gemaakt
door 1153 manlijke Ulo-eindexamencandidaten.

mei 1970:

Herinneringsschrijven.
Alle deelnemers aan het onderzoek ontvangen een
brief met de beste wensen voor het eindexamen.
De follow-up enquête w ordt in het vooruitzicht
gesteld.

mei — juni 1970:

Ulo-eindexamens.

juni 1971:

Proef-enquête Schiedam.
De follow-up enquête wordt toegezonden van de 74
Schiedamse abituriënten die aan het voor-onderzoek
hebben deelgenomen.

1) Gebruikt is de form ule van Yates (1934) m et correctie voor discontinuïteit bij kleine aantallen.
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september 1971:

Follow-up enquête — Rotterdam
De enquête wordt toegezonden aan de 841 deel
nemers aan het klassikale onderzoek, die slaagden
voor het eindexamen.
In
eerste
termijn
werden
513
enquêtes
terugontvangen.

oktober 1971:
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Aan 341 niet-responderende abituriënten wordt een
herinnering gestuurd. In de daarop volgende vier
weken werden 180 enquêtes terugontvangen.
In totaal werden 693 enquêtes beantwoord, dat is
82% van de verzonden formulieren.

HOOFDSTUK III
ANALYSE VAN HET KEUZEPROCES
Bij de beschrijving van het keuzeproces wordt eerst de situatie geanalyseerd zoals
die was ongeveer een half jaar voor het eindexamen, toen in de Ulo-klassen van
Rotterdamse Mavoscholen het psychologisch onderzoek plaats vond.
In par. 3.1 zullen achtereenvolgens worden behandeld de plannen die Ulo-leerlingen gemaakt hadden ten aanzien van hun toekomstig werk of studie; de relatie van
die plannen met de beroepswensen die zich op deze leeftijd hebben gevormd en de
mate van affiniteit voor het gewenste beroep.
Om de ontwikkelingen in beroepsaffiniteit aan te geven, zal met behulp van de
Beroepeninteressetest een vergelijking worden gemaakt van het belangstellingsprofiel van Ulo-abituriënten met dat van 1e jaars Ulo-leerlingen. Tenslotte zal in de
ze paragraaf aan de hand van de uitsprakenlijst over werkverwachtingen, worden
nagegaan wat Ulo-leerlingen wel en niet belangrijk vinden in hun toekomstig werk.
In par. 3.2 worden de werk- en studieplannen vergeleken met de na het eindexa
men in feite gemaakte keus. De overeenkomst tussen plan en keus van degenen die
verdere studie volgden zal vergeleken worden met de overeenkomst die bestaat bij
degenen die een betrekking namen.
Vanwege het grote aantal werkenden dat aanvankelijk van plan was verder te stu
deren, zal onderzocht worden in welke opzichten zij zich qua persoon en milieu on
derscheiden van degenen die overeenkomstig hun plan gingen werken.
De omstandigheden die een rol spelen bij de feitelijke keus van een betrekking wor
den besproken volgens het schema van objectieve determinanten van Wiegersma.
(De keuze van de studierichting w ordt in hoofdstuk 4 besproken.)
De manier waarop de keuze van een betrekking tot stand komt, geeft aanleiding tot
een aantal suggesties om de beroepskeuzevoorlichting tijdens het voortgezet on
derwijs te verbeteren.
In par. 3.3 wordt onderzocht of er tussen verder studerenden en werkenden ver
schillen bestaan wat betreft persoonlijkheidseigenschappen, schoolprestaties en
milieukenmerken.
In de samenvatting worden de resultaten hiervan vergeleken met ander onderzoek.
Met name zullen aan de hand van het onderzoek van Mathijssen en Sonnemans,
Van Heek en het rapport van De Groot, conclusies gegeven worden over aard en
constantie van de factoren die op de verschillende onderwijsniveaus een rol spelen.
3.1 PLANNEN, WENSEN EN VERWACHTINGEN
3.1.1 Plannen
Van de 1110 Ulo-leerlingen die begin 1970 hebben deelgenomen aan het klassikaal
psychologisch onderzoek waren er 745 van plan verder te studeren; 246 leerlingen w il
den na het eindexamen gaan werken en 119 gaven te kennen dat ze nog geen plannen
over studie of werk hadden gemaakt. 1) (Zie tabel 3.1)
Van 768 leerlingen waren de plannen concreet, dat wil zeggen: zij noemden de naam
van het bedrijf waar ze wilden gaan werken of van de studierichting die ze wilden gaan
1) In feite hebben 1153 leerlingen aan het onderzoek meegedaan, maar van 43 leerlingen hebben w ij o f
de examencijfers o f de m ilieugegevens niet kunnen achterhalen, (zie par. 2.3.4)
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volgen. Van 223 leerlingen bleven de plannen vaag: zij wisten wel te zeggen of ze w il
den gaan werken of studeren, maar ze wisten nog niet precies waar of wat.2 )

Tabel 3.1
Absolute aantallen en percentages van de toekomstplannen van Ulo-leerlingen
Concreet plan
(Rij %) N (Kol.%)

Vaag plan
(Rij %) N (Kol.%)

Geen plan
(Rij %) N (Kol.%)

Totaal
(Rij %) N (Kol.%)

S tud i ep1annen

(88)

658 (86)

(12)

87 (39)

-

(100) 745 (67)

Werkplannen

(45)

110 (14)

(55)

136 (61)

-

(100) 246 (22)

Geen plan
Totaal

-

(69)

768 (100)

(20)

223 (100)

(100) 119 (100)

(100) 119 (100)

( 11) 119 (100)

(100)1110 (100)

Vooral zij die opgaven te willen gaan werken, hadden vaak slechts vage plannen in die
richting. Van degenen die verder wilden studeren had 8 8 % hiervoor een concreet plan,
terwijl slechts 45% van de werkplannen concreet was. Het significantieniveau van dit
verschil is p < 0 .001 .

Voor dit grote verschil in concrete toekomstplannen is een voor de hand liggende ver
klaring te vinden in het geringer aantal keuzemogelijkheden waar Ulo-abituriënten bij
verdere studie over beschikken (Havo, M.B.O. of Atheneum) terwijl met deze studie
mogelijkheden bovendien een grotere bekendheid verondersteld mag worden dan met
de voor velen onoverzichtelijke veelheid van maatschappelijke functies en beroepen.
Dat de leerlingen die willen gaan werken relatief weinig concrete, doelgerichte plannen
hebben, zou bovendien kunnen betekenen dat zij meestal alleen besloten hebben: „In
elk geval niet verder studeren". In hoeverre de werkplannen „bij gebrek aan beter"
ontstaan zijn, en in hoeverre hierbij individuele- en milieukenmerken een rol spelen,
zullen wij trachten te beantwoorden in par. 3.3, waar verderstuderenden en werkenden
met elkaar worden vergeleken.

3.1.2 Seroepswansen an b a roa psa ffin iteit
Toekomstplannen en beroepswensen

Gevraagd naar het beroep dat zij het liefst willen beoefenen, noemen 573 van de on
derzochte leerlingen een beroep (52%). Onderscheiden naar de verschillen in toe
komstplannen, geeft Tabel 3.2 een overzicht van de frequenties van de geuite be
roepswensen.
2) W ij merken hierbij op dat er, op deze m anier bepaald, enig verschil in het niveau van concreetheid kan
bestaan tussen degenen die verder w illen studeren en die willen gaan w erken: in bepaalde gevallen kan
het noemen van de naam van het bedrijf concreter zijn dan het noemen van de studierichting.
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Tabel 3.2
Frequenties en percentages van beroepswensen bij verschillen in toekomstplan.

N-subgr.

Frequenties
van geuite
beroepswensen

Studieplannen

745

406

54

Werkplannen

246

140

57

Geen plannen

119

27

23

Concrete plannen

768

462

60

Vage plannen

223

84

38

Concr. planstudie

658

379

58

Concr. planbetrekk.

110

83

75

Toekomstplan

Beroepswensen
in % van
subgroep

Degenen die nog niet weten of ze verder zullen studeren of werken, uiten ook het
minst hun wensen t.a.v. het toekomstig beroep: 23%. Er blijkt weinig verschil in oriën
tatie op een beroep te zijn tussen de groep die verder wil studeren en de groep die wil
gaan werken. Van deze groepen noemen resp. 54 en 57% het door hun gewenste be
roep.
Wèl is er in dit opzicht aanzienlijk verschil tussen degenen die concrete plannen heb
ben t.a.v. studie of werk, en degenen van wie de plannen vaag blijven. De percentages
van geuite beroepswensen zijn hier resp. 60 en 38 (p < 0.001).
Nog vaker zijn er beroepswensen bij die leerlingen die willen gaan werken en boven
dien al weten waar. Van dezen noemt ruim 75% het door hun gewenste beroep.
Wij hebben onderzocht of de anderen (de 25% die wèl weten waar ze willen gaan wer
ken, maar niet het gewenste beroep noemen) misschien bedrijven met een bijzondere
status of image op het oog hebben.
Uit een vergelijking met degenen die zowel bedrijf als beroep opgeven, blijkt echter
niet dat de ene groep bij het maken van zijn toekomstplannen meer aangetrokken
werd door bepaalde bedrijven dan de andere. Beide groepen zijn over de verschillende
categorieën werkgevers ongeveer gelijk verdeeld: Het aandeel dat de overheid en het
particulier bedrijfsleven in de werkplannen hebben is voor beide groepen exact hetzelf
de: van beide wil 41 % bij de overheid en 59% bij het particulier bedrijfsleven. Ook zeg
gen beide groepen evenvaak dat ze van plan zijn bij grote concerns als Shell en Unileverte gaan werken (7%). Kleinere particuliere ondernemingen worden door 23% (mét
beroepswens) en 19% (zonder beroepswens) als toekomstige werkgevers genoemd.
(0.80 > p > 0.70)
Het al of niet hebben van beroepswensen houdt klaarblijkelijk weinig verband met de
plannen om bij bepaalde bedrijven te gaan werken. Volgens de theorie van Ginzberg is
het beroepskeuzeproces bij jongens op deze leeftijd nog in de exploratieve fase, waar
bij zij wel allerlei mogelijke beroepen onderzoeken, maar deze meestal nog niet in een
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Tabel 3.3 Belangstellingsprofielen.
Cumulatieve frequenties van de schaalscores van Ulo-abituriënten en jongens die de
Ulo kiezen, vergeleken met de decielwaarden van de ijkingsgroep van Wiegersma.
A. Belangstellingsprofiel van Rotterdamse Ulo-abituriënten (N = 300)

TH

AV

TN

VB

AA

HA

AD

LG

SO

L

<D1

112

43

19

32

57

42

59

32

30

55

9

D2

169

83

31

52

105

84

87

49

75

124

16

D3

205

104

53

80

144

102

96

63

155

27

D4

233

146

70

108

186

140

122

93

153

193

45

D5

253

166

87

133

203

160

144

111

174

216

63

D6

268

195

112

166

227

174

162

129

204

230

80

D7

281

212

138

205

249

191

176

152

218

255

105

D8

290

225

160

235

265

213

203

185

237

276

137

D9

294

242

204

265

284

253

241

231

256

291

202

iD9

6

58

96

35

16

47

59

69

44

26

M

98

B. Belangstellingsprofiel van jongens die de Ulo kiezen (N = 153)1)

< Dl

AA

HA

AD

LG

SO

21

12

15

11

36

24

29

54

40

61

L

M

7

15

11

27

29

33

29

38

45

43'

44

41

60

59

57

62

53

60

66

70

D4

|_81

D5

97

76

80

80

75

64

74

72

74

D6

112

94

96

90

85

79

82

83

95

D7

119

108

111

107

98

99

94

101

104

110

102

D8

130

120

124

118

107

110

106

112

116

130

121

D9

139

128

137

135

129

130

127

138

135

142

138

^D9

14

25

16

18

24

23

26

15

18

11

15

91

De afkortingen boven de kolommen geven de negen belangstellingsrichtingen aan en
de twee niveauschalen:
TH = technische handarbeid
AV = ambachtelijke vormgeving
TN = techniek en natuurwetenschap
VB = voedselbereiding
AA = agrarische arbeid
HA = handel
AD = administratief werk
LG - litteraire en geesteswetensch. arbeid
SO = sociaal werk en opvoeding
L = activiteiten die meer gekozen worden op lager-onderwijsniveau
M = activiteiten die meer gekozen worden op middelbaar-onderwijsniveau
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gericht plan vastleggen. Kennelijk is ook de beroepsvoorkeur van Ulo-leerlingen vlak
voor hun eindexamen veelal nog in deze vrijblijvende fase.
Ontwikkeling van de beroepsaffiniteit

De affiniteit voor de verschillende beroepssectoren is tijdens het psychologisch onder
zoek gemeten met de Beroepeninteressetest van Wiegersma. Uit de testgegevens van
een a-selecte groep van 300 leerlingen uit onze onderzoekspopulatie werd het belangstellingsprofiel voor de gemiddelde Ulo-abituriënt opgesteld.
Het profiel is zo geconstrueerd dat het vergelijkbaar is met het profiel, dat Wiegersma
geeft van jongens die na het basisonderwijs de Ulo als verdere opleiding kozen. (Wie
gersma, 1959, 136)
Volgens de methode van Wiegersma is ook voor Ulo-abituriënten per belangstellingsrichting een cumulatieve frequentie-verdeling gemaakt, met als grenslijnen de ruwe
scores die juist beneden de opeenvolgende decielen van de ijkingsgroep van Wiegers
ma liggen (zie normentabel voor jongens: op.cit. 109). De tabellen 3.3.A en 3.3.B
geven de cumulatieve frequenties van de schaalscores voor respectievelijk Uloabituriënten en 6 e-klassers die Ulo-kiezen, beide in vergelijking met de decielwaarden
van de ijkingsgroep. De omkaderde cijfers in de twee belangstellingsprofielen geven
het deciel aan waarin de mediaan ligt van de respectievelijk door abituriënten en 6eklassers behaalde scores.

De belangstellingsprofielen van jongens die de Ulo kiezen, en die de Ulo verlaten, ver
tonen enkele opmerkelijke verschillen. Noemt Wiegersma de gemiddelde Ulo-leerling
aan het begin van zijn opleiding een nogal „kleurloze figuur" (op.cit. 136), dit kan zeker
niet gezegd worden van Rotterdamse Ulo-abituriënten. De interessen van eersteklas
sers liggen over de gehele lijn rond het gemiddelde, de belangstelling van abituriënten
daarentegen is veel geprononceerder.
De mediaan van hun scores voor techniek en natuurwetenschap ligt 3 decielpunten
hoger dan bij jongens die de Ulo zullen gaan volgen. Voor technische handarbeid,
agrarische arbeid en sociaal werk-opvoeding, ligt de mediaan van de scores van abi
turiënten 2 decielpunten léger. Het verschil in opleidingsniveau komt duidelijk tot ui
ting in hun hogere M- en lagere L-scores. (Zie voor de betekenis van deze afkortingen
pag. 27) Het is theoretisch mogelijk dat specifieke plaatselijke, of ook algemeen sociaalculturele invloeden een aandeel hebben gehad in deze verschuivingen in het belangstellingspatroon. Maar het is waarschijnlijker, mede gelet op de niveau-verschuivingen, dat ze veroorzaakt zijn door de zich in de Ulo-periode ontwikkelende be
roepsvoorkeur.
Wiegersma heeft in 1966 ook de affiniteitsnormen gepubliceerd voor de laatste leer
jaren van VHMO/Ulo. Als de ontwikkeling in beroepsvoorkeur van Rotterdamse
1) score-frequenties overgenomen uit: W iegersma, 1959, 136, tabel 8.2.
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abituriënten gelijke tred heeft gehouden met die van hun leeftijdsgenoten, zouden er in
hun belangstellingsprofielen geen verschillen mogen zijn. Wanneer we beide belangstellingsprofielen vergelijken, vertoont de ontwikkeling in beroepsvoorkeur van
Rotterdamse Ulo-abituriënten inderdaad weinig afwijkingen van de normen die
Wiegersma geeft. Ter illustratie van deze ontwikkeling worden in figuur 3.4.A en B,
bijlage 1.1.B, de mediaanwaarden gegeven van de scores van Ulo-abituriënten respec
tievelijk ingetekend op de normentabel voor jongens VHMO/Ulo, en de normentabel
voor 6 e-klassers van het basisonderwijs.
Toekomstplannen en beroepsaffiniteit

Naast het in het eerste deel van deze paragraaf besproken verband tussen de con
creetheid van de toekomstplannen en de beroepswensen, verwachten wij in het kader
van de theorie van Ginzberg op deze leeftijd ook overeenkomst tussen de concreetheid
van de plannen en de affiniteit voor het gewenste beroep. Wanneer jongens aan het
einde van de tentatieve periode een meer realistische benadering van hun beroeps
voorkeur gaan krijgen, waarbij zowel affiniteiten en capaciteiten als de praktische
mogelijkheden worden betrokken, dan is ook te verwachten dat naarmate de toe
komstplannen concreter zijn, de beroepswens beter is ingespeeld op de eigen affiniteit
voor dat beroep. Om deze overeenkomst te kunnen nagaan werd eerst de affiniteit
voor het gewenste beroep bepaald, doorvoor iedere proefpersoon het rangnummer te
berekenen dat zijn beroepswens krijgt als we die vergelijken met het affiniteitenprofiel
zoals dat met de BIT voor hem is vastgesteld. Wanneer de beroepswens overeenkomt
met de hoogste BIT-score, krijgt de beroepswens nr. 1 als rangnummer van affiniteit,
wanneer hij overeenkomt met de laagste BIT-score, rangnummer 9. De tussenliggende
waarden werden op analoge wijze bepaald. Als bijvoorbeeld een jongen zegt dat hij
boekhouder wil worden, hebben wij deze beroepswens gecodeerd met AD, dat is ad
ministratief werk. Wanneer nu in zijn BIT-profiel de belangstellingsrichting AD de
eerste plaats inneemt, krijgt zijn beroepswens rangnummer 1. Als echter de AD-score
tot de lagere scores van zijn profiel behoort, heeft zijn beroepswens ook een laag rang
nummer gekregen. Hoge affiniteit voor het gewenste beroep w ordt gescoord ais de
beroepswens op deze manier rangnummer 1 of 2 krijgt, lage affiniteit bij de rangnum
mers 7, 8 en 9.
Er zijn zeker bezwaren in te brengen tegen deze methode, waarbij de affiniteit voor een
beroep afhankelijk w ordt gesteld van de affiniteit voor één aspect van dat beroep. Bij
het gekozen voorbeeld van boekhouder is dat bezwaar misschien niet zo duidelijk,
vooral niet omdat er voor het bepalen van hoge of lage affiniteit voor het belangrijkste
aspect van dat beroep altijd nog een marge geldt van respectievelijk 2 of 3 rang
nummers.
Bij een beroep als scheepswerktuigkundige echter is het ai moeiiijker om uit de negen
beschikbare belangstellingsrichtingen de belangrijkste aan te wijzen. Het meest in aan
merking komen: techniek en natuurwetenschap en agrarische arbeid, welke laatste
niet alleen werk in het boerenbedrijf betreft, maar ook andere, vaak nogal avontuurlijke
buitenwerkzaamheden.
Bij een goed ingespeelde affiniteit voor het werk als scheepswerktuigkundige zullen
echter toch steeds beide aspecten een hoge BIT-score moeten halen en beide as
pecten, welke van de twee ook als enige codering wordt gebruikt, zullen een hoog
rangnummer moeten kunnen krijgen.
De frequenties van de op deze manier verkregen hoge en lage rangnummers van
affiniteit zijn voor de naar richting en concreetheid van de plannen onderscheiden
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subgroepen nogal uiteenlopend. Van degenen die een vaag toekomstplan hebben
heeft 45% rangnummer 1 of 2, en 14% de rangnummers 7, 8 of 9. Als de plannen con
creet zijn, worden deze percentages respectievelijk 51 en 10.
Het lijkt erop dat naarmate de toekomstplannen concreter zijn, er een tendens is tot
groter overeenkomst tussen de beroepswens en de met de BIT bepaalde affiniteit voor
dat beroep. Het is opvallend dat deze tendens sterker is bij jongens die willen gaan
studeren dan bij hen die werkplannen hebben. Van de jongens die een concreet
studieplan hebben, krijgt 53% voor zijn beroepswens het rangnummer 1 of 2, en 11%
rangnummer 7, 8 of 9. Die een concreet werkplan hebben, krijgen maar voor 44%
rangnummer 1 of 2, en voor 19% de nummers 7 t/m 9. De verschillen zijn statistisch
niet significant (0 .20 > p > 0 . 10 ), maar zij geven aanleiding tot het vermoeden dat de
overeenstemming van beroepswens en beroepsaffiniteit op deze leeftijd meer een
kwestie is van oriëntatie op de opleiding voor een bepaald beroep, dan van praktische
werkinstelling die t.a.v. de aard der werkzaamheden nogal eens naïef zou kunnen zijn.
(zie b.v. de werkverwachtingen (3.1.3.) en geïnformeerdheid (3.2.3). Het effect van
hoge of lage affiniteit voor het gekózen beroep op het carrièreverloop, zal in hoofdstuk
5 onderzocht worden.

3.1.3 W e rkverw achtingen
Naast de beroepsvoorkeur zijn de verwachtingen die iemand heeft ten aanzien van de
werksituatie waarin hij zijn beroep zal beoefenen, een belangrijk aspect van de beroepsoriëntatie. („Verwachting" in de zin van het belang dat men ergens aan hecht;
zie par. 2.3.1.).
De verwachtingen die Ulo-leerlingen van hun toekomstige werk hebben, zijn onder
zocht met een lijst van 48 uitspraken.
Van elke uitspraak moest op een vijf-punts schaal worden aangegeven of men die uit
spraak meer of minder belangrijk vond. Op grond van de gemiddelde scores per uit
spraak is voor alle abituriënten en voor enkele naar studie- of werkplannen onder
scheiden subgroepen, een rangorde naar belangrijkheid voor de uitspraken opgesteld
(zie tabel 3.4.C, bijlage 1.1.C). De tien uitspraken die het belangrijkst gevonden w or
den, hebben overwegend betrekking op promotiekansen en gezellige intermenselijke
verhoudingen. De tien onbelangrijkste uitspraken hebben vooral betrekking op de
sociale waardering die men door zijn werk kan krijgen.
In volgorde van belangrijkheid, resp. onbelangrijkheid, volgen hier nummer en tekst
van de tien betreffende uitspraken:
Tien belangrijkste uitspraken:
5. Er moeten goede promotiekansen zijn.
4. Bevordering naar een hogere functie moet gebeuren op grond van iemands
prestaties.
13. Er moet in het bedrijf een prettige sfeer zijn.
8 . Je moet een zeker, veilig bestaan hebben.
37. Je moet een paar goede collega's hebben om mee samen te werken.
20. Je moet de gelegenheid hebben bij het bedrijf een verdere opleiding te volgen.
48. Materiaal en werkruimte moeten goed onderhouden en schoon zijn.
11. Je chef moet de tijd nemen om naar je te luisteren.
39. Naast je werk moet je genoeg tijd overhouden voor andere dingen.
6 . Het moet een snel groeiend bedrijf zijn met veel mogelijkheden.
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Tien onbelangrijke uitspraken:
29.
2.
21.
41.
17.
44.
28.
3.
30.
33.

Het moet een groot modern gebouw zijn waarin ik kom te werken.
Er moet een mogelijkheid zijn dat ouders en familie het bedrijf ook eens bezoeken.
Veel vrije tijd komt bij een baan op de eerste plaats en dan pas geld verdienen.
De mensen moeten zeggen: „W ie daar werkt heeft een goede positie".
Je ouders moeten kunnen zeggen: „Onze zoon heeft een goede baan waar we
trots op kunnen zijn".
Voor hetzelfde werk moet je meer verdienen dan een ander, als je langer bij het be
drijf in dienst bent.
Het is nodig dat ze thuis ook vinden dat ik een goede baan heb.
Je vrienden moeten zeggen: „Daar zou ik ook wel willen werken".
Het bedrijf waar ik werk moet een goede naam hebben.
Het moet een baan voor je leven zijn.

Onderscheiden naar hun toekomstplannen zijn er geen verschillen in wat Ulo-leerlingen belangrijk vinden in hun werk. Zowel degenen die vage, concrete of geen plan
nen hebben, als degenen die verder willen studeren of willen gaan werken, vinden pro
motiekansen in een gezellige sfeer het belangrijkste. De persoonlijkheids- en milieuverschillen die wij met name tussen verder studerenden en werkenden zullen constateren,
houden kennelijk weinig verband met hun werkverwachtingen. Het is opvallend dat
uitspraken die betrekking hebben op de inhoud en uitvoering van het werk, de zoge
naamde taak-intrinsieke factoren, bijna geen van alle tot de belangrijke werkaspecten
gerekend worden.'1) Wat Ulo-leerlingen als belangrijk of onbelangrijk beoordelen zijn
voornamelijk taak-extrinsieke factoren.
Deze uitkomsten zijn in zoverre in overeenstemming met de opvattingen van Lazarsveld en Super, dat volgens hen de eisen die het werk in de praktijk stelt en de moge
lijkheden die het in feite biedt, op deze leeftijd meestal nog niet bij de werkoriëntatie
worden betrokken. Weliswaar worden de beroepsvoorkeuren volgens Ginzberg aan
het eind van de tentatieve periode op hun praktische mogelijkheden getoetst, maar de
eisen en mogelijkheden van het werk zelf beginnen pas een rol te spelen nadat men
zijn eerste betrekking genomen heeft.
In eerste instantie komen Carpaij en Van Westerlaak (1973) tot soortgelijke be
vindingen als wij in ons onderzoek konden vaststellen. Ook zij constateren dat pro
motiekansen en een gezellige sfeer to t de belangrijkste uitspraken gerekend worden,
ook zij constateren geen verschillen in waardering tussen de subgroepen die zij onder
scheiden (op.cit. 100 en 342). Het is dan ook verwonderlijk dat Carpaij en Van Wester
laak deze resultaten als uiting van gelijke individuele waardeoordelen afwijzen, en ter
verklaring besluiten to t „ . . . een stuk sociale wenselijkheid omtrent arbeid en beroep,
1) In de literatuur w o rd t onderscheid gem aakt tussen taak-intrinsieke en taak-extrinsieke factoren.
Taak-intrinsieke factoren houden direct verband m et de inhoud en uitvoering van het w erk zelf, taak-extrinsieke factoren zijn de meer bijkom ende om standigheden waaronder men zijn w erk verricht.
Voorbeelden van uitspraken over intrinsieke en extrinsieke werkaspecten zijn:
in tr in s ie k
nr. 14 Het m oet verantw oordelijk w erk zijn
nr. 16 Het w erk m oet veilig zijn en zonder gevaar
nr. 45 Je m oet de gelegenheid hebben zelf m et iets nieuw s te komen
e x tr in s ie k
nr. 5 Er moeten goede promotiekansen zijn
nr. 13 Er m oet in het bedrijf een prettige sfeer zijn
nr. 29 Het m oet een groot, m odern gebouw zijn w aarin ik kom te werken.
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zoals dat is neergeslagen in ons kultuurpatroon." (op.cit.101). Als de gegeven waarde
oordelen zozeer cultuur-bepaald zouden zijn, dan is ook niet te verwachten dat zij op
korte termijn zullen veranderen. Het tegendeel blijkt het geval. Na een jaar werker
varing zijn er aanzienlijke verschuivingen in wat wel en niet belangrijk gevonden wordt,
(zie hoofdstuk 5).
3.1.4 S am envatting en conclusies
De meeste Ulo-abituriënten zijn van plan om na het eindexamen verder te studeren
(67%), 22% wil na het eindexamen gaan werken en 11 % zegt dat ze nog geen plannen
hebben gemaakt. Van degenen die verder willen studeren, zijn de plannen meestal ook
duidelijk omschreven: 88 % noemt de studierichting die ze willen gaan volgen, terwijl
van degenen die willen gaan werken 45% de naam van het bedrijf weet te noemen.
Een voorlopige verklaring voor dit verschil in concreetheid van de toekomstplannen
kan reeds zijn dat abituriënten bij verdere studie maar weinig keuzemogelijkheden
hebben, waarmee bovendien een grotere bekendheid veronderstelt mag worden dan
met het bedrijfsleven. Of ook andere factoren zoals gemotiveerdheid om te gaan
studeren of werken hierbij een rol spelen, zullen wij later trachten te beantwoorden
(par. 3.2 en 3.3).
De verschillen in toekomstplannen houden ook verband met de beroepswensen die
jongens op deze leeftijd hebben. Naarmate de toekomstplannen concreet zijn (dat wil
zeggen dat de studierichting of het bedrijf bekend is), wordt ook vaker het beroep
genoemd dat men later wil beoefenen. Omgekeerd houden de beroepswensen echter
geen verband met de plannen om bij een bepaald bedrijf te gaan werken. De beroepsoriëntatie is in dit opzicht meestal nogal vrijblijvend, zoals volgens de theorie van Ginzberg ook te verwachten was.
W at de ontwikkeling van de beroepsaffiniteit betreft kon aan het einde van de Uloperiode een duidelijke verschuiving in het belangstellingspatroon geconstateerd wor
den. Noemt Wiegersma de eerste-klas Ulo-leerling op grond van zijn belangstelling een
nogal „kleurloze figuur", abituriënten daarentegen hebben een veel uitgesprokener
belangstellingspatroon.
Voor de veronderstelling dat er op grond van de theorie van Ginzberg ook overeen
komst zal bestaan tussen de concreetheid van de plannen en de affiniteit voor het ge
wenste beroep, hebben wij geen bevestiging kunnen vinden. Er blijkt slechts een sta
tistisch niet-significante tendens in deze richting aanwijsbaar.
Ulo-leerlingen hebben globaal dezelfde verwachtingen ten aanzien van hun toekoms
tig werk. Zowel degenen die verder willen studeren of werken, als degenen met vage
of concrete plannen, vinden promotiekansen in een gezellige sfeer het belangrijkste.
Onbelangrijk vinden zij de uitspraken die betrekking hebben op de sociale waardering
die men door zijn werk kan krijgen. W at Ulo-leerlingen als belangrijk of onbelangrijk
beoordelen, zijn voornamelijk taak-extrinsieke factoren. Hun oordeel houdt geen ver
band met persoonlijkheids- of milieuverschillen.
Wij vinden hierin een bevestiging van de opvattingen van Lazarsfeld en Super, volgens
welke jongens van deze leeftijd de praktische eisen en mogelijkheden van het werk zelf
meestal pas adequaat bij hun werkoriëntatie kunnen betrekken, nadat zij hun eerste
betrekking genomen hebben.
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3.2

DE KEUZE NA HET EINDEXAMEN, EN EERDER GEUITE PLANNEN

454 Abituriënten, dat is 66 % van de beantwoorde enquêtes, volgden na de Ulo een
vorm van voortgezet dag-onderwijs, en 239 (34%) namen een betrekking. Uit een ver
gelijking met gegevens van het C.B.S. blijkt dat deze cijfers de algemene tendens be
vestigen dat steeds meer Ulo-abituriënten verder gaan studeren. 1)
Tabel 3.5
Percentages van voor het Ulo-examen geslaagden die wel of geen verder onderwijs
volgen.
Jaar

Beroeps
onderwijs

V.H.M.O.

Totaal
verder
onderwijs

Geen verder
dagonderwij s

1936

9

12

22

78

1956

9

46

55

45

1960

11

51

61

39

21

66

34

C.B.S.
(landelijk)

HAVO/VWO
Allokatieonderzoek
Rotterdam

1970

44

De tabel laat ook zien dat er sinds 1960 veel grotere deelname is aan het algemeen
voortgezet onderwijs dan aan het beroepsonderwijs. Dit geldt althans voor Rotterdam
t.o.v. de landelijke cijfers.
Er zijn geen C.B.S.-publikaties voor de Ulo afzonderlijk, waaruit zou kunnen blijken
hoe deze verschuiving over de jaren 1960-1970 landelijk is verlopen. Wel publiceerde
het C.B.S. in 1971 2) gegevens voor Ulo en Mavo samen, (zie tabel 3.5, vervolg). Hoe
wel deze cijfers niet volledig vergelijkbaar zijn met bovenstaande tabel, blijkt daaruit
voor het totaal wat verder studeert, na een inzinking, de geleidelijke ontwikkeling tot
de situatie in 1970. Dat het volgen van beroepsonderwijs landelijk gezien sinds 1961
weer toeneemt, zou veroorzaakt kunnen worden door het MAVO-contingent.
Tabel 3.5 (vervolg).

C.B.S., 1971
Ulo + MAVO

Jaar

HAVO/VWO

Ber.Ond.

Totaal

1961
1965
1969

24
30
35

25
28
35

49
58
70

Geen
verder
onderwijs
50
41
30

1) C.B.S., toelating en vertrek bij het voortgezet onderw ijs, Zeist 1964.
2) C.B.S., overgangen binnen het onderw ijs en intrede in de maatschappij onderw ijsm atrix 1969, Den
Haag 1971, 28.
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In hoeverre de beslissing om te gaan studeren of werken in overeenstemming is met
eerder gemaakte plannen, is een belangrijke ingang voor de analyse van het keuze
proces. Zowel bij degenen die verder onderwijs kozen, als bij hen die een betrekking
namen worden drie categorieën van overeenstemming onderscheiden (plangroepen):
1. De keus om te gaan studeren of werken is in overeenstemming met gemaakte
plannen.
2. De keus is niet in overeenstemming met gemaakte plannen.
3. De keus is gedaan zonder voorafgaande plannen.
Figuur 3.5.A brengt voor verderstuderenden en werkenden de betreffende aantallen in
beeld.
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3.2.1 Keus en plannen van verderstuderenden
Van degenen die gaan studeren doet 91% dat in overeenstemming met eerder
gemaakte plannen. 3% gaat studeren hoewel ze vóór het eindexamen gezegd hadden
te willen gaan werken. 6 % volgt een verdere dagopleiding terwijl ze daar kort voor het
examen nog niet toe hadden besloten. (Zie tabel 3.8, waar verderstuderenden met
werkenden worden vergeleken).
Op de vraag of ze de gekozen studierichting ook zelf graag wilden volgen of dat ze lie
ver iets anders hadden willen doen (vraag 25), antwoordt 94% dat ze dit onderwijs
graag kozen, 5% had liever een andere opleiding gevolgd en 0,8% was liever gaan
werken. Abituriënten die verderstuderen zijn blijkbaar over het algemeen hoog ge
motiveerd voor de gekozen studierichting. In schril contrast hiermee is de gemotiveerd
heid van degenen die zijn gaan werken. Tabel 3.9 geeft voor beide groepen de ant
woorden op de vraag of ze werk of studie graag gekozen hebben.
Vraag 26 van de enquête informeert naar het motief waarom een bepaalde studie ge
kozen werd. Per plangroep en voor het totaal geeft tabel 3.6 de percentages en de ab
solute aantallen van de opgegeven motieven. De motieven die het meest worden
genoemd hebben alle betrekking op het opleidingsdoel en de studie op zich.
Tabel 3.6
Percentages per plangroep en voor het totaal, van de motieven om verder te studeren;
tussen haakjes de absolute aantallen. (Meerdere motieven konden gegeven worden).
Onderwijs
totaal
N = 418

Keus
conform
plan
N = 380

Keus niet
conform
plan
N = 12

Geen
plan
N = 26

12
(52)

13
(48)

-

15
(4)

Studie nodig voor
toekomstig beroep

53
(223)

55
(209)

50
(6)

31
(8)

Met deze opleiding kun
je veel kanten op

54
(224)

53
(201)

58
(7)

62
(16)

Mijn ouders wilden
deze studie

3
(14)

3
(13)

-

Aangeraden op
school

10
(41)

10
(39)

Geen bepaalde reden

Andere, zelf genoemde
redenen

N = 65

N = 59

4
(1)
8
(2)

N = 2

N = 4

Studie op zich
interessant

34
(22)'

34
(20)

(1)

(1)

Nodig voor verdere
opleiding

25
(16)

27
(16)

-

-

12
(8)

10
(6)

-

15
(10)

14
(8)

14
(9)

15
(9)

Aangeraden door
studie-adviseur
Op gewenste school
geen plaats
Voldeed niet aan toela
tingseisen gewenste

(2)

(1)

(1)

-

-
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Als gevraagd w ordt of iemand geholpen heeft bij het kiezen van de studie (vraag 27),
zegt meer dan de helft (51%) dat ze door niemand geholpen zijn. Dat zeggen vooral
diegenen waarvan de keus in overeenstemming is met de plannen die ze al hadden in
de vierde klas (zie tabel 3.7).
Tabel 3.7
Percentages per plangroep en voor het totaal, dat hulp ondervonden is bij het kiezen
van de studierichting; tussen haakjes de absolute aantallen.
(Meerdere personen konden genoemd worden)
Onderwijs
totaal

keus conform plan

keus niet
conf plan

Geen
plan

N = 454

N = 413

N = 13

N = 28

Geen hulp

51
(229)

53
(217)

15
(2)

36
(10)

Vader

31
(139)

29
(119)

62
(8)

43
(12)

Moeder

21
(94)

19
(79)

46
(6)

32
(9)

Broer of zus

5
(22)

5
(19)

8
(1)

7
(2)

2
(11)

3
(11)

_

_

Andere familie

Vrienden en
kenissen

8
(36)

8
(32)

8
(1)

11
(-)

Leraren

17
(75)

17
(68)

15
(2)

18
(5)

School-en beroepsk euze-adv.

7
(33)

7
(29)

15
(2)

7
(1)

Als de keus niet in overeenstemming is met eerdere plannen of als er nog geen plan
nen waren gemaakt, wordt lang niet zo vaak geantwoord dat geen hulp ondervonden
is. Als wél hulp ondervonden is, blijkt in verreweg de meeste gevallen dat een van de
ouders en meestal de vader geholpen heeft bij de keuze. Vader heeft vooral geholpen
bij de beslissing verder te studeren, als er van tevoren plannen waren om te gaan wer
ken. Broers, zusters en andere familie hebben over het algemeen weinig geholpen bij
de studiekeus. Leraren op school hebben wel vaak geholpen bij de beslissing verder te
studeren, zij worden echter veel minder genoemd dan de ouders.
Een analyse van de omstandigheden die van invloed zijn geweest op de keuze van de
onderscheiden studierichtingen HAVO, MBO of Atheneum, zal gegeven worden in
hoofdstuk 4, par. 4.1: „studierichting".
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3.2.2 Keus en plannen van werkenden
Bij de vergelijking van de plannen en de definitieve keuze van verderstuderenden heb
ben we gezien dat deze bij 91 % overeenkomen. Bij abituriënten die een betrekking ne
men is er veel minder overeenkomst tussen plan en keus. Onderstaande tabel geeft
een overzicht van de verschillen in overeenkomst voor verderstuderenden en wer
kenden.
Tabel 3.8
Overeenkomst tussen plannen en keuze bij verderstuderenden en werkenden, uitge
drukt in percentages van het totaal.
(Tussen haakjes de absolute aantallen).
Keus c o n f .
plan

Keus niet
conf. plan

Verder onderwijs

91
(413)

3
(13)

6
(28)

100
(454)

Betrekking

53
(126)

33
(80)

14
(33)

100
(239)

Keuze

Geen plan

Totaal

Van degenen die gaan werken doet slechts 53% dat overeenkomstig bestaande plan
nen. 33% neemt een betrekking hoewel er vóór het examen plannen waren verder te
studeren. (De verschillen in overeenkomst tussen werkenden en studerenden hebben
in beide gevallen een significantieniveau van p < 0 .001 ).
Ook de gemotiveerdheid om te gaan werken is minder positief dan de gemotiveerdheidheid om verder te studeren. De tabel hieronder geeft de percentages dat een baan
graag genomen werd, dat liever ander werk was gedaan en dat men liever was gaan
studeren. Ter vergelijking worden ook de overeenkomstige percentages vermeld van
degenen die voortgezet onderwijs volgden.
Tabel 3.9
Gemotiveerdheid om te gaan werken of studeren, uitgedrukt in antwoordpercentages.
(Tussen haakjes de absolute aantallen).

Keuze

Graag dit
werk
(studie)

Liever
ander werk
(studie)

Liever
studeren
(werken)

Totaal

Verder onderwijs

94
(427)

5
(23)

1
(4)

100
(454)

Betrekking

63
(150)

19
(46)

17
(41)

100
(237)

94% van degene die verderstuderen doet dat naar hun zeggen met plezier, terwijl
slechts 63% van de werkenden zegt dat ze graag gingen werken. Veelzeggend voor
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het verschil in gemotiveerdheid is ook het percentage dat liever verder onderwijs ge
volgd zou hebben (17%), tegenover dat van verderstuderenden die liever zouden zijn
gaan werken (1%). (In beide gevallen is p < 0.001).

3.2.3 Factoren die de defin itie ve keus beïnvloed hebben
Uit de vergelijking van de plannen vóór het eindexamen met de feitelijke keus daarna,
is gebleken dat veel abituriënten die een betrekking nemen, aanvankelijk van plan wa
ren verder te studeren.
Wij zullen eerst onderzoeken of en welke verschillen er tussen de drie plangroepen van
werkenden bestaan wat betreft de uit het klassikale onderzoek bekende persoonlijk
heids- en milieukenmerken. Vervolgens zal met behulp van de vragen 4 t/m 8 van de
enquête worden nagegaan welke andere omstandigheden een rol gespeeld hebben bij
het tot stand komen van de keuze van een betrekking.
Uit tabel 3.10 (bijlage 1.1.D) zijn die variabelen geselecteerd die qua intelligentie,
schoolprestaties, persoonlijkheidsstructuur of milieukenmerken significant differentië
ren tussen de plangroepen.
Per groep van kenmerken geven wij bij de significant differentiërende variabelen te
vens de statistisch niet-significante verschillen, die daarmee in overeenstemming zijn.
a. Intelligentie en schoolprestaties.
Tussen jongens die ook vóór het eindexamen al wilden gaan werken en degenen die
toen nog van plan waren verder te studeren of helemaal geen plannen hadden, zijn er
onderling geen duidelijke verschillen in intelligentie of schoolprestaties.
Het enige significante verschil dat in deze opzichten tussen de plangroepen bestaat, is
het verschil in hoge talencijfers van degenen die nog geen plan hadden (38%) en zij die
overeenkomstig hun plan gingen werken (19%).
Geen van de andere criteria voor intelligentie en schoolprestaties differentieert signifi
cant. Met kleine procentuele verschillen zijn ze wisselend in het voordeel van degenen
die wel of niet overeenkomstig hun plan kozen of nog geen plan hadden gemaakt.
b. Persoonlijkheidskenmerken
Ook wat de persoonlijkheidskenmerken betreft is er geen duidelijke samenhang met
het al of niet veranderen van plan. Significant is alleen het verschil in lage scores voor
prestatiemotivatie in het voordeel van degenen die van plan veranderden;
maar tevens scoren zij significant lager voor prestatie bevorderende faalangst (zie tabel
3.10). Op de overige persoonlijkheidsschalen scoren zij afwisselend hoger of lager dan
de anderen.
c. Milieukenmerken.
Abituriënten die een betrekking nemen terwijl ze eerst van plan waren te gaan stude
ren, komen significant vaker uit kleine gezinnen dan jongens die altijd al wilden gaan
werken. Ook komen zij vaker uit het hogere milieu en hebben hun ouders een hoger
opleidingsniveau. Alleen voor het beroeps- en opleidingsniveau van de vader liggen
deze verschillen op de grens van het significantiecriterium. Het opleidingsniveau van
de moeder wijst met kleine procentuele verschillen in dezelfde richting.
In deze opzichten zijn degenen die hun studieplannen wijzigden te vergelijken met de
jongens die overeenkomstig hun plan wel verder zijn gaan studeren (zie par. 3.3), en
men kan aannemen dat het plén om verder te studeren met deze milieukenmerken ver
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band hield. Voor het feit dat men van plan verandert en toch gaat werken, zijn er der
halve noch t.a.v. de individuele-, noch t.a.v. de milieukenmerken duidelijke verschillen
aanwijsbaar met degenen die conform hun plan gaan werken. 1)
Volgens de theorie van Ginzberg was dat op deze leeftijd ook niet te verwachten. De
meeste jongens zijn aan het einde van de Ulo-periode net begonnen met het onder
zoekend vergelijken van hun persoonlijke voorkeur en de praktische mogelijkheden.
Voor de meesten wordt een definitieve beslissing door verdere studie uitgesteld, maar
degenen die willen gaan werken overvalt het eindexamen, omdat in dit stadium maar
weinigen een goed ingespeelde, stabiele werkoriëntatie kunnen hebben.
Uit de beantwoording van de enquêtevragen zullen wij proberen te achterhalen welke
omstandigheden wél een rol gespeeld hebben bij het tot stand komen van de keuze
van een betrékking.
d. Enquêtevragen.
Vraag 4.2 en 4.3 informeren naar de motieven waarom men het werk niet is gaan doen
dat men liever wilde, en waarom men toch is gaan werken terwijl men liever verder
studeerde. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de antwoorden.
Tabel 3.11
Frequenties van de motieven opgegeven door degenen die liever ander werk hadden
gedaan (vr. 4.2), resp. liever waren gaan studeren (vr. 4.3). Meerdere motieven zijn
tegelijk mogelijk).
(De motieven boven de stippellijn zijn geprecodeerde antwoordmogelijkheden, die er
onder, zijn door de respondenten zelf gegeven motieven).

4.2
Waarom dat werk niet gaan doen ?
(N = 42)

4.3
Waarom toch gaan werken ?
(N = 41)

K o n g e e n b a a n v i n d e n om da t
werk te d o e n

14

W as te jong v o o r d a t w e r k

11

W i lde zelf v e r d i e n e n

15

Er w a s thuis g e e n g e l d v o o r
studie

7

Ouders wilden het niet

3

A n d e r e h u i s e l i j k e omstandigh.

7

V e r d i ende er te we i n i g

5

St u d i e was t e m o e i l i j k

6

Onvoldoende vooropleiding

6

G een pl a a t s o p die school

5

T e z w a r e selectie

3

T e jong v o o r d i e o p l e i d i n g

1

M e d i s c h af g e k e u r d

3

A f g e w e z e n v o o r d i e opl.

9

P s y c h o l o g i s c h a f gekeurd

5

Ouders wilden het niet

2

1) Ook bij homogenisering naar beroepsmilieu treden er geen opvallende veranderingen op ten aanzien
van intelligentie, schoolprestaties en persoonlijkheidsstructuur (zie tabel 3.10. A, bijlage 1.2).
Wat de milieukenmerken betreft blijft in beide beroepsniveaus het verschil in herkomst uit kleine ge
zinnen het duidelijkst, zij het niet meer significant: 0.20 >■ p > 0.10.
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Het niet kunnen vinden van de juiste baan wordt door degenen die liever ander werk
hadden gekozen vaak als motief genoemd waarom ze dat werk niet zijn gaan doen. De
andere motieven verwijzen naar de oorzaken van het niet kunnen krijgen van die baan.
Behalve misschien het motief dat ze er te weinig verdienden, zijn dit allemaal omstan
digheden buiten hun eigen wil. Dat geldt ook voor de motieven die worden opgegeven
als reden dat men niet is gaan studeren. Voor de meeste van deze jongens (dat is 35%
van degenen die zijn gaan werken) betekenen deze uitkomsten dat ze zeker niet opti
maal gemotiveerd waren voor de betrekking die ze „tenslotte toch maar" genomen
hebben.
Op de vraag of er op school beroepenvoorlichting gegeven is, antwoordt 75 procent
bevestigend. Tabel 3.12 geeft een overzicht van de personen en instellingen waardoor
die voorlichting gegeven is.
Tabel 3.12
Personen en instellingen, in percentages van het totaal der antwoorden, die beroepen
voorlichting gegeven hebben; meerderen antwoorden zijn tegelijk mogelijk.
(Tussen haakjes de absolute aantallen).

Ar be id sbur e au
Politie
Leger en marine
Eigen leraren en schooldecaan
Overheidsinstellingen (zonder gemeente
Rotterdam)
Particulier bedrijfsleven
Gemeente Rotterdam
Vertegenw.voortgezet onderwijs
Totaal

32
27
19
10

(65)
(55)
(38)
(21)

6
3
1
1

(13)
(7)
(3)
(2)

100

(204)

Het meest frequênt wordt op de Ulo beroepenvoorlichting gegeven door functionaris
sen van het arbeidsbureau. Ook door eigen leraren en de schooldecaan wordt be
roepenvoorlichting gegeven.
Van bedrijven of instellingen die voorlichting over zichzelf geven, worden het meest
genoemd de politie en leger en marine.
Het is opvallend dat het particulier bedrijfsleven en ook de gemeente Rotterdam zeer
weinig bemoeienis hebben met arbeidsvoorlichting op de plaatselijke Ulo-scholen. Zij
worden respectievelijk slechts door 3 en 1% genoemd. Ondanks het relatief grote aan
deel dat het arbeidsbureau in de beroepenvoorlichting heeft, kan men zich op grond
van deze cijfers afvragen of het geheel van de voorlichting wel objectief en veelzijdig
genoeg is, en of sommige vormen van voorlichting niet meer het karakter van propa
ganda of werving zullen hebben. Uit de antwoorden op de vragen 6 en 6b (tabel 3.13)
blijkt dat er op het moment van de keuze van een betrekking een groot tekort is aan
informatie over werk en bedrijf; een tekort waar de voorlichting op school blijkbaar niet
in voorziet.
De tabel van vraag 6 laat zien dat ruim de helft gaat werken terwijl ze weinig informatie
hebben over het bedrijf van hun keuze. 22 % zegt zelfs, niets over het bedrijf waar ze
40

gingen werken te hebben geweten. Nog minder was bekend over het soort werk dat
gedaan moest worden.
Tabel 3.13
Antwoorden op vraag 6 en 6 b, in percentages per plangroep en voor het totaal (Tus
sen haakjes de absolute aantallen).
Vraag 6 : W at wist u over het bedrijf?
Totaal
Veel informatie

Vage indruk

Geen informatie

Keus conf.
plan

Keus niet
conf. plan

19

Geen plan

21
(50)

(24)

27
(21)

16
(5)

57
(135)

58
(73)

60
(47)

47
(15)

22
(51)

23
(29)

13
(10)

38
(12)

100
(236)

100
(126)

100
(78)

100
(32)

21
(49)

17
(21)

33
(26)

6
(2)

51
(120)

52
(66)

44
(35)

59
(19)

29
(68)

31
(39)

23
(18)

34
(U)

100
(236)

100
(126)

100
(79)

100
(32)

Vraag 6b. W at wist u over het werk?
Veel informatie

Vage indruk

Geen informatie

Het is merkwaardig dat zij die aanvankelijk van plan waren te gaan studeren: „Keus
niet conform plan", aanzienlijk vaker zeggen goed geïnformeerd geweest te zijn over
werk en bedrijf dan de anderen dat zeggen.
Het is mogelijk dat de informatie die men opdoet, tot wijziging van de plannen leidt, of
ook dat wanneer men van zijn plan afziet bewust meer informatie zoekt; in elk geval is
het waarschijnlijk dat het veranderen van plan samenhangt met een meer bewuste
keus.1) Leerlingen die vóór het examen nog niet wisten of ze zouden gaan studeren of
werken, waren ook het slechtst geïnformeerd over de baan die ze genomen hebben.
Vraag 6a geeft antwoord op de vraag welke omstandigheden een rol gespeeld hebben
bij het tot stand komen van de keuze van een bepaalde betrekking, (zie tabel 3.14).
1) De significantie van het verschil in geïnformeerd heid over het werk is p < 0.001. Het verschil in geïnformeerdheid over het bedrijf is statistisch niet significant: 0.20 > p > 0.10.
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Tabel 3.14
Percentages per plangroep en voor het totaal, van de omstandigheden die een rol
speelden bij de keuze van een betrekking; tussen haakjes de absolute aantallen.
(Meerdere omstandigheden konden genoemd worden).
Totaal
betrekk.
N = 238

Keus
conform
plan
N * 126

Bedrijf bekend om sfeer

16
(38)

15
(19)

20
(16)

9
(3)

Snelgroeiend bedrijf met
veel mogelijkheden

37
(89)

40
(51)

35
(28)

31
(10)

Gevestigd in modern
gebouw

13
(32)

11
(14)

18
(14)

13
(4)

Bekend om kwaliteit van
dienst of producten

18
(42)

19
(24)

16
(13)

16
(5)

Hoog salaris

23
(54)

23
(29)

23
(18)

22
(7)

Familie of kennissen
werkten daar

19
(45)

17
(22)

24
(19)

13
(4)

Eerder daar gewerkt

9
(22)

10
(12)

13
(10)

(-)

Advertenties of reclame

39
(93)

39
(49)

39
(31)

41
(13)

Dicht in de buurt

17
(40)

22
(28)

13
(10)

6
(2)

Beroepenvoorl. op school

6
(15)

7
(9)

5
(4)

6
(2)

Was altijd al mijn plan

18
(42)

17
(21)

20
(16)

16
(5)

Andere, zelfgenoemde
omstandigheden

42

Keus niet
conform
plan
N = 80

Absolute aantallen

Via Arbeidsbureau

3

Werk zelf aantrekkelijk

5

De beste keus die ik kon doen

4

Bij gebrek aan beter

3

Bedrijf had goede opleiding

5

Bedrijf van vader

2

Goede toekomstmogelijkheden

2

Geen
plan
n = 3:

-

Er zijn twee soorten omstandigheden te onderscheiden: omstandigheden die op te
vatten zijn als kenmerken van het bedrijf, en omstandigheden die aangeven hoe infor
matie over het bedrijf verkregen is.
(De zelfgenoemde omstandigheden zijn zo gering in aantal dat ze nauwelijks enige
conclusie toelaten).
Van de omstandigheden die op te vatten zijn als kenmerken van het bedrijf worden het
meest genoemd:
snel groeiend bedrijf met veel mogelijkheden (37%)
hoog salaris (23%)
Het minst w ordt genoemd:
gevestigd in modern gebouw (13%)
Voor zover vergelijkbaar komen deze gegevens overeen met wat deze jongens blijkens
hun werkverwachting belangrijk vinden in hun werk (zie par. 3.1.3). Ook daar hoorden
promotiekansen (naast intermenselijke verhoudingen) tot de meest belangrijke werkaspecten, ook daar hoorde „H e t moet een groot modern gebouw zijn" tot de
onbelangrijkste aspecten. Tussen de plangroepen onderling zijn er geen significante
verschillen.
Van de manieren waarop informatie over het bedrijf verkregen is, wordt verreweg het
meest genoemd: advertenties of reclame (39%).
Deze informatie uit de sfeer van werving en reclame kan weinig anders dan eenzijdig of
oppervlakkig zijn, en maakt ook begrijpelijk dat er zovelen gezegd hebben dat ze wei
nig of niets wisten over het bedrijf van hun keuze. Tussen de plangroepen onderling
valt op dat zij die van plan veranderen vaker ergens gaan werken waar ook hun familie
al werkt (24% tegenover 17 en 13%) en dat bij degenen die conform hun plan kiezen,
het bedrijf van hun keuze vaker dichtbij huis ligt (22% tegenover 13 en 6 %).
Veel Ulo-abituriënten die een baan genomen hebben zijn hierbij geholpen door advies
van anderen. In tegenstelling tot de categorie voortgezet onderwijs, die voor 51 % zei
geen hulp te hebben gekregen, antwoordt hier maar 40% dat de keus zonder hulp van
anderen is gedaan (p < 0.01). (zie tabel 3.15)
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Tabel 3.15
Percentages per plangroep en voor het totaal, dat hulp ondervonden is bij het kiezen
van een betrekking; tussen haakjes de absolute aantallen.
(Meerdere personen konden genoemd worden).
Totaal
betrekk.
N = 237

Keus
conform
plan
N = 126

Keus niet
conform
plan
N = 79

Geen
plan
N = 32

Geen hulp

40
(94)

42
(53)

33
(26)

47
(15)

Vader

22
(53)

22
(28)

27
(21)

13
(4)

Moeder

12
(28)

13
(17)

10
(8)

9
(3)

3
(8)

5
(6)

1
(1)

3
(1)

Broer, zus, andere familie

16
(39)

17
(21)

6
(5)

9
(3)

Vrienden en kennissen

16
(39)

13
(16)

23
(18)

16
(5)

Leraren op school

6
(14)

6
(7)

5
(4)

9
(3)

Beroepskeuze advies

8
(19)

8
(10)

9
(7)

6
(2)

Functionaris van het bedrijf

Evenals bij het bepalen van de studierichting heeft de vader ook het meest geholpen bij
het kiezen van een baan. Ook hier heeft hij de meeste invloed gehad als de plannen van
zijn zoon aanvankelijk anders lagen. Familie, vrienden en kennissen hebben veel vaker
geadviseerd dan bij het kiezen van een studie. De leraren op school daarentegen wor
den veel minder als adviseurs genoemd (in beide gevallen is p < 0 .001 ).
Bij de overgang van de invloedssfeer van het onderwijs naar de werkende maatschap
pij oriënteert men zich duidelijk breder dan bij de overgang naar een andere vorm van
onderwijs.
Bij de bespreking van de toekomstplannen (par. 3.1.1) hebben we al geconstateerd dat
jongens die willen gaan werken, dikwijls maar een vage notie hebben van wat ze zullen
gaan doen. We veronderstelden dat de oorzaak hiervan mede bepaald werd door
onbekendheid met het bedrijfsleven. Het is dan ook niet te verwonderen dat ze op het
moment dat een beslissing genomen moet worden, bij velen te rade gaan. Maar als we
zien hoeveel er tenslotte toch nog gaan werken zonder enige informatie over het werk
en het bedrijf, om nog niet te spreken over hun geschiktheid voor dat werk, kan men
zich afvragen of de voorlichting niet systematischer gegeven zou moeten worden. De
voorlichting op schoo! blijkt onvoldoende, en individueel beroepskeuze-advies wordt
maar door enkelen ingewonnen. Degenen die een psychologisch onderzoek hebben
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meegemaakt, ondergingen dat in de meeste gevallen in de vorm van selectie-onderzoek door het bedrijf waar ze solliciteerden. (Zie onderstaande tabel).

Tabel 3.16
Overzicht van de manier waarop een psychologisch onderzoek werd meegemaakt.
Test zelf aangevraagd
Door het bedrijf waar ik werk
Door een ander bedrijf waar ik solliciteerde
Door het arbeidsbureau
Militaire Dienst

14
70
1
1
1

Totaal getest

87

3.2.4 S am envatting, discussie en conclusies
De beslissing om na de Ulo verder te studeren is in 91% van de gevallen in overeen
stemming met de plannen die voor het eindexamen al bestonden. Van de abituriënten
die een betrekking nemen daarentegen was slechts 53% dat ook vóór het eindexamen
al van plan. Met dit grote verschil in overeenstemming tussen plannen en feitelijke
keus hangt een duidelijk verschil in gemotiveerdheid samen: slechts 63% van de
jongens die gaan werken doet dat naar hun zeggen met plezier, tegenover 94% van de
verder studerenden.
Bij het maken van hun keus zijn degenen die gaan werken het meest door anderen ge
holpen (60%); van de verderstuderenden zegt 40% dat ze bij hun keus door anderen
geholpen zijn. In beide gevallen speelt de hulp van vader de belangrijkste rol. In beide
gevallen ook heeft hij het meest geholpen als de plannen van zijn zoon aanvankelijk
anders lagen. Vooral wanneer jongens na veel wikken en wegen (volgens Ginzberg
eigenlijk nog voortijdig) een betrekking kiezen, hebben hun ouders hierbij vaker ge
holpen dan de leraren op school. De overgang van het onderwijs naar de werkende
maatschappij ligt minder binnen de invloedssfeer van de school dan de overgang naar
voortgezet onderwijs, waarbij de eigen leraren wel vaak geholpen hebben. Voor het
feit dat abituriënten die gaan werken hun aanvankelijke plannen vaak wijzigden,
vonden wij geen verklaring in hun persoonlijkheidseigenschappen of gezinsom
standigheden, vergeleken met degenen die volgens plan gingen werken. Hierin vinden
wij een bevestiging van de theorie van Ginzberg, dat jongens op deze leeftijd bijna
geen van allen in staat zijn een goed ingespeelde, stabiele keuze te doen.
Uit de antwoorden op de betreffende enquêtevragen valt af te leiden dat de
omstandigheden die de actuele keus beïnvloeden, volgens het schema van objectieve
determinanten van Wiegersma voornamelijk situationele (gezinsmilieu) en sociaaleconomische (o.a. salaris) factoren zijn, en dat verder vaak toevallige omstandigheden
(advertenties, reclame) een rol spelen bij het kiezen van een bepaalde betrekking.
De meesten weten weinig over het werk en over het bedrijf dat ze kiezen. De
informatie die ze hebben is vaak uit de sfeer van werving en reclame en kan dan ook
niet anders dan eenzijdig of oppervlakkig zijn. Beroepenvoorlichting op school wordt
wel gegeven, maar men kan zich afvragen of die wel objectief en veelzijdig genoeg is.
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Het verlaten van de wereld van het onderwijs betekent voor velen het betreden van
een terra incognita waarop zij onvoldoende zijn voorbereid.
Reeds in 1951 wees minister Rutten in zijn „Onderwijsplan-Rutten" op de kloof tussen
school en maatschappij: „In het algemeen leidt de school te veel en te weinig haar
eigen leven; enerzijds is er een te geringe wisselwerking tussen school en maatschap
pij, anderzijds wordt het onderwijs in bepaalde schooltypen dikwijls meer bepaald door
de volgende onderwijsinstelling, door toelatings- en eindexamens, dan wel door het
doel dat de school behoort na te streven". (Rutten 1951, 9).
Het overbruggen van de kloof tussen het onderwijs en de werkende maatschappij is
echter geen eenvoudige opgave. Er zijn zowel theoretische als praktische bezwaren
om deze fuctie geheel aan het onderwijs toe te wijzen. Als praktische bezwaren
kunnen genoemd worden de beschikbare tijd en de aanwezige deskundigheid. Onderwijs-theoretisch stelt Matthijsen de vraag of de beroepsvoorbereiding die op vak
technische aspecten reeds zo gebrekkig gerealiseerd wordt (men denke aan de lera
renopleiding) wel uitsluitend de functie moet blijven van een onderwijssysteem dat pri
mair gericht wil zijn op de optimale ontwikkeling van individuele mogelijkheden
(Mathijssen, 1971). Hij stelt voor, de beroepsvoorbereiding geheel voor de verantwoor
delijkheid van het bedrijfsleven en de beroepsgenootschappen te laten. Voorlopig lijkt
een dergelijke functiezuivering van het onderwijs, met name van het secundair onder
wijs, een ver ideaal. En het onderwijs zou hiermee ook nooit ontslagen zijn van een van
haar belangrijkste functies: leerlingen inzicht geven in maatschappelijke verhoudingen
en in sociale relaties, welke noodzakelijk zijn voor een optimale persoonlijkheidsontwikkeling.
De oplossing moet naar onze mening gezocht worden in een intensieve en
geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven die verder gaat
dan de welwillende, maar incidentele en vrijblijvende contacten van het ogenblik. Over
onderwerpen als Maatschappijleer, Beroepskeuzevoorlichting en Arbeidsoriëntatie zal
in overleg met arbeidsbureaus en het bedrijfsleven deskundige voorlichting gegeven
moeten worden. Voor de schooldecaan kan hier een belangrijke adviserende en coör
dinerende functie liggen.
Een hulpmiddel zal kunnen zijn het gebruik van computersystemen voor het geven
van beroepskeuzevoorlichting. In Nederland wordt nog steeds geen gebruik gemaakt
van de mogelijkheden die in Amerika reeds lang in ontwikkeling zijn (Grosfeld, 1970).
Te vaak nog beschouwt men de individuele benadering die in het persoonlijk contact
met de adviseur mogelijk is, als de enige manier om eventuele discrepanties te over
bruggen tussen „het beste advies" en de verwachtingen van de cliënt. In feite wordt
hiermee het paard achter de wagen gespannen. Want waar het bij een keuze waar
men zelf ook achter staat werkelijk om gaat, is de menslijke behoefte om zelf te
kunnen kiezen, om zelf op grond van alle beschikbare informatie met overtuiging een
beslissing te kunnen nemen. 1)
Bij velen zullen de attitudes ten opzichte van beroepskeuzevoorlichting nog moeten
veranderen en in een aantal gevallen zal persoonlijke begeleiding bij de emotionele
aspecten van het beslissingsproces nodig blijven, maar het verslag van Grosfeld over
de resultaten van „H et gesprek met de computer" maakt duidelijk dat hier mogelijkhe
den liggen om een begin te maken met een systematischer aanpak van de beroeps
1) Deze bewering is niet alleen een persoonlijke mening, maar zij vindt ondersteuning in het onderzoek
en de opvattingen van Rogers (1951) over „cliënt centered therapy", Allport (1954) over weerstand
tegen instructie, Festinger (1962) over cognitieve dissonantie, en Tiedeman (1963) over actieve
participatie.
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keuzevoorlichting

b ij

het voortgezet

o n d e r w ijs . 2 )

Tot besluit willen wij nog opmerken dat de „Middenschool', waar momenteel mee
geëxperimenteerd wordt, zonder meer, geen oplossing kan bieden voor de hier
gesignaleerde problematiek. Zelfs al wordt voor 12 tot 16 jarigen de beslissing verder
studeren of werken uitgesteld, wat naast gelijke onderwijskansen voor ieder, een be
langrijk argument is voor dit onderwijstype, dan nog blijkt dat bij qua leeftijd vergelijk
bare Ulo-leerlingen het probleem aan het eind van hun studie alleen maar verschoven
is!

3.3 EEN NADERE VERGELIJKING VAN ABITURIENTEN DIE VERDER STUDEREN
EN DIE EEN BETREKKING NEMEN
In de vorige paragraaf is geanalyseerd op welke manier de beslissing to t stand komt
om verder te studeren of te gaan werken. In par. 3.1.1 werd op grond van de
mogelijkheid dat het plan om te gaan werken vaak „bij gebrek aan beter" zou kunnen
zijn, het vermoeden geuit dat deze categorie abituriënten óf qua milieu, óf qua per
soonlijkheidseigenschappen misschien minder gunstig gedisponeerd is. Als de twee
groepen op deze aspecten met elkaar vergeleken worden, zijn er inderdaad zowel wat
betreft het ouderlijk milieu als de persoonlijke toerusting een aantal verschillen aan te
wijzen.
3.3.1 Persoonlijkheids- en m ilieuverschillen tussen verderstuderenden en
w erkenden
Tabel 3.17, bijlage 1.3, geeft een overzicht van de individuele- en milieukenmerken
waarin verderstuderenden en werkenden zich onderscheiden. Uit deze tabel geven wij
hieronder die variabelen die qua intelligentie, schoolprestaties, persoonlijkheids
structuur of milieukenmerken significant differentiëren. Per groep van variabelen
vermelden wij tevens de niet-significante verschillen die daarmee in overeenstemming
zijn.
a. Intelligentie en schoolprestaties.
Figuur 3.18 (ontleend aan tabel 3.17) brengt de verschillen in beeld die er tussen
werkenden en studerenden bestaan ten opzjchte van schoolprestaties en gemeten
intelligentie. Van degenen die een betrekking namen heeft 63% wel eens gedoubleerd
op de Ulo, van de verderstuderenden doubleerde 42%. Ook de examenresultaten van
verder studerenden liggen gunstiger: slechts 14%, tegenover 22% van de werkenden,
kreeg voor de talen minder dan een 6 ; en 35%, tegenover 22%, behaalde een 7 of
hoger. Zoals de figuur laat zien, zijn de verschillen voor wiskunde analoog. De verschil
len in schoolprestaties zijn belangrijk groter dan de verschillen in gemeten intelligentie.
Weliswaar scoren verder studerenden op alle drie intelligentietests iets hoger dan wer
kenden, maar de verschillen zijn statistisch niet significant. (Alleen het verschil in de
scores voor Techn. Inz. PR. > 75, haalt een significantieniveau van p < 0.02).

2) Voor een gedetailleerde vergelijking van drie Amerikaanse computersystemen en hun toepasbaar
heid in Nederland willen wij hier verwijzen naar een serie artikelen van Grosfeld en Linnartz in het tijd 
schrift Beroepskeuze (1972-'73)
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Figuur 3.18.
Percentages per Intelligentietest en „Schoolprestatie" van verderstuderenden en van
werkenden voor lage en hoge scores, met bijbehorende p-waarden van de verschillen.
S = verderstuderenden.
B = betrekking (werkenden).

Aangenomen dat de schoolprestaties voornamelijk bepaald worden door aanleg en
motivatie, dan speelt bij de verschillen in schoolprestaties tussen verderstuderenden
en werkenden vooral de motivatie een belangrijke rol.
Dat blijkt ook uit de hogere scores van verderstuderenden op de prestatiemotivatietest.
b. Persoonlijkheidskenmerken
Van de drie persoonlijkheidstests differentiëren de schalen voor prestatie-motivatie,
neuroticisme en sociabiliteit, significant tussen de twee groepen.
Verderstuderenden zijn hoger prestatie-gemotiveerd (p
0.01) en zij behaalden zoals
we zagen betere schoolprestaties dan werkenden. Het verband tussen prestatiemotivatie en schoolprestaties werd ook door Hermans (1967) vastgesteld. Vooral bij
studieprestaties over langere tijd vond hij een sterke relatie tussen prestatiemotivatie
en studiesucces.
Verderstuderenden scoren echter ook vaker hoog op de schaal voor neuroticisme (p
< 0.01) en zij zijn minder sociabel (p < 0.05). Bij de vergelijking van de gekozen
studierichtingen zullen wij nog terugkomen op de verschillen in prestatiemotivatie en
sociabiliteit (par. 4.1.2).
c. Milieukenmerken
Van de milieukenmerken waarin verderstuderenden en werkenden zich onder
scheiden, noemen wij ten eerste het verschil in beroepsniveau van hun vader.
Abituriënten die een betrekking namen komen voor 38% uit het niveau van geschool
de en ongeschoolde arbeid, en zijn slechts voor 12% afkomstig uit het middelbaar en
hoger beroepsniveau. Voor verderstuderenden zijn deze percentages respectievelijk 24
en 27 (p < 0.001, zie figuur 3.22). Tabel 3.19 geeft voor beide groepen de verdeling
over de verschillende beroepsniveaus. Ter vergelijking geven wij in tabel 3.20 tevens de
cijfers van het C.B.S. over de samenstelling naar lager-, middelbaar- en hoger milieu
van het eerste jaar Ulo in 1965.1)
(Een onderverdeling van deze drie milieu-groepen is door het C.B.S. sinds 1957 voor
het Ulo niet meer g e g e v e n . 2)
Tabel 3.19
Percentages van herkomst uit zeven beroepsniveaus.
(tussen haakjes de absolute aantallen)

1.
Ongesch.

arbeid
Studie

Betrekk.

Totaal

2.
Geschoolde
arbeid

3.
Lagere
employees

4.
Zelfst
middenst.

5.
Boeren en
tuinders

6.
Middelb.
employees

7.
Hogere

Totaal

beroepen

(1)

24
(107)

37
(163)

12
(53)

(1)

21
(92)

6
(26)

100
(443)

3
(6)

35
(80)

38
(85)

13
(29)

(-)

9
(21)

2
(5)

100
(226)

1
(7)

28
(187)

37
(248)

12
(82)

(1)

17
(113)

5
(31)

100
(669)

-

_

_

1) C.B.S., Schoolkeuze en schoolloopbaan bij het voortgezet onderwijs, Den Haag, 1972, tabel 12.
2) C.B.S., Statistiek van het uitgebreid lager onderwijs 1953-1957, Zeist, 1957.

Tabel 3.20
Vergelijking van de milieusamenstelling van Rotterdamse Ulo-abituriënten in 1970, met
de landelijke samenstelling van het eerste jaar Ulo in 1965.

Lager milieu
%

Middelb. milieu
%

Hoger milieu
%

Rotterdam 1970

66

29

5

Landelijk 1965
(C.B.S.)

44

50

6

De percentages Ulo-leerlingen uit het hoger milieu zijn vrijwel gelijk. Het aandeel van
het lager milieu aan het Ulo is in Rotterdam aanzienlijk groter, en van het middelbaar
milieu aanzienlijk kleiner dan bij de landelijke samenstelling. Deze verschillen zullen
echter in werkelijkheid kleiner zijn, omdat ten eerste in Rotterdam de categorie
„Boeren en Tuinders" praktisch geheel ontbreekt, en deze groep maakt landelijk ge
zien 9,5% uit van het middelbaar milieu. (Dit cijfer is ontleend aan de onderverdeling
van het C.B.S. uit 1957 (op.cit. 25).
Bovendien is de vergelijking gemaakt tussen abituriënten en eerste jaars; en van de
laatsten verlieten de Ulo na een jaar onderwijs: 9% uit het lager milieu en 13% uit het
middelbaar milieu (C.B.S. op.cit. 1972, 50).
Tenslotte moet rekening gehouden worden met een tijdsverschil van vijf jaar tussen de
twee tellingen, in welke periode ook de Mammoetwet werd ingevoerd.
Het C.B.S. heeft geen gegevens gepubliceerd ovér de milieusamenstelling van het Ulo
naar urbanisatiegraad, waardoor het verschil wellicht nog op een andere manier ver
klaard zou kunnen worden.
Wat betreft het opleidingsniveau van de naaste familieleden onderscheiden verderstuderenden zich eveneens van hun klasgenoten die een betrekking namen.
Tabel 3.21 geeft de verdeling over de 6 onderwijsniveaus respectievelijk van vader,
moeder, broers en zussen.
Tabel 3.21 Percentages van herkomst uit 6 onderwijsniveaus.
1
L.O.

2
L.O.+cursus
of L.B.O.

3
Ulo

4
Ulo+cursus
of M.B.O.

5
H.B.S.
Gym

6
Tertiair
Onderwijs

17

37

17

13

6

11

33

42

13

5

4

3

Moeder Studie
Betrekk.

38
56

33

20

4

4

0.4

28

14

1

2

-

Hoogste opl. Broers
en Zussen
Studie
Betrekk.

12
13

7
11

33
44

9
11

18
12

20
10

Vader Studie
(N = 454)
Betrekk.
(N = 238)
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Abituriënten die hun studie voortzetten, komen uit gezinnen waar 30% van de vaders
een opleidingsniveau heeft hoger dan Ulo; 9% van de moeders heeft dat niveau, en
voor 47% zijn broers of zussen na de Ulo verder gaan studeren of gingen reeds eerder
naar H.B.S. of Gymnasium. Bij degenen die een betrekking namen, zijn deze per
centages respectievelijk 12,3 en 33. Met betrekking tot de lagere onderwijsniveaus lig
gen de percentages van herkomst juist omgekeerd. Zij die gingen werken komen uit
gezinnen waar 33% van de vaders en 56% van de moeders niet meer dan de lagere
school volgde. Bij verderstuderenden zijn deze percentages respectievelijk 17 en 38. Al
deze verschillen zijn statistisch significant (zie figuur 3.22). Alleen voor de laagste
onderwijsniveaus van broers en zussen is het verschil niet significant. Gezien de ove
rige relaties, is het niet onwaarschijnlijk dat verderstuderenden en werkenden hier
beide de oudste kinderen van het gezin zijn.
Duidelijke samenhang met het al of niet verderstuderen heeft ook de grootte van het
gezin: 43% van de gezinnen waar abituriënten verderstuderen heeft 1 of 2 kinderen, en
18% heeft 5 of meer kinderen. Abituriënten die gaan werken komen uit grotere gezin
nen: 31 % heeft 1 of 2 kinderen, en 28% heeft 5 kinderen of meer (p < 0.005).
Vermeld dient nog dat in ruim 13% van de gezinnen waar Ulo-abituriënten verder
studeren, de moeder naast haar huishoudelijke taak nog een betrekking heeft. Bij jon
gens die gaan werken heeft 10% van de moeders een betrekking (niet significant).
Een overzicht van de milieukenmerken waarin de twee groepen abituriënten zich
onderscheiden w ordt in figuur 3.22 gegeven.
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Figuur 3.22 Percentages per Milieukenmerk van verderstuderenden en werkenden,
met bijbehorende p-waarden van de verschillen.
S = verderstuderenden.
B = betrekking (werkenden).
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Wat betreft schoolprestaties op de Ulo en milieukenmerken zijn de verschillen tussen
verderstuderenden en werkenden hoog significant. De verschillen in gemeten intelli
gentie liggen, behalve voor Technisch Inzicht, alle beneden het significantieniveau van
p = 0.30. De betere schoolprestaties van verderstuderenden kunnen dan ook niet
worden toegeschreven aan verschil in verstandelijke aanleg, maar moeten verklaard
worden uit de stimulerende invloed van het ouderlijk milieu.

3.3.2 Persoonlijkheidsroepsniveau

en

m ilieuverschillen

onderscheiden

naar

be-

Om na te gaan in hoeverre de geconstateerde verschillen tussen verderstuderenden en
werkenden samenhangen met het beroepsniveau van de vader, of dat zij ook onaf
hankelijk daarvan invloed hebben, werden de gegevens van tabel 3.17
gehomogeniseerd naar beroepsniveau (zie tabel 3.23, bijlage 1.4). In de tabel zijn ter
vergelijking alleen de gegevens van het lager en hoger niveau opgenomen.
In het algemeen bevestigt deze andere groepering van het onderzoeksmateriaal de
reeds eerder gedane bevindingen. Er zijn echter accentverschuivingen waardoor het
verband met het beroepsniveau nog pregnanter tot uiting komt:
a. Intelligentie.
De intelligentieverschillen tussen studerenden en werkenden blijken het duidelijkst bij
jongens die afkomstig zijn uit de lagere beroepsmilieus. Hoewel ook hier geen der af
zonderlijke verschillen statistisch significant is, scoren verderstuderenden uit het lager
milieu op alle intelligentietests beter dan werkenden; terwijl bij de hogere milieus de
verstandelijke begaafdheid soms ook in het voordeel is van werkenden. In het lagere
milieu houdt het intelligentieniveau van de kinderen duidelijk meer verband met het
verderstuderen dan in het hogere milieu.
b. Schoolprestaties op de Ulo.
Ook de schoolprestaties zijn in het lagere milieu van groter gewicht bij het vervolgen
van de studie. Verderstuderenden uit het lagere milieu hebben vaker betere school
prestaties dan degenen die uit dat milieu gaan werken. Het verschil in eindexamencijfers voor wiskunde is significant (p < 0.025); het verschil in
doublurefrequenties op de Ulo ligt dicht bij het significant criterium (0.10 > p > 0.05).
De overige criteria voor schoolprestaties zijn bij abituriënten uit de lagere milieus
eveneens in het voordeel van verderstuderenden. Verderstuderenden uit de hogere
milieus daarentegen hebben ongeveer dezelfde schoolprestaties als werkenden.
c. Persoonlijkheidskenmerken.
De persoonlijkheidsverschillen die tussen verderstuderenden en werkenden konden
worden vastgesteld, blijven na homogenisering naar beroepsniveau globaal hetzelfde.
In beide beroepsniveaus zijn verderstuderenden hoger prestatie-gemotiveerd dan
werkenden, maar significant is alleen het verschil in lage P-scores tussen abituriënten
uit het lagere milieu. Van de significant hogere scores voor neuroticisme van verder
studerenden blijven in het hogere milieu slechts kleine procentuele verschillen over,
terwijl in het lagere milieu dit verschil geheel verdwijnt. De mindere sociabiliteit van
verderstuderenden blijkt slechts te bestaan in het hogere milieu, (zie ook par. 4.1.2)
Eén nieuw verschil treedt na homogenisering aan het licht: in de lagere beroepsniveaus
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zijn degenen die verderstuderen meer geneigd tot het nemen van groot risico. (0.10 >
p > 0.05).
d. Milieukenmerken.
Uit het feit dat na homogenisering de zeer grote verschillen tussen verderstuderenden
en werkenden qua opleidingsniveau van de ouders goeddeels verdwijnen, spreekt op
de eerste plaats de te verwachten samenhang met het beroepsniveau. Toch blijven
opleidingsverschillen van de ouders binnen hetzelfde beroepsniveau wel van
betekenis.
In het lagere milieu volgden vaders van werkenden vaker uitsluitend basisonderwijs
dan vaders van degenen die verderstuderenden. In het hogere milieu bestaat dezelfde
samenhang (p = resp. < 0.20 en < 0.05). Van abituriënten uit het lagere milieu heeft
geen der vaders meer dan Ulo gevolgd. In het hogere milieu heeft 88 % van de vaders
meer dan Ulo gevolgd als zijn zoon gaat werken, en 82% als zijn zoon verderstudeert.
Het verschil is niet significant (p>0.70), maar de relatie tussen verderstuderen en op
leidingsniveau is hier juist omgekeerd. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat va
ders uit de hogere milieus die zelf een hoog opleidingsniveau hebben, hun kinderen na
de Ulo (wat voor hen toch al vaak een tweede keus was) minder tot verdere studie
aansporen.
Het opleidingsniveau van de moeder is in beide milieus hoger wanneer haar zoon ver
der studeert, maar de verschillen zijn niet meer significant.
De gezinsgrootte hangt vooral in het lagere milieu samen met het al of niet
verderstuderenden. Verderstuderenden komen hier significant vaker uit kleine
gezinnen (p < 0.05), en de mindere herkomst uit grote gezinnen ligt op de grens van
het significantiecriterium. In het hoger milieu zijn dezelfde tendenzen aanwijsbaar,
maar de verschillen zijn niet significant (p > 0.30).
Of moeder naast haar huishoudelijke taak nog een betrekking heeft, blijkt in de twee
onderscheiden beroepsmilieus niet in dezelfde relatie te staan tot het vervolgen van de
studie als ongeacht het beroepsniveau kon worden vastgesteld. Daar bleek met een
klein procentueel verschil dat moeders van verderstuderenden vaker werkten dan
moeders van jongens die een betrekking namen. In het hoger milieu werken moeders
van jongens die gaan werken zelf ook vaker (19% vs. 11%; niet significant), in het la
ger milieu echter is de relatie juist omgekeerd: daar werken moeders van verder
studerenden significant vaker dan moeders van jongens die gaan werken (p < 0.025).
3.3.3 Verschillen tussen verderstuderenden onderling
De voorafgaande analyses hebben laten zien in welke individuele- en milieukenmerken
verderstuderenden zich van werkenden onderscheiden. Bovendien is gebleken dat
deze verschillen in de hogere en lagere beroepsniveaus niet hetzelfde zijn. Er is echter
nog geen antwoord gegeven op de belangrijke vraag, of verderstuderenden uit het
hogere milieu zich onderscheiden van verderstuderenden uit het lagere milieu. Uit het
hogere milieu vervolgt 82% zijn studie, uit het lagere milieu 56%.
Zijn er behalve dit kwantitatieve verschil ook kwalitatieve verschillen? Tabel 3.24,
bijlage 1.5, geeft de resultaten van een vergelijking van verderstuderenden uit beide
beroepsniveaus (de gegevens voor werkenden worden eveneens gegeven). Van de
individuele kenmerken is er slechts één dat significant differentieerd: verder
studerenden uit het hogere milieu hebben namelijk vaker onvoldoendes voor wiskunde.
Voor alle andere individuele kenmerken scoren de twee groepen afwisselend hoger en
lager.
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Wat de milieukenmerken betreft zijn er alleen significante verschillen voor het op
leidingsniveau van de ouders, wat gezien de samenhang met het beroepsniveau te
verwachten was. Noch de grootte van het gezin, noch de betrekking van moeder
differentieert tussen verderstuderenden uit de twee beroepsmilieus. Voor werkenden
uit de twee milieus geldt zowel ten aanzien van de individuele- als milieukenmerken
globaal hetzelfde; met dien verstande dat het enige significante verschil hier bestaat in
de mindere sociabiliteit van werkenden uit het lagere milieu.
Abituriënten uit de hogere beroepsmilieus vervolgen relatief vaker hun studie dan
abituriënten uit de lagere milieus. Behalve het opleidingsniveau van hun ouders zijn er
echter geen verschillen in gezinsomstandigheden met verderstuderenden uit het
lagere milieu. Zij zijn ook niet intelligenter, hebben geen betere schoolprestaties en
geen betere studie-attitude.
3.3.4 S am envatting, discussie en conclusies
De belangrijkste verschillen tussen Ulo-abituriënten die verderstuderen en die gaan
werken zijn als volgt samen te vatten:
1. Verderstuderen hangt sterk samen met een hoog beroepsniveau van de vader.
2. Verderstuderen hangt ook samen met een hoog opleidingsniveau van vader en/of
moeder.
3. Verderstuderenden zijn hoger prestatie-gemotiveerd dan werkenden. Dit geldt
sterker voor het lagere milieu dan voor het hogere.
4. In het lagere milieu, en alleen in het lagere milieu, zijn verderstuderenden iets intelli
genter en hebben zij veel betere schoolprestaties dan werkenden.
5. Verderstuderenden uit het lagere milieu komen vaker uit kleine gezinnen dan
werkenden, en hun moeder heeft vaker een betrekking naast haar huishoudelijke
werk.
6 . Tussen verderstuderenden en werkenden uit het hogere milieu bestaan er behalve
het opleidingsniveau van hun ouders geen significante verschillen.
7. Verderstuderenden onderling:
Behalve het opleidingsniveau van hun ouders zijn er tussen verderstuderenden uit
het hogere milieu geen verschillen in gezinsomstandigheden met verderstude
renden uit het lagere milieu. Zij zijn ook niet intelligenter, hebben geen betere
schoolprestaties en geen betere studie-attitude.
Er is in Nederland geen vergelijkbaar onderzoek gedaan naar het vervolgen van de
studie na het middelbaar algemeen-vormend onderwijs (Ulo of Mavo). Wel zijn er een
aantal studies over het doorstromingsproces na het basisonderwijs c.q. de lagere
school, en de selectie voor het onderwijs op universitair niveau. Een vergelijking van de
onderzoekresultaten op de verschillende onderwijsniveaus kan waardevolle informatie
geven over aard en constantie van de omstandigheden die op de verschillende niveaus
bij de doorstroming een rol spelen. Achtereenvolgens zullen wij ter vergelijking met de
gegevens over Rotterdams Ulo-abituriënten de resultaten vermelden van het onder
zoek van Matthijssen en Sonnemans (1958), Van Heek (Van Weeren 1968) en het rap
port van De Groot (1972).
Matthijssen en Sonnemans rapporteren dat kinderen van ongeschoolde arbeiders bij
even goede schoolprestaties aanzienlijk minder VHMO of Ulo gaan volgen dan kin
deren uit het hogere milieu (voor jongens resp. 56 en + 90%) De grootte van het gezin
houdt volgens hen geen verband met het verderstuderen.
In het „Talentenproject" onder leiding van Van Heek, concludeert Van Weeren dat vol
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gens de met de NL) I bepaalde voorspellingsscores-VHMO, bij de twee beste kansgroepen het milieu geen rol speelt bij de doorstroming naar het VHMO. 1)Bij de laagste
kansgroepen is er wel relatie met het milieu: „In de groep academische, leidingge
vende en middelbare beroepen stromen relatief veel meer kinderen met een geringe
succeskans door naar het VHMO, dan bijvoorbeeld in de groep handarbeiders." (op.
cit. 151).
Matthijssen (1971) verklaart dit verschil in milieu-invloeden met zijn eigen onderzoek,
door te veronderstellen dat de toelating tot het VHMO sindsdien veel democratischer
verloopt.
Er zijn echter sterke argumenten aangedragen om aan het milieu grotere invloed toe te
kennen dan uit het Talentenproject blijkt. Boon van Ostade (1972) toont aan dat wan
neer het geschiktheidscriterium ruimer en juister gehanteerd wordt, ook de milieu-in
vloeden groter worden en meer in overeenstemming zijn met zijn eigen recente onder
zoek, (Boon van Ostade, 1970).
Van Kemenade en Kropman (1972) hebben kritiek op het geschiktheidscriterium als
zodanig: „H et feit echter, dat in deze prediktieskores en de daarop gebaseerde kans
groepen zowel testgegevens als milieugegevens zijn verwerkt, maakt deze skores ons
inziens ongeschikt voor het toetsen van veronderstellingen omtrent de invloed, die
schoolkapaciteiten enerzijds en milieufaktoren anderzijds ook onafhankelijk van elkaar
uitoefenen op de doorstroming van leerlingen naar het VHMO." (op. cit. 221). Wan
neer uitsluitend de testscores en de rapportcijfers van de NDT als geschiktheids
criterium worden gebruikt (zg. prestatiescores), vinden zij voor jongens met de
hoogste prestatiescores dat uit het milieu van handarbeiders 52% naar het VHMO
gaat, en uit de middelbare en hogere beroepen 87%.
Terugkerend naar de resultaten van ons eigen onderzoek, moeten wij eerst wijzen op
een essentieel verschil met de situatie na het basisonderwijs, waar iedereen volgens de
leerplicht verder moet studeren. Na de Ulo is dat niet het geval; de beslissing verder te
studeren is een relatief vrijwillige, en zal dan ook meer verband kunnen houden met de
persoonlijke motivatie en met andere studiebevorderende omstandigheden.
Wij hebben kunnen vaststellen dat ook bij het verlaten van de Ulo, nadat bij de over
gang na het basisonderwijs reeds milieuselectie plaats had, het verderstuderen nog
steeds sterk met milieuomstandigheden samenhangt (punten 1 en 2 van de samenvat
ting)
Deze milieuselectie gaat echter niet ten koste van qua intelligentie potentieel geschikten, zoals dat na het basisonderwijs het geval is. (punten 4 en 7) Uit ons onderzoek
blijkt dat naast het beroep van de vader, op dit onderwijsniveau, vooral per
soonlijkheidseigenschappen en socio-economische omstandigheden invloed hebben;
omstandigheden die wellicht vaak met een hoog beroepsniveau samengaan, maar die
zich ook onafhankelijk daarvan doen gelden (punten 3 en 5). Dat moeder een betrek
king heeft, en dat het gezin klein is, zijn in het lagere milieu beide omstandigheden die
het verderstuderen bevorderen.
1) Aan de hand van de scores op de Nederlandse Onderwijs-Differentiatie Testserie werden voorspellingsscores berekend voor het succes in het VHMO. Op grond van deze voorspellingsscores, waarin o.a.
ook het oordeel van de onderwijzer en het beroep van de vader is verwerkt, worden vier kansgroepen
onderscheiden:
A. 75% of meer kans om het einddiploma VHMO te behalen.
B. 45 - 75% kans om het einddiploma VHMO te behalen.
C. 15 — 45% kans om het einddiploma VHMO te behalen.
D. 15% of minder kans om het einddiploma VHMO te behalen.
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Volgens het verslag van Dorp e.a. in het reeds genoemde Talentenproject heeft de ge
zinsgrootte bij de overgang na het basisonderwijs geen invloed op de doorstroming
naar het VHMO. De grootte van het gezin is naar onze mening typisch een variabele
waarvan het effect afhankelijk is van andere, modererende variabelen. Bij een onder
zoek naar de opleidingsaspiratie van senior en junior High School-leerlingen (dat zijn
leerlingen van de laatste klassen, die reeds op dat moment vaak, of zeker daarnaTiiet
meer leerplichtig zijn1), vond Elder (1962) evenals wij, dat de gezinsgrootte in het
lagere milieu wél invloed heeft op het verderstuderen, in het hogere milieu niet. De be
vindingen van Tofigh (1964) zijn overeenkomstig. (Beide constateren ook een hoqe
positieve correlatie met het beroepsniveau van de vader).
Een andere omstandigheid die het effect van de gezinsgrootte mede bepaalt, wordt
genoemd door Floud (1956). Uit zijn onderzoek blijkt dat bij katholieke arbeidersge
zinnen het aantal kinderen geen invloed heeft op het verderstuderen en de school
prestaties, bij niet-katholieke arbeidersgezinnen wel. Naast het verschil in leerplicht
met de situatie na de Ulo kunnen in het eerdergenoemde onderzoek van Matthijssen
en Sonnemans de godsdienstige normen eveneens een verklaring zijn voor het feit dat
in het katholieke Brabant (ten tijde van het onderzoek in 1953) de gezinsgrootte geen
invloed had op de doorstroming naar het VHMO en Ulo.
Ook het feit of de moeder een betrekking heeft, is op zichzelf geen factor die bevordelijk is voor verdere studie.
In het hogere milieu houdt het werken van de moeder geen verband met het verder
studeren na de Ulo; in het lagere milieu echter, als moeder door haar werk de financiële
omstandigheden van het gezin kan verbeteren, vervolgen haar zoons aanzienlijk vaker
hun studie.
Andere onderzoekers hebben het effect bestudeerd van de gezagsverhoudingen bin
nen het gezin op de opleidingsaspiraties van de kinderen. Bowerman en Elder (1964)
vinden bijvoorbeeld dat met name jongens een dominerende vader als belemmerend
ervaren, een dominerende moeder echter niet. De omgangsverhoudingen binnen het
gezin zijn door ons niet onderzocht, maar het is waarschijnlijk dat zij naast andere
sociaal-psychologische variabelen grote invloed kunnen hebben op de attitudes van de
kinderen ten opzichte van het onderwijs.
Floud (1961) introduceert een Franse uitdrukking om de complexe aard van de gezins
omstandigheden samen te vatten: „The French have coined the apt phrase „la familie
éducogène" to describe families providing for their children an educative
environment . . ." (op. cit. 102). Naar het voorbeeld van Floud willen wij het educogene gezin definiëren als het gezin met een opvoedingsklimaat dat de sociale en
intellectuele waarden van het onderwijs steunt, en waarin de kinderen positieve atti
tudes ten opzichte van de studie kunnen ontwikkelen. Het educogene gezin kan niet
door een of meer kenmerken getypeerd worden. Het is een complex van sociaal-culturele, economische en psychologische omstandigheden, die in een gunstige combinatie
samen het klimaat scheppen waarin kinderen een positieve studie-oriëntatie ontwikke
len en bereid zijn zich voor hun studie in te zetten.

11Voor een beknopt overzicht van het Amerikaanse onderwijssysteem verwijs ik naar een artikel van
Wiegersma in het tijdschrift Beroepskeuze (1972, 141-147).
Gegevens over Europese onderwijssystemen vindt men in Verlinden, 1968, 133 e.v.
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Tenslotte willen wij nog refereren aan het rapport van De Groot over de selectie voor
het hoger onderwijs (1972). Hij stelt, de bevindingen van het erfelijkheidsonderzoek
van Jensen extrapolerend naar de zeer hoge eisen die qua intelligentie op universitair
niveau moeten gelden, „da t er nog maar relatief weinig te verwachten is van aan te
boren intellectuele reserves", (op. cit. 19). W at de intelligentie betreft lijkt ons dit op
grond van de gegevens van Jensen (1969, o.a. 48) een weinig discutabele conclusie.
De Groot zegt echter tevens: „Daarmee is allerminst gezegd, dat men niet aan
compensatieprogramma's moet beginnen. Er kan zeer veel belangrijks gedaan worden
— maar men moet zich daarbij vooral niet te veel voorstellen van intelligentie - verhogingseffecten, laat staan van een grote winst aan „probleemoplossers"." en met
„probleemoplossers" bedoelt hij dan uitsluitend de intellectuele top. (loc.cit.).
Uit het onderzoek onder Ulo-abituriënten is gebleken dat er ook op dit onderwijsniveau
maar weinig intellectuele reserve is. Reserve in die zin, dat verstandelijk geschikten bij
gelijke motivatie geen kans zouden krijgen. Wel geven deze uitkomsten aan dat door
het verbeteren van de educogene omstandigheden aanzienlijk meer kinderen
gemotiveerd kunnen worden om verder te studeren. Compensatieprogramma's zoals
De Groot voorstaat, kunnen voor velen een mogelijkheid zijn om de opleidingskansen
te verbeteren.
Een voorbeeld van een dergelijk programma is het project „Onderwijs en Sociaal
Milieu” dat momenteel op instigatie van Grandia (1968) in Rotterdam in ontwikkeling
is, en waarvan de resultaten met positieve verwachting mogen worden tegemoet ge
zien.
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HOOFDSTUK 4
STUDIERICHTING EN STUDIESUCCES
In dit hoofdstuk wordt beschreven, hoe bij abituriënten die na de Uio hun studie
voortzetten, de keuze van de verschillende studierichtingen tot stand komt en
welke factoren verband houden met het succes in de gekozen richting.
In par. 4.1 zal eerst onderzocht worden of de organisatievorm van de school waar
men eindexamen deed, invloed gehad heeft op de keuze van de studie. Met name
wordt onderzocht of de studiekeuze verband houdt met de in de Mammoetwet
(W.V.O. 1968) 1) mogelijk gemaakte oprichting van Scholengemeenschappen,
waarbij verschillende onderwijsvormen in één scholenorganisatie konden worden
samengebracht. Daarna zullen studenten in de verschillende studierichtingen met
elkaar worden vergeleken, zoals dat ook gedaan is bij verderstuderendenen werken
den in het algemeen.
Wij zullen nagaan of er verschillen zijn wat betreft hun studiemotivatie, de onder
vonden hulp bij de keuze van de studierichting en wat betreft de uit het klassikale
onderzoek bekende persoonlijkheids- en milieukenmerken.
In par. 4.2 wordt beschreven van welke van de onderzochte omstandigheden de
studieresultaten in de gekozen vervolg-opleiding afhankelijk zijn.
Onderzocht wordt of er tussen abituriënten die MBO, HAVO of Atheneum kozen,
verschillen zijn in studiesucces en in studiesatisfactie. Met name zal ook onder
zocht worden in hoeverre het verschil in studiesucces tussen uitvallers, overstap
pers en blijvers, hun oordeel over de gevolgde opleiding heeft beïnvloed.
Ulo-abituriënten die in de 4e klas van HAVO of Atheneum hun studie voortzetten,
verkeren ten opzichte van de leerlingen die deze opleidingen van de eerste klas af
volgden in een bijzondere situatie. Wij zullen proberen een vergelijkende beoorde
ling te geven van het studiesucces van Ulo-abituriënten en dat van „norm ale" 4eklassers.
Het feit of men naast zijn studie nog een „baantje" heeft, kan de studieresultaten
mede beïnvloeden. Zowel voor de drie studierichtingen onderling, als voor uitval
lers, overstappers en blijvers, zal worden aangegeven welk verband er bestaat tus
sen de studieresultaten en de tijd die men aan deze werkzaamheden besteedt.
De relatie tussen het beroepsniveau van de vader en het aspiratieniveau van zijn
kinderen is al door veel onderzoekers bestudeerd (Sewell e.a., Elder, Tofigh; zie
pagina 75). Deze relatie zullen wij eveneens onderzoeken en daarbij zal ook worden
nagegaan in hoeverre het niveau van de gekozen studierichting met de beroepsaspiratie samen hangt.
In het laatste deel van dit hoofdstuk zal beschreven worden in welke persoonlijk
heids- en milieukenmerken uitvallers, overstappers en blijvers zich onderscheiden
en wat de redenen zijn van eventuele beëindiging van de studie.

1) zie voor een schematisch overzicht van het onderwijsstelsel volgens de wet op het voortgezet onder
wijs, bijlage 2.7
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4.1 STUDIERICHTING
Van de 454 abituriënten die voortgezet onderwijs volgden, kozen er 270 de HAVO
(60%), 32 vervolgden hun studie aan het Atheneum (7%) en 143 volgden een vorm
van middelbaar beroepsonderwijs (31%). ï) Van de resterende 2% (N =9) volgden er 3
een full-time bedrijfsopleiding en 6 abituriënten van de A-richting, bereidden zich voor
op het aanvullend B-examen.
(Tot de onderwijscategorie HAVO zijn ook gerekend degenen die aan een instelling
voor HBO het voorbereidend HAVO-jaar volgden).
4.1.1 De relatie tussen de organisatievorm van de school en de keuze van de
s tu die rich ting
Van de 46 MAVO-scholen waarvan de Ulo-klassen hebben deelgenomen aan het klas
sikale onderzoek, waren er 30 zgn. categorale MAVO-scholen en 15 vormden een
onderafdeling van een Scholengemeenschap. Van deze 15 waren er 8 nog in het oude
Ulo-schoolgebouw gehuisvest, waardoor de idee van scholengemeenschap eigenlijk
tot het formeel-organisationele beperkt bleef. Slechts 7 scholen vormden een geintegreerd onderdeel van een Scholengemeenschap in die zin, dat ook andere onderwijstypen in hetzelfde gebouw waren ondergebracht.
In geen der Scholengemeenschappen waren naast vormen van Algemeen Voortgezet
Onderwijs ook andere onderwijstypen ondergebracht als LO, LBO of MBO.
1 MAVO-school is buiten deze analyse gehouden omdat ze een bestuurlijk geheel
vormde met slechts één andere studierichting, nl. MEAO.2)
Voor de drie soorten Ulo's is onderzocht of het organisationele kader waarin ze waren
opgenomen, invloed gehad heeft op de door hun abituriënten gekozen voortgezette
opleiding. De conclusies die uit deze analyse voor de Ulo-afdelingen van MAVOscholen worden getrokken, zullen mutatis mutandis vaak ook voor de gehele MAVOschool gelden.
Op verderstuderen in het algemeen heeft het aangesloten zijn bij een Scholengemeen
schap in 1970 geen invloed van betekenis. De percentages van verderstuderenden zijn
voor de drie onderscheiden schoolsoorten: Categorale School 66, Volledige Scholen
gemeenschap 67, Formele Scholengemeenschap 59.
Deze verschillen zijn niet significant, de kleinste p-waarde is > 0.20.
Op de richting van de gekozen studie heeft de Scholengemeenschap meer invloed dan
op verderstuderen in het algemeen. Tabel 4.1 geeft de percentages van de door Ulo-

1) MBO-leerlingen onderscheiden naar studierichting:
87 volgden technisch onderwijs
40 volgden adm-economisch onderwijs
4 volgenden agrarisch onderwijs
12 volgden onderwijs in de sector handel en verkeer
143

61 %
28%
3%
8%
TS5‘%'

2) In tegenstelling to t de andere, „horizontale" gemeenschappen, is dit een „verticale scholenge
meenschap” . De Werkgroep Scholengemeenschappen definieert als volgt: „Onder een horizontale
scholengemeenschap verstaat zij (de werkgroep, J.Y.) een vereniging van scholen van verschillende
soort, bestemd voor leerlingen van dezelfde leeftijdsgroep en gebaseerd op een gezamenlijke of gelijk
waardige voorbereiding".
„Onder een verticale scholengemeenschap verstaat zij een vereniging van scholen die geacht kunnen
worden „in eikaars verlengde" te liggen"
(Min v. O.W., 1968,9).
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abituriënten gekozen studierichtingen, gesplitst naar de soort Ulo waar zij eindexamen
deden.
Tabel 4.1
Percentages per schoolsoort-Ulo, dat abituriënten een vorm van voortgezet onderwijs
volgden; tussen haakjes de absolute aantallen.
Categ.School
MBO

HAVO

Atheneum

Totaal

Voll.Sch.Gem.

Form.Sch.Gem.

Totaal

36
(96)

25
(26)

30
(19)

32
(141)

57
(154)

68
(71)

64
(41)

61
(266)

7
(19)

8
(8)

6
(4)

7
(31)

100
(269)

100
(105)

100
(64)

100
(438)

Het verschil in het aantal leerlingen dat via een „volledige" Scholengemeenschap de
HAVO volgt, met degenen die dat via een categorale MAVO doen, ligt dicht bij de
significantiegrens: 0.10 > p > 0.05. Dat geldt ook voor het relatief grotere aantal dat
MBO via een categorale MAVO volgt, ten opzichte van degenen die MBO via een
Scholengemeenschap volgen. „Formele" Scholengemeenschappen nemen ten aan
zien van de deelname van hun abituriënten aan HAVO en MBO een tussenpositie in.
Bij de keuze van het Atheneum als voortgezette opleiding is er in het geheel geen
samenhang met de organisatievorm van de school waar men eindexamen deed (p >
0.95..Het is mogelijk dat het hier gaat om enkele uitblinkers waarvoor de keus zo
duidelijk is, dat de drempelverlagende of -verhogende werking van de organisatie hier
op nauwelijks enige invloed heeft. Als in de volgende paragraaf de verschillen tussen
de studierichtingen besproken worden, zal inderdaad blijken dat jongens die het
Atheneum kozen, vooral wat betreft motivatie en schoolprestaties, zich onderscheiden
van hun klasgenoten die HAVO of MBO gekozen hebben.
Bij een eerste beschouwing van bovenstaande gegevens lijkt het effect dat Scholen
gemeenschappen op het doorstromingsproces hebben, niet indrukwekkend. Wij
willen hierbij echter enige kanttekeningen maken:
1. Ten tijde van het onderzoek in 1970 had de W.V.O. pas twee jaar kracht van wet.
2. De grotere doorstroming in het algemeen, en de massale verschuiving van MBO
naar HAVO, die mede een gevolg zijn van de invoering van de Mammoetwet, wer
den in het voorgaande hoofdstuk reeds genoemd.
3. Dat de doorstroming naar het Atheneum niet samenhangt met de bestuurlijke
organisatie van MAVO-scholen, is begrijpelijk als men zich realiseert dat bij vol
doende plaatsingsmogelijkheid de doorstroming primair bepaald wordt door
factoren van persoonlijke geschiktheid; en hiervoor geven de schoolprestaties een
belangrijke indicatie.
4. Als de persoonlijke geschiktheid voor een bepaald type onderwijs minder duidelijk
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uit de schoolprestaties valt af te leiden, dan heeft de organisatievorm wel degelijk
invloed op de studiekeus: uit de getalsverhoudingen tussen MBO en HAVO bij
Scholengemeenschappen versus categorale MAVO's blijkt dat de HAVO vaker
gekozen wordt binnen Scholengemeenschappen, en dat op categorale MAVO's
vaker het traditionele MBO gekozen wordt.
(Beide verschillen liggen op de grens van het significantiecriterium)
4.1.2 Persoonlijkheids- en m ilieuverschillen tussen leerlingen van
HAVO en Atheneum ^)

M BO,

M o tiva tie

In het voorgaande hoofdstuk kon worden vastgesteld dat de gemotiveerdheid om te
gaan studeren over het algemeen hoog is. Bij een vergelijking van de studierichtingen
onderling blijkt bovendien dat de studiemotivatie groter is, naarmate het gekozen op
leidingsniveau hoger ligt. Abituriënten die het Atheneum gekozen hebben, zeggen
geen van allen dat ze liever ander onderwijs hadden gevolgd. Enkele HAVO-leerlingen
zeggen dat wèl, en het meest zeggen leerlingen van het MBO dat ze liever ander
onderwijs gevolgd hadden. Het verschil tussen HAVO- en MBO-leerlingen is
significant op 2.5% niveau.
Tabel 4.2
Frequenties van de onderwijsrichtingen die door MBO- en HAVO-leerlingen liever
gekozen waren.
MBO (N = 143)

HAVO (N = 270)

Richting

Niveau

Niveau

Richting

HAVO

6

Alg.vormend

6

Atheneum

4

Alg.vormend

4

MBO/HBO

7

Technische
soc.pedag.
kunstzinnig

5
1
1

MBO/HBO

5

Technische
soc.pedag.
horeca

2
2
1

Totaal

13

13

9

9

Ook antwoorden MBO'ers minder dikwijls dan leerlingen van de HAVO dat ze het
gevolgde onderwijs graag kozen. Het verschil is statistisch net niet significant (0.10 >
p > 0.05), het wijst echter in dezelfde richting als het verschil tussen HAVO- en MBOleerlingen die liever ander onderwijs gevolgd zouden hebben. Abituriënten die aan het
Atheneum verderstuderen zeggen voor 100% dat ze die richting graag gekozen heb
ben. Een overzicht van de antwoorden op de vragen naar de studiemotivatie geeft
tabel 4.3.
1) Ter voorkoming van misverstand willen wij er op wijzen dat wanneer in dit onderzoek kenmerken van
MBO-, HAVO- en Atheneum-leerlingen genoemd worden, dit uitsluitend geldt voor die speciale
categorie leerlingen, die nè de Ulo deze onderwijsrichtingen volgden.
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Tabel 4.3
Gemotiveerdheid om te gaan studeren per studierichting en voor het totaal, uitgedrukt
in antwoordpercentages.
(tussen haakjes de absolute aantallen).

Graag dit
onderwijs
Liever ander
onderwij s
Liever werken
T
Totaal

MBO
N = 143

HAVO
N = 270

Atheneum
N = 32

Rest.
N = 8

90
(129)

96
(258)

100
(32)

88
(7)

94
(426)

9
(13)

3
(9)

12
(1)

:5
(23)

(1)

1

1
(3)

100
(143)

100
(270)

Onderwi;
Totaal
N = 453

1
(4)
100
(32)

100
(8)

100
(453)

Als gevraagd w ordt naar concrete redenen voor de gemaakte keus, wordt door
HAVO-leerlingen het meest geantwoord dat ze geen bepaalde reden hadden.
Leerlingen aan het Atheneum zeggen dat het minst, en de MBO-ers nemen een tus
senpositie in. (Zie tabel 4.4). Geen der verschillen is significant, het verschil tussen
HAVO en MBO ligt op de significantiegrens (0.10 > p > 0.05).
Wat betreft de opgevatte veelzijdigheid van de opleiding als reden voor de keus,
nemen leerlingen van het MBO eveneens een tussenpositie in. De antwoordfrequenties verschillen niet significant; alleen het verschil in opgevatte veelzijdigheid tussen
HAVO en Atheneum heeft een p-waarde tussen 0.10 en 0.05. Ook geen der andere op
gegeven redenen differentiëren significant tussen de studierichtingen.
De redenen die door allen het meest genoemd worden zijn: „Studie nodig voor toe
komstig beroep" 54%, „m et deze opleiding kun je veel kanten op" 53% en van de
zelfgenoemde redenen: „studie nodig voor verdere opleiding" N = 16, „studie op zich
interessant" N = 22.
22 Leerlingen zeggen weliswaar dat ze studeren om de studie zelf, maar de meesten
hebben bij de keus van hun studie toch een duidelijke beroepsgerichtheid of andere
toekomst-oriëntatie. W ij zullen hierop nog terugkomen bij de bespreking van de beroepswensen in par. 4.2.1.
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Tabel 4.4
Percentages per studierichting en voor het totaal, van de motieven om verder te
studeren; tussen haakjes de absolute aantallen, (meerdere motieven konden gegeven
worden).
MBO

HAVO

Atheneum

Rest.

Onderwijs

N = 130

N = 251

N = 29

N = 7

Totaal
N = 417

Geen bepaalde
reden

8
(11)

16
(39)

3
(1)

Studie nodig voor
toekomstig beroep

54
(70)

53
(134)

Met deze opl. kun
je veel kanten op

58
(76)

49
(123)

5
(6)

3
(8)

10
(13)

10
(25)

N = 27

N = 33

N = 3

44
(12)

27
(9)

-

N odig voor v e r 
dere opleiding

4
(1)

36
(12)

Aangeraden door
studieadviseurs

11
(3)

15
(5)

Op gewenste school
geen plaats

22
(6)

Voldeed niet aan
toelatingseisen

19
(5)

M ijn ouders w i l 
de n deze studie
Aangeraden op
school

Andere, zelfge
noemde redenen
Studie op zich
interessant

14
(1)

12
(52)

52
(15)

57
(4)

54
(223)

69
(20)

57
(4)

53
(223)

_

-

10
(3)

3
(14)
10
(41)

N = 2

N = 65

50
(1)

34
(22)

-

25
(16)

-

-

12
(8)

9
(3)

-

50
(1)

12
(4)

-

-

100
(3)

15
(10)
14
(9)

gewenste school

Ondervonden hulp

(zie tabel 4.5)
MBO'ers zijn het meest geholpen bij de keuze van hun studie, HAVO- en Atheneum
leerlingen zeggen veel minder dat ze geholpen zijn (de significantie van het verschil
tussen MBO en HAVO = 0.10 > p > 0.05). ‘
Het meest significant is het verschil in hulp door een school- en beroepskeuze64

adviseur. Hij heeft MBO-ers veel vaker geadviseerd dan HAVO- en Atheneum
leerlingen (p is resp. < 0.001, < 0.05). MBO'ers zijn daarentegen veel minder door
eigen leraren geholpen; het verschil met HAVO-leerlingen ligt dicht bij de
significantiegrens (0.10 > p > 0.05).
Tabel 4.5
Percentages per studierichting en voor het totaal, dat hulp ondervonden is bij het
kiezen van de studierichting; tussen haakjes de absolute aantallen.
(meerdere personen konden genoemd worden).
MBO
N = 141

HAVO
N = 267

Atheneum
N = 32

■ ■
.
N = 8

Onderwij s
totaal
N = 448

Geen hulp

45
(63)

55
(146)

56
(18)

25
(2)

51
(229)

Vader

33
(47)

28
(76)

38
(12)

38
(3)

31
(138)

Moeder

20
(28)

20
(54)

31
(10)

25
(2)

21
(94)

Broer of Zus

4
(5)

6
(15)

6
(2)

-

5
(22)

Andere fam.

2
(3)

3
(7)

3
(1)

_

2
(11)

Vrienden en
kennissen

9
(13)

6
(17)

9
(3)

38
(3)

8
(36)

Leraren

11
(15)

18
(49)

19
(6)

50
(4)

17
(74)

School- en ber.
keuze-adv.

14
(20)

5
(13)

_

7
(33)

Bij de vergelijking van abituriënten die gaan werken met verderstuderenden hebben
wij erop gewezen dat de eersten zich breder oriënteren, en tevens dat zij hun eigen
leraren minder als adviseurs noemen. Een soortgelijk verschil doet zich voor tussen
jongens die beroepsonderwijs en algemeen voortgezet onderwijs kiezen: ook de over
gang naar het beroepsonderwijs ligt blijkbaar niet zo binnen de invloedssfeer van de
Ulo, als de overgang naar HAVO of Atheneum.
P ersoonlijkheid en M ilieu

Bij vergelijking van de drie studierichtingen op de intelligentie- en persoonlijkheidsvariabelen van het klassikale onderzoek en wat betreft de schoolprestaties op
de Ulo, zijn er enkele variabelen die tussen de studierichtingen significant
differentiëren. Tabel 4.6 (bijlage 1.6) geeft een overzicht van de frequenties en be
rekende significanties van alle individuele- en milieukenmerken.
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a. Intelligentie en schoolprestaties
In de tabel hieronder zijn afzonderlijk opgenomen de schoolprestaties op de Ulo en de
resultaten van de drie intelligentietests. Boven de stippellijn staan de variabelen
waarvoor MBO'ers het laagst en Atheneum-leerlingen het hoogst scoren. Onder de
stippellijn staan twee variabelen waarvoor de verschillen juist andersom liggen.
Tabel 4.7
Schoolprestaties op de Ulo en intelligentie-scores in procenten voor MBO, HAVO en
Atheneum; met chi-kwadraten van de verschillen.
(de significante verschillen zijn onderstreept). * zie tabel 4.6
De x2 hebben betrekking op de verschillen tussen de aangrenzende percentages.
MBO
N + 142*

X

Doublures Ulo

48

Ex. talen < 6
>7

2

HAVO
N + 269*

X

1.299

41

20

2.524

20

2

Atheneum
N + 32*

X

2

MBO
N + 142*

5.122

19

7.709

48

13

0.740

6

2.489

20

8.299

35

1.319

47

8.181

20

Ex. wiskunde $S 7

60

0.008

60

0.865

72

0.711

60

TNVA PR < 25

18

0.001

18

1.981

6

2.029

18

PR > 75

27

0.009

27

0.116

31

0.036

27

OTIS PR < 25

21

1.257

14

0.255

19

0.045

21

PR > 75

26

3.001

35

0.170

41

1.973

26

Wiskunde < 6

11

0.037

11

1.007

20

0.791

11

Techn.Inz. PR < 2 5

10

3.862

18

0.012

19

1.216

10

PR > 75

41

2.547

33

0.006

34

0.334

41

Abituriënten die het Atheneum kozen, scoren zowel op de TNVA als de OTIS-test be
ter dan HAVO- en MBO-leerlingen; die de HAVO kozen scoren op deze tests beter dan
degenen die naar het MBO gingen. De verschillen zijn echter niet significant. Voor
technisch inzicht scoren MBO-leerlingen juist beter dan HAVO- en Atheneum-leer
lingen. Het verschil in lage scores met de HAVO is significant, p < 0.05. Dat MBOleerlingen over het algemeen een beter inzicht blijken te hebben in praktischtechnische samenhangen, is goed te begrijpen vanwege het grote aantal MBO'ers
(61%) dat technische opleidingen volgt, er van uitgaande dat de technische richting
veelal gekozen is in overeenstemming met aanleg en belangstelling. Veel duidelijker
dan de intelligentieverschillen zijn de verschillen in schoolprestaties op de Ulo.
Atheneum-leerlingen behaalden aanzienlijk betere resultaten dan abituriënten die
HAVO of MBO kozen. Van de drie criteria voor schoolprestaties differentiëren sig
nificant: het aantal doublures op de Ulo (voor Atheneum t.o.v. HAVO en MBO is p
resp. < 0.025 en < 0.01), en de hoge talencijfers (p < 0.005). Voor wiskunde hebben
Atheneum-leerlingen zowel vaker hoge als lage cijfers (niet significant, p > 0.30).
b. Persoonlijkheidskenmerken
Van de drie persoonlijkheidstests differentieert vooral de PMT tussen de studie66

ichtingen. In onderstaande tabel zijn uit tabel 4.6 dié persoonlijkheidskenmerken op
genomen waarvoor significante verschillen gevonden werden.
Tabel 4.8
Procentuele scores op de persoonlijkheidsschalen, met chi-kwadraten van de verschil
len. (de chi-kwadraten van significante verschillen zijn onderstreept) * zie tabel 4.6
De x2 hebben betrekking op de verschillen tussen de aangrenzende percentages.
MBO

X

MBO
N + 142*

X

PMT.P, DR < 3

35

1.194

DR > 6

11

2

MBO
N + 142*

13

5.075

35

50

24.862

11
25

2

Atheneum
N + 32*

29

3.117

1.874

16

18.517

2

HAVO
N + 269*

MBO

Atheneum

HAVO

X

X

DR < 3

25

7.685

14

0.001

16

0.921

DR > 6

28

3.611

38

3.099

56

7.889

28

Groot Risico

43

0.402

39

3.058

22

4.144

43

Sociabiliteit,
PR > 70

12

7.691

24

0.001

22

1.550

12

F+,

Abituriënten die naar het Atheneum gaan zijn hoger prestatie-gemotiveerd dan hun
klasgenoten die MBO of HAVO kiezen. MBO'ers zijn het minst prestatie-gemotiveerd.
De scores op de F + schaal, die prestatie-bevorderende faalangst meet, geeft een zelf
de beeld. Atheneum-leerlingen scoren het hoogst, MBO'ers het laagst. MBO-leer
lingen zijn ook meer geneigd risico's te nemen, het verschil met Atheneum-leerlingen
is significant (p < 0.05). De relatie die wij hier vinden tussen prestatiemotivatie en
risiconemend gedrag blijkt ook uit ander onderzoek. Littig (1963) zowel als Van der
Meer (1966) vonden dat personen met een voorkeur voor groot risico een lage presta
tiemotivatie hebben, personen met hoge prestatiemotivatie daarentegen vermijden
grote risico's.
In het vorige hoofdstuk is al gewezen op het verband tussen prestatiemotivatie en
schoolprestaties bij werkenden en studerenden. Ook bij de vergelijking van de studie
richtingen onderling blijkt dat de hoger prestatie-gemotiveerde Atheneum-leerlingen
op de Ulo betere schoolprestaties behaalden dan de lager prestatie-gemotiveerde
MBO- en HAVO-leerlingen. Hun betere schoolprestaties houden niet alleen verband
met het prestatiemotief, maar ook met hun verstandelijke capaciteiten. Deze dubbele
samenhang wordt ook door Hermans (1967) geconstateerd en wel in die zin, dat de
capaciteiten belangrijker zijn in proefwerksituaties, en dat de prestatiemotivatie meer
invloed heeft op het studiesucces op lange termijn, (zie ook par. 4.2 „studiesucces")
De laatste variabele van tabel 4.8 die significant differentieert is de mate van sociabili
teit, gemeten met de Biografische Vragenlijst. MBO'ers zijn meer sociabel ingesteld
dan hun vroegere klasgenoten die naar de HAVO gingen. Tussen HAVO en Atheneum
bestaat in dit opzicht geen verschil, (p > 0.95).
c. Milieukenmerken
In tegenstelling tot de milieuverschillen die er tussen verderstuderenden en werkenden
bestaan, zijn er tussen de studierichtingen onderling geen milieukenmerken die sig
nificant differentiëren. Uit tabel 4.6 nemen wij hieronder de percentages over die voor
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de milieukenmerken gevonden werden.
Tabel 4.9
Percentages per milieukenmerk voor MBO, HAVO en Atheneum, met chi-kwadraten
van de verschillen * zie tabel 4.6
De x2 hebben betrekking op de verschillen tussen de aangrenzende percentages.

MBO
N + 142*

2

HAVO
N + 269*

X

X

2

Atheneum
N + 32*

X

2

MBO
N + 1A

Ber.Niv.Vader 1-2

24

0.078

25

0.685

17

0.339

24

6-7

23

1.542

29

0.209

23

0.033

23

19

0.252

17

1.351

7

1.941

19

26

1.025

31

0.001

33

0.357

26

40

0.249

37

1.792

23

2.472

40

>4

7

0.323

10

0.094

13

0.478

7

Gezinsgrootte 1-2

40

1.604

47

1.939

32

0.375

40

5-8

21

1.592

16

0.078

19

0.001

21

12

0.146

13

2.444

26

3.111

12

Opl.Niv.Vader

1

A\
Opl.Niv.Moeder

Werk-Moeder

1

Wel wijzen de meeste milieuverschillen naarmate het gekozen opleidingsniveau hoger
ligt, in dezelfde richting als de verschillen tussen werkenden en studerenden. Met dit
onderscheid echter, dat de hoogte van het gekozen niveau meer samenhangt met het
opleidingsniveau van beide ouders, dan met het beroepsniveau van de vader.
Bij homogenisering naar beroepsniveau wordt deze tendens wel bevestigd, maar leidt
niet to t significante verschillen (zie tabel 4.10, bijlage 1.7.A) Zowel in het hoger als la
ger milieu hebben moeders van Atheneum-leerlingen vaker meer dan Ulo gevolgd dan
moeders van HAVO- en MBO-leerlingen.(ln het hoger milieu resp.: 33, 18 en 10%, in
het lager milieu resp. 20, 3 en 9%). Vaders met een laag beroepsniveau hebben bij alle
drie studierichtingen even vaak een laag opleidingsniveau (hoog opl. niveau komt daar
niet voor), vaders met een hoog beroepsniveau echter hebben vaker ook een hoog op
leidingsniveau als hun zoon naar het Atheneum gaat, dan wanneer hij HAVO of MBO
volgt (resp. 100, 85 en 69%). Van de andere milieukenmerken heeft de gezinsgrootte
alleen in het lagere milieu enige betekenis: 40% van de Atheneum-leerlingen en 48%,
resp. 27% van de HAVO- en MBO-leerlingen komt uit gezinnen met 1 of 2 kinderen.
(Het verschil tussen HAVO en MBO is net niet significant).
De verschillen die qua intelligentie en vooral qua schoolprestaties tussen de studie
richtingen konden worden vastgesteld, zijn na homogenisering nog wel aanwijsbaar,
maar ze zijn vooral in het lagere milieu minder duidelijk, en in geen van beide milieus
significant (met als enige uitzondering het verschil in hoge talencijfers tussen Athe
neum en MBO in het hogere milieu: p < 0.01). Dat wil dus zeggen dat in geen van
beide milieus, en nog het minst in het lagere milieu, de door ons gemeten schoolpres
taties een belangrijk criterium zijn bij het kiezen van de studierichting. Was er bij de be
slissing „al of niet verder studeren" in het lagere milieu wèl samenhangt met deze
schoolprestaties, wanneer eenmaal besloten is verder te studeren, is de keuze van de
studierichting ook daar van andere omstandigheden afhankelijk.
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In het vorige hoofdstuk werd het educogene gezin gedefinieerd als het gezin waarin
een complex van omstandigheden, in gunstige combinatie, samen het klimaat schep
pen waarin kinderen een positieve studie-attitude kunnen ontwikkelen. Welke andere
dan de reeds genoemde omstandigheden verband houden met de keuze van de stu
dierichting, is door ons niet nader onderzocht. Het is te verwachten dat er samenhang
zal bestaan met de door ons niet bij het onderzoek betrokken keuzevakken. Bovendien
geven de hogere PMT-scores, vooral wat het Atheneum betreft, een aanwijzing dat in
beide milieus de prestatiemotivatie een rol speelt, (p < 0 .01).
Een persoonlijkheidskenmerk tenslotte dat bij homogenisering niet in beide milieus dif
ferentieert tussen de studierichtingen, is de mate van sociabiliteit. De grotere sociabili
teit van MBO'ers die in het algemeen werd vastgesteld, blijkt slechts te bestaan in het
hogere milieu. HAVO- en Atheneum-leerlingen uit het hogere milieu zijn eenzelviger,
zij zijn minder gezelschapsmensen dan MBO'ers.
4.1.3

Sam envatting, discussie en conclusies.

Van de abituriënten die voortgezet onderwijs volgden koos 60% de HAVO, 31% volg
de een vorm van middelbaar beroepsonderwijs en 7% koos het Atheneum. De keuze
van het Atheneum houdt geen verband met de organisatievorm van de school. Dat is
begrijpelijk als men bedenkt dat het hier gaat om enkele uitblinkers waarvoor de keus
zo duidelijk is, dat de drempelverlagende of -verhogende werking van de organisatie
hierop nauwelijks invloed heeft. De organisatievorm houdt wel verband met het kiezen
van MBO en HAVO: van de categorale scholen volgt 36% MBO en 57% HAVO, van
Scholengemeenschap respectievelijk 25 en 68 %.
Het feit dat de organisatievorm van de scholen verband houdt met het volgen van
HAVO of MBO, maakt het wenselijk de overstapdrempels in de organisatie weg te ne
men. Binnen de werkingssfeer van de Mammoetwet is hiertoe een van de mogelijkhe
den, om Scholengemeenschappen zowel in horizontale als verticale richting uit te
breiden, zodat zoveel mogelijk onderwijstypen binnen één organisatie verenigd zijn.
Over de oprichting van wat wij „form ele" scholengemeenschappen genoemd hebben
zegt de Werkgroep Scholengemeenschappen het volgende:
,,ln het bijzonder wil de werkgroep waarschuwen voor het gevaar dat door een louter
administratieve samenvoeging van scholen die overigens praktisch hun eigen leven
blijven leiden, het begrip scholengemeenschap in ernstige mate wordt aangetast. Het
is daarom zaak . . ., te onderzoeken op welke wijze de verschillende delen zodanig
over de gebouwen kunnen worden verspreid dat het onderwijskundig doel van de
scholengemeenschap zoveel mogelijk wordt gediend. Men moet bijv. niet de in de
scholengemeenschap verenigde scholen in afzonderlijke gebouwen onderbrengen."
(Min. v.O.W., 1968, 16).
In het voorgaande hoofdstuk hebben wij kunnen constateren dat de gemotiveerdheid
om te gaan studeren over het algemeen hoog is. Voor de studierichtingen onderling
blijkt bovendien, dat de studiemotivatie groter is naarmate het gekozen opleidings
niveau hoger ligt. Atheneum-leerlingen waren het hoogst gemotiveerd voor de geko
zen opleiding, MBO-leerlingen het minst.
Bij de keuze van hun studie zijn degenen die MBO gekozen hebben het meest door
anderen geholpen. Hun eigen leraren echter hebben hen minder geholpen dan zij hun
klasgenoten hielpen bij de keuze van Atheneum en HAVO. Bij de vergelijking van
abituriënten die gaan werken met verderstuderenden hebben wij erop gewezen dat de
eersten zich breder oriënteren, en tevens dat zij hun eigen leraren minder als adviseurs
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noemen. Een soortgelijk verschil doet zich voor tussen jongens die beroepsonderwijs
en algemeen voortgezet onderwijs kiezen: ook de overgang naar het beroepsonderwijs
ligt blijkbaar niet zo binnen de invloedssfeer van de Ulo, als de overgang naar HAVO of
Atheneum.
Met verwijzing naar het in hoofdstuk 3 gegeven samenwerkingsadvies tussen school
en bedrijf, waarbij de schooldecaan een adviserende en coördinerende functie zou
moeten hebben, wijzen wij ook hier nog eens op de belangrijke positie van de school
decaan. In zijn studie over de Mammoetwet zegt Verlinden: „H et zal goed zijn, dat
voor de hele sector van V.W.O., H.A.V.O. en M.A.V.O. de schooldecaan to t de nor
male schoolstaf zal gaan behoren." (Verlinden, 1968, 91).
Op geen school zou een schooldecaan mogen ontbreken die informatie en advies kan
geven: „ . . . over verdere vormen van onderwijs, die leiden naar de vervulling van
functies in de maatschappij". De decaan „ . . . oriënteert zo nodig zijn leerlingen ook
op een direkte deelneming aan het arbeidsproces, zodra ze de school verlaten zullen
hebben", (op.cit., 90).
Tussen de studierichtingen onderling zijn de verschillen in herkomst uit het hogere of
lagere milieu verwaarloosbaar klein. Over het algemeen behaalden degenen die het
Atheneum kozen op de Ulo betere schoolprestaties dan jongens die MBO of HAVO
gingen volgen. Onderscheiden naar beroepsniveau blijkt echter dat er noch in het
hogere, noch in het lagere milieu tussen de drie studierichtingen duidelijke verschillen
zijn in intelligentie en schoolprestaties. Dat wil dus zeggen dat met name de door ons
gemeten schoolprestaties in geen van beide milieus een belangrijk criterium zijn bij het
kiezen van de studierichting. Was er bij de beslissing „al of niet verderstuderen" in het
lagere milieu wel samenhang met deze schoolprestaties, wanneer eenmaal besloten is
verder te studeren, is de keuze van de studierichting ook daar van andere omstandig
heden afhankelijk. Het is te verwachten dat er samenhang zal bestaan met de door ons
niet bij het onderzoek betrokken keuzevakken. Bovendien geven de hogere PMT-scores vooral wat het Atheneum betreft, een aanwijzing dat in beide milieus de prestatiemotivatie een rol speelt.
Tenslotte willen wij nog vermelden dat uit de vergelijking van de drie studierichtingen
is gebleken dat HAVO- en Atheneum-leerlingen uit het hogere milieu minder sociabel
zijn, zij zijn minder gezelschapsmensen dan MBO'ers. Een soortgelijk verschil hebben
wij in het hogere milieu kunnen vaststellen tussen verderstuderenden en werkenden:
ook verderstuderenden uit het hogere milieu waren in het algemeen minder sociabel
ingesteld. Een verklaring zou kunnen zijn dat de studie-stimulerende invloed in be
paalde gezinnen uit het hogere milieu, de kinderen nogal eenzijdig op hun studie
oriënteert.

4.2 STUDIESUCCES
Een belangrijk criterium voor het studiesucces na een jaar voortgezet onderwijs is het
al of niet vervolgen van de studie na dat eerste jaar. Wij onderscheiden zo „Blijvers" en
„Niet-Blijvers". Degenen die hun studie vervolgen kunnen dat doen zonder bevorderd
te zijn naar het tweede cursusjaar: „Zittenblijvers", en ook na een geslaagd over
gangsexamen: „Geslaagde Blijvers". Zij die de begonnen studie na een jaar beëindigen
zijn te onderscheiden in „Overstappers": zij vervolgden hun studie via een ander
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onderwijstype en „Uitvallers": dat zijn degenen die hun studie staakten.1)
Voor elk van de drie studierichtingen willen wij nagaan hoeveel leerlingen uitvallen,
overstappen en blijven, en welke van de omstandigheden waar de enquête naar infor
meert de studieresultaten mede beïnvloed kunnen hebben.
Vervolgens zullen uitvallers, overstappers en blijvers op persoonlijkheids- en
milieukenmerken worden vergeleken.
4.2.1 S tudieresultaten per stu d ie rich tin g
De verschillen in gemotiveerdheid tussen MBO-, HAVO- en Atheneum-leerlingen, die
in de vorige paragraaf besproken werden en de invloed van organisationele
omstandigheden op het kiezen van een studierichting, kunnen doen vermoeden dat
deze ook invloed zullen hebben op de studieresultaten. Tabel 4.11 geeft per studie
richting de aantallen en percentages van uitvallers, overstappers en blijvers.
Tabel 4.11
Percentages uitvallers, overstappers en blijvers per gekozen studierichting, na één stu
diejaar.
(tussen haakjes de absolute aantallen)

Atheneum
N = 32

MBO
N = 143

HAVO
N = 270

86
(123)

89
(239)

88
(28)

88
(390)

Niet-blijvers

14
(20)

11
(31)

12
(4)

12
(55)

Overstappers

7
(10)

7
(19)

9
(3)

7
(32)

Uitvallers

7
(10)

4
(12)

3
(1)

5
(23)

Zittenblijvers

9
(13)

11
(30)

3
(1)

10
(44)

Gesl. blijvers

75
(107)

76
(206)

81
(26)

76
(339)

Blijvers

Totaal
N = 445

Zoals de tabel laat zien, zijn er tussen de studierichtingen slechts geringe verschillen.
1) Deze indeling van leerlingen op grond van hun studieresultaten komt in grote lijn overeen met de in
deling die Groen geeft bij de bespreking van schoolcarrières (Groen, 1971). Hij noemt ook de categorie
„Achterblijvers” . Dat zijn niet dezelfden als die wij „Zittenblijvers" noemen. Achterblijvers zijn bij Groen
een speciale categorie uitvallers „die zonder diploma uit het lager beroepsonderwijs of uit de eerste jaren
van het algemeen vormend onderwijs vertrekken" (op.cit.3). Een categorie dus die in ons onderzoek niet
voorkomt.
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Het grootste verschil: dat tussen zittenblijvers op HAVO en Atheneum, heeft met X2
= 1.209 een significantieniveau van 0.30 > - > 0.20. Ondanks de geringere motivatie
en ondanks de weinig optimale selectie, zijn er bij het MBO niet meer overstappers,
uitvallers of zittenblijvers dan bij HAVO of Atheneum.
S tu die voldoening
Ook de enquêtevraag of de studie voldaan heeft aan de verwachtingen levert geen sig
nificante differentiatie tussen de studierichtingen (zie tabel 4.12). Van het totaal is 59%
voldaan tot zeer voldaan, 14% zegt dat de studie tegenviel of erg tegenviel. Per studie
richting zijn er nauwelijks afwijkingen; kennelijk zijn MBO'ers hun aanvankelijke teleur
stelling - zoals die bleek uit hun mindere keuzemotivatie - te boven, en hebben zij zich
in de loop van het jaar aan de situatie aangepast.
Tabel 4.12
Percentages en frequenties per studierichting (met chi-kwadraten van de verschillen)
van de mate dat de gekozen studie voldaan heeft.

F

x2

F

%

MBO

67

X

2

---

%

F

47

43 ---

43

67

2

Viel erg tegen

Viel tegen

Gaat wel

Voldaan

Zeer voldaan

%

F

X

2

%

F

x2

(N = 143)

HAVO

16

114

0.048

0 452

0.771

0.330

.873

25

10

27

5

13

(N = 263)

17 ----

3*

Totaal
60
(N = 437)

0.032'

1.054-

.431Atheneum
(N = 31)

14

198

•0.009

-0.249

0 065

-0.370

-0.036

0.005-

0 883-

6

55

45

118

27

39

9

22

5

S tudierendem en t
Ulo-abituriënten die hun studie voortzetten aan HAVO of Atheneum verkeren ten op
zichte van de leerlingen die deze opleidingen van de eerste klas af volgden in een
bijzondere situatie. Wij hebben onderzocht of het studierendement van Uloabituriënten in de 4e klas van HAVO en Atheneum verschillen vertoont met dat van
„norm ale" 4e-klassers. In hun eerdergenoemde studie onderzochten Matthijssen en
Sonnemans (1958) ook het studierendement. Het begrip studierendement gebruiken
zij in kwantitatieve zin, en betekent dan het aantal leerlingen dat zonder ernstige ver
traging het einddiploma haalt (op.cit. 13).
Het relatief rendementsverlies per leerjaar is de som van degenen die na dat jaar de
school zonder diploma verlaten, én die voor de 2e keer doubleren; uitgedrukt in per
centages van het aantal aanwezigen per leerjaar. (Het absoluut rend. verlies wordt uit
gedrukt in % van het totaal aantal toegelatenen). Rendementsverlies door twee keer
doubleren is op de Ulo-abituriënten na één jaar studie niet van toepassing, en het enige
aanknopingspunt dat wij hebben om het studierendement van Ulo-abituriënten in de
4e klas van HAVO en Atheneum te vergelijken met dat van „norm ale" 4e-klassers, is in
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het Brabantse onderzoek het aantal dat na het 4e jaar de school verlaat: Niet-blijvers.
Het absoluut rendementsverlies door het afbreken van de studie na het 4e jaar VHMO
is bij Brabantse jongens in 1957: 11%. (op.cit. 52) Omgerekend naar relatief rende
mentsverlies is dat 13%. Van de Rotterdamse abituriënten verlieten er 31 de HAVO en
4 het Atheneum. Het relatief rendementsverlies is respectievelijk 11 en 12% (zie tabel
4.11).
Matthijssen en Sonnemans maken geen onderscheid tussen overstappers en uitval
lers. Als we bij de Rotterdammers van de niet-blijvers de overstappers buiten be
schouwing laten en alleen de uitvallers rekenen, zijn de percentages respectievelijk 3
en 4.
Met alle beperkingen van tijd, plaats en schoolsituatie kunnen we hieruit concluderen
dat het studierendement van Ulo-abituriënten op de 4e klas van HAVO en Atheneum
zeker even goed is als dat van VHMO-leerlingen die deze opleiding van de eerste klas
af volgden.
Ten opzichte van de landelijke cijfers over 1969 ligt het studierendement iets minder
gunstig. Volgens de gegevens van het C.B.S. staakt 7% van alle in 1968/69 in het 4e
jaar aanwezige mannelijke leerlingen zijn studie aan het Atheneum, 9% verlaat de
HAVO1)
Bij de vergelijking van persoonlijkheids- en milieukenmerken van blijvers, overstappers
en uitvallers zullen wij nog terugkomen op de omstandigheden die van invloed zijn op
het studiesucces.
Baan naast studie

De mogelijkheid dat de studieresultaten beïnvloed worden door werkzaamheden die
men naast zijn studie verricht, is onderzocht aan de hand van de betreffende
enquêtevragen. Tabel 4.13 A, bijlage 1.7.B geeft de antwoorden per studierichting en
voor de 6 „succesgroepen", dat men een baantje had, wat voor werk men deed en
hoeveel tijd er aan besteed is. Het aantal leerlingen dat naast zijn studie nog werkt,
verschilt relatief niet voor de studierichtingen onderling (zie bijlage 1.7.B). Ook per beroepsniveau zijn er geen significante verschillen (zie tabel 4.13.B P ).
Tabel 4.13.B
Frequenties en percentages (met chi-kwadraten van de verschillen), per studierichting
onderscheiden naar beroepsniveau van de vader, dat leerlingen een baantje hadden.
MBO

Beroepsniv. 1-2

N

F

32

4

X2

HAVO
%

N

F

13

66

11

0.123
Beroepsniv. 6-7

32

7

x2

Atheneum
%

N

F

17

5

-

13

7

1

x2

%

_

0.439
22

76

10

14

1) C.B.S., Statistiek van het VWO, HAVO en MAVO, Den Haag 1971,49 en 55.
1) De gegevens voor de „succesgroepen" komen in de volgende paragraaf ter sprake.
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Gemiddeld heeft 15% een baantje.
Hiervan werkt 42% als winkelbediende,
14% is krantenbezorger,
12% werkt als besteller bij de P.T.T.,
6% werkt op kantoor,
8% doet fabriekswerk.
De aantallen per studierichting zijn te klein om duidelijke voorkeursverschillen te kun
nen constateren. Wat de bestede tijd betreft kan met enige voorzichtigheid (gelet op
de geringe aantallen) gezegd worden, dat leerlingen van het Atheneum minder tijd aan
hun baantje besteden dan HAVO- en MBO- leerlingen.
Beroepsaspiratie

Een kenmerk tenslotte waar de studierichtingen wel duidelijk in verschillen en dat ook
duidelijk differentieert met degenen die na de Ulo meteen een betrekking genomen
hebben is het beroep dat men zich voorstelt na een periode van 10 jaar. Deze beroeps
wens is naar niveau geclassificeerd volgens de indeling van het Rijksarbeidsbureau
(1952).
Tabel 4.14
Percentages en frequenties van het gewenste beroepsniveau (met ch-kwadraten van
de verschillen) per studierichting en voor werkenden vergeleken met studerenden. (De
chi-kwadraten van significante verschillen zijn onderstreept).
3.
Erv. en Inzicht
F

x2

4.
uio- Niveau
%

MBO
(N = 169)

F

F

X2
3 ---0.747
2

HAVO
(N = 80)

5.
MBO-Niveau
x2

4

31 — —

1

33.897
13

[5.006

6.
HBO-Niveau
%
39

8

F
34

x2
----

20.091
123

5.930

%

F

42

12 ---

73

0.223
31

1.763

0.021

0.549

Ac ad

7.
Niveau
x

2

%
15

18
22.398

16.833

23.336

(N = 18)
Onderwijs
(N = 267}

5
2.453

Betrekking
(N = 172)

3

2
85.167

2

59

45

17

161

22.941
34

60

38

35

21

56
17.834

70.253
20

10

6

In het algemeen kunnen we concluderen dat het beroepsaspiratieniveau hoger is,
naarmate het gekozen opleidingsniveau hoger is1).
Het sterkst komt dat tot uiting bij de vergelijking van de beroepswens van werkenden
en studerenden. Hier zijn de verschillen voor de beroepsniveaus 4 t/m 7 alle significant
op 0.1%-niveau. Ondanks hun vaak gelijkwaardige capaciteiten (zie Hst. 3) stellen
werkenden zich tevreden met een veel lagere maatschappelijke positie.
De verschillen tussen de studierichtingen onderling zijn analoog.
De meesten aspireren één niveau hoger dan waar de gekozen opleiding hen op voor
al Het begrip „aspiratieniveau" wordt hier gebruikt in de betekenis die Francine Robaye (1957, 185)
daaraan geeft ter onderscheiding van „verwachtingsniveau". Iemands aspiratieniveau wordt bepaald
door de moeilijkheidsgraad en de waarden van het doel dat hij wil bereiken. (Het verwachtingsniveau is
de hoogte van het resultaat dat iemand denkt te bereiken bij het uitvoeren van een concrete taak).
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bereidt. De verschillen die hierdoor tussen de studierichtingen ontstaan, zijn bijna alle
significant op 0.1%-niveau. Men kiest een studie niet alleen om de waarden van die
studie zelf, de keuze houdt ook duidelijk verband met het willen bereiken van een be
paalde maatschappelijke positie.
De beroepsaspiratie vertoont ook samenhang met het beroepsniveau van de vader. Bij
homogenisering naar beroepsniveau blijven de geconstateerde verschillen tussen de
studierichtingen in beide beroepsniveaus weliswaar aanwezig, maar alleen in het
hogere milieu zijn alle verschillen significant (zie tabel 4.10, bijlage 1.7). In het hogere
milieu is de keuze van MBO, HAVO of Atheneum van veel groter belang voor de be
roepsaspiratie dan in het lagere milieu. In het lagere milieu bestaat er alleen een sig
nificant verschil tussen Atheneum-leerlingen, die allen de hoogste beroepsaspiratie
hebben, en HAVO- en MBO-leerlingen, waarvan maar enkelen zo hoog grijpen. Tus
sen MBO en HAVO zijn er in het lagere milieu geen verschillen van betekenis in be
roepsaspiratie. Tot soortgelijke bevindingen komen Sewell, Haller en Straus (1957) bij
hun onderzoek naar de opleidings- en beroepsaspiratie van leerlingen van de laatste
klas van de High School. Zij vinden significante verschillen in beroepsaspiratie zowel in
relatie met de sociale status van de vader, als met het intelligentieniveau, (p. is voor
beide relaties < 0.05, op.cit.71 en 73).
Ook uit de onderzoeken van Tofigh (1964) en Elder (1962) blijkt de grote invloed die het
beroepsniveau van de vader heeft op de beroepsaspiratie van de kinderen. Tofigh en
vooral Elder hebben ook de relatie van andere variabelen met de beroepsaspiratie
onderzocht, zoals de gezinsgrootte en de omgangsverhoudingen binnen het gezin. In
het kader van dit onderzoek zijn deze relaties niet nader bestudeerd.
4.2.2 Persoonlijkheids- en m ilieuverschillen tussen U itvallers, Overstappers
en Blijvers
Achtereenvolgens zullen de persoonlijkheids- en milieuverschillen geanalyseerd wor
den tussen: blijvers en niet-blijvers, overstappers en uitvallers, zittenblijvers en ge
slaagde blijvers. Daarna worden de ervaringen op school besproken en tenslotte de re
denen waarom overstappers en uitvallers de gevolgde studie hebben beëindigd.
B lijvers en N iet-blijvers

Uit tabel 4.15 (bijlage 1.8) hebben wij die variabelen geselecteerd die qua intelligentie,
schoolprestaties, persoonlijkheids- of milieukenmerken, significant differentiëren
tussen blijvers en niet-blijvers1).
Per groep van kenmerken geven wij bij de significant differentiërende variabelen
tevens de statistisch niet-significante verschillen, die daarmee in overeenstemming
zijn. Per groep van kenmerken worden ook steeds de verschillen tussen het hoger en
lager milieu aangegeven. Deze gegevens zijn ontleend aan tabel 4.16 (bijlage 1.9):
„Homogenisering naar Beroepsniveau".
a. Intelligentie
Significant is het verschil in hoge scores voor technisch inzicht in het voordeel van
niet-blijvers. (p < 0.005). Op de andere tests scoren blijvers en niet-blijvers afwisselend
1) Met verwijzing naar het onderzoeksschema (par.2.4.) willen wij erop attenderen dat met name de
persoonlijkheidsgegevens dateren van het psychologisch onderzoek in februari 1970, en dat er dus na
een jaar vervolgonderwijs ruim anderhalf jaar verstreken is.
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hoger en lager. Onderscheiden naar het beroepsniveau van de vader blijkt dat alleen in
het lagere milieu blijvers intelligenter zijn dan niet-blijvers. Het verschil in hoge scores
op de Otis-test voor verbale begaafdheid is significant ( < 0.01), het verschil in hoge
scores op de TNVA ligt op de grens van het significantie criterium. Ook scoren blijvers
in het lagere milieu vaker hoog voor technisch inzicht dan niet-blijvers: resp. 26 en
13%. (niet sign.)
In het hogere milieu zijn er geen significante verschillen in intelligentie. Blijvers hebben
daar een minder goed technisch inzicht dan nietblijvers, maar zij scoren iets beter op
de Otis-test en de TNVA.
Het blijven volgen van de begonnen studie hangt in het lagere milieu wel samen met
een hoger intelligentieniveau, in het hogere milieu niet.
b. Schoolprestaties op de Ulo
Er zijn geen significante verschillen in schoolprestaties.
Procentueel hebben blijvers iets minder gedoubleerd, waren zij iets beter in wiskunde,
en gelijk of iets minder in de talen. Dat geldt zowel voor het hogere als lagere milieu.
c. Persoonlijkheidskenmerken
Over het algemeen scoren blijvers minder hoog en vaker laag voor neuroticisme.
Blijvers zijn ook hoger prestatie-gemotiverd, zij zijn meer sociabel ingesteld en nemen
vaker gematigd risico dan niet-blijvers. Alleen de scores voor neuroticisme en risico
differentiëren significant: de andere scores liggen dicht bij het sign. crit.
Bij homogenisering naar beroepsniveau zijn de meeste van deze verschillen echter niet
meer aanwijsbaar: noch in het hogere, noch in het lagere milieu houden zij derhalve
duidelijk verband met het vervolgen van de studie.
d. Milieukenmerken
Blijvers komen significant vaker uit kleine gezinnen dan niet-blijvers. Dit onderscheid
verdwijnt echter goeddeels als blijvers en niet-blijvers uit het lager en hoger milieu af
zonderlijk met elkaar vergeleken worden. Er zijn ook geen duidelijke verschillen wat de
andere gezinskenmerken betreft.
Ook de door ons onderzochte gezinskenmerken spelen dus in geen van beide milieus
een rol bij het al of niet voortzetten van de studie.
e. Samenvatting
In het lagere milieu is er één significant verschil tussen blijvers en niet-blijvers: blijvers
zijn duidelijk intelligenter.
In het hogere milieu bestaat dit verschil niet.
Verder houdt in geen van beide milieus een van de andere door ons onderzochte
kenmerken verband met het vervolgen van de studie.
Vergeleken met de situatie direct na het Ulo-examen is dat een opmerkelijk ver
schijnsel. Wel constateerden wij ook daar dat verder studerenden vooral in het lagere
milieu intelligenter waren dan werkenden, maar tevens vonden wij bij de beslissing om
na de Ulo verder te studeren sterke milieu-invloeden en duidelijke samenhang met
prestatiemotivatie en schoolprestaties.
Nu is het mogelijk dat de 1 / t jaar geleden gemeten prestatiemotivatie zich in de
nieuwe schoolsituatie gewijzigd heeft. Uit de in het afgelopen jaar behaalde cijfers
blijkt in elk geval dat b'ijvers vooral in de exacte vakken aanzienlijk beter presteerden
dan niet-blijvers (zie tabel 4.17. A).
Een verklaring voor het ontbreken van milieu-invloeden zou kunnen zijn dat de beslis
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sing om de na de Ulo begonnen studie te vervolgen (in tegenstelling tot de beslissing
aan deze studie te beginnen) zich voornamelijk binnen de schoolsituatie afspeelt, en
dat de ouders daarop nauwelijks of geen invloed hebben. Het is waarschijnlijk een be
slissing tussen school en leerling op grond van de geleverde prestaties.
In een geheel andere beslissingssituatie bevinden zich niet-blijvers die moeten kiezen
tussen een andere studie of een betrekking. Zoals we zullen zien speelt bij deze beslis
sing het beroepsniveau van de vader wel een belangrijke rol.
Tabel 4.17. A
Aantallen en percentages per „succesgroep" (met chi-kwadraten van de verschillen)
van de behaalde schoolcijfers.
1 = niet-voldoende / > 4 = goed of zeer goed.
N

F

2
X

%

Talen 1
Blijvers

389

19

F

56

6

Overstappers

33

4

5

23

2

Zittenblijvers

43

16

3.196
11

12

12

8

Blijvers

336

337

2

9

4

37

8

1

122

103

Overstappers

35

18

8

Uitvallers

21

10

Zittenblijvers

37

23

50

3

51

2

48

1

62

1

Praktijkvakken 1

34

11

Over stapper s

19

6

15

5

Zittenblijvers

27

8

6

5

34

67

29
0.601

32

7

32

6

21

32
1 .841

33

1

30

3

27.761
201

3

Prakti jkvakken ^ 4

0.068
Uitvallers

5

98

22.963
Niet-blijvers

6

13.435
1

13

5

0.211

15.314
4

31
14.237

0.000

Gesl. blijvers

36

27
28

234

19

Exacte vakken ^ 4

56

Blijvers

17

Exacte vakken 1

Niet-blijvers

292

24

4.546

66.892

Gesl. blijvers

21

0.080

10.502
Gesl. blijvers

%

34

134

0.001

Uitvallers

2

Talen ^ 4

2.134

Niet-blijvers

X

7
11
3.462

2

61

30
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Overstappers en Uitvallers

De groep niet-blijvers bestaat uit overstappers en uitvallers. W at het eerst opvalt is dat
geen van de uitvallers uit het hoger milieu afkomstig is, terwijl 41 % van de overstap
pers uit dat milieu komt (p < 0.005). Uit het lagere milieu komt 43% van de uitvallers
en slechts 19% van de overstappers (0.10 > p > 0.05).
Of men zijn studie voortzet aan een andere school of een betrekking neemt, hangt
sterk samen met het beroepsniveau van de vader. Aangezien in het hogere milieu uit
vallers niet voorkomen, is het alleen voor het lagere milieu mogelijk te onderzoeken of
nog andere omstandigheden een rol spelen bij het voortzetten van de studie. 1)
Wat hun intelligentie betreft, en de schoolprestaties op de Ulo, scoren overstappers en
uitvallers uit het lagere milieu met kleine procentuele verschillen afwisselend hoger en
lager. Ook voor de persoonlijkheids- en gezinskenmerken vinden wij geen duidelijke
verschillen tussen overstappers en uitvallers.

Samenvatting
Of van de niet-blijvers iemand een andere studie gaat volgen of gaat werken, is voor
namelijk een kwestie van milieu.
Niet-blijvers uit het hogere milieu vervolgen allen hun studie, terwijl niet-blijvers uit het
lagere milieu vaker een betrekking nemen.
Tussen overstappers en uitvallers uit het lagere milieu zijn er geen duidelijke verschillen
in persoonlijkheids- of gezinskenmerken.
In het algemeen zijn er tussen overstappers en uitvallers ook geen significante ver
schillen voor de in het afgelopen studiejaar behaalde schoolcijfers (zie tabel 4.17. A).
Z itte nb lijvers en Geslaagde Blijvers

Blijvers zijn onder te verdelen in zittenblijvers en geslaagde blijvers. Volgens dezelfde
indeling als bij de vergelijking van blijvers en niet-blijvers, onderscheiden zij zich op de
volgende kenmerken.
a. Intelligentie
Zittenblijvers scoren significant vaker hoog op de test voor technisch inzicht (p <
0.05). Ook op de TNVA scoren zij vaker hoog (0.10 > p > 0.05).
Op de Otis-test scoren zittenblijvers even vaak hoog als de geslaagden, maar zij scoren
vaker laag. (niet sign.).
Bij homogenisering naar beroepsniveau blijven zowel in het lagere als in het hogere
milieu de scores van zittenblijvers voor technisch inzicht beter, maar de verschillen zijn
statistisch niet significant. Op de andere intelligentietests scoren zij in beide milieus
met kleine procentuele verschillen afwisselend hoger en lager.
b. Schoolprestaties op de Ulo
De geslaagden doubleerden significant minder op de Ulo en hadden vaker hoge eindexamencijfers voor de talen (p resp. < 0.01 en < 0.025). Ook voor de andere criteria
1)Wij beperken ons hierbij to t ("iet aangeven van procentuele verschillen, omdat de verwachte fre
quenties bij Ho kleiner zijn dan 5, en de chi-kwadraat berekeningen bij dergelijke kleine aantallen minder
nauwkeurig zijn (Edwards, 1967; Yates, 1934).
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voor schoolprestaties scoorden de geslaagden over het algemeen beter dan de zitten
blijvers.
Onderscheiden naar beroepsniveau zijn de verschillen in schoolprestaties alleen in het
hogere milieu alle in het voordeel van de geslaagden. In het lager milieu zijn de ver
schillen verwaarloosbaar klein en soms zelfs in het voordeel van de zittenblijvers.
c. Persoonlijkheidskenmerken
Er zijn geen significante persoonlijkheidsverschillen tussen zittenblijvers en ge
slaagden. Op de grens van het sign.crit. ligt alleen het verschil in neuroticisme: het ge
drag van zittenblijvers heeft vaker neurotische trekken (0.10 > p > 0.05). Ook de
prestatiemotivatie van zittenblijvers is iets minder (0.20 > p > 0.10). Bij homogeni
sering naar beroepsniveau blijkt dat zittenblijvers alleen in het hogere milieu vaker
neuroticisme-scores behalen; het verschil met de geslaagden is significant (p < 0 .01 ).
d. Milieukenmerken
Zittenblijvers komen significant vaker uit grote gezinnen (p <T 0.05). Er zijn geen
andere milieukenmerken waarin zittenblijvers en geslaagde blijvers zich significant
onderscheiden.
Ook bij homogenisering naar beroepsniveau treden er geen andere verschillen aan het
licht. Dat zittenblijvers vaker uit grote gezinnen komen blijft in beide milieus aanwijs
baar, maar de verschillen met geslaagden zijn niet meer significant.
e. Samenvatting
In geen van beide milieus zijn er duidelijke intelligentieverschillen tussen zittenblijvers
en geslaagde blijvers.
Alleen in het hogere milieu hadden geslaagden op de Ulo betere schoolprestaties,
maar het gedrag van zittenblijvers vertoont daar ook significant vaker neurotische
trekken.
Noch in het hoger, noch in het lager milieu zijn er tussen zittenblijvers en geslaagden
significante verschillen in gezinsomstandigheden.
S choolervaringen
a. Studiesatisfactie
M et reden zou men kunnen verwachten dat de geslaagden vaker voldaan zijn over het
afgelopen studiejaar dan de zittenblijvers.
Merkwaardigerwijs is dit echter niet het geval. Het grootste verschil in studiesatisfactie
bestaat tussen blijvers en niet-blijvers. In feite zijn dit de enige groepen waartussen
significante verschillen in studiesatisfactie aanwijsbaar zijn (zie tabel 4.17.B).
Het zakken voor het overgangsexamen houdt weinig verband met de studiesatisfactie.
Als men echter de school m oet verlaten, laat de studie dikwijls een onbevredigende in
druk achter.
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Tabel 4.17 B
Frequenties en percentages per „succesgroep” (met chi-kwadraten van de verschil
len) van de mate dat de gekozen studierichting voldaan heeft.
De chi-kwadraten van significante verschillen zijn onderstreept.
N

F

x

387

60

Niet-bl

58

2

Overst.

35

2

Uitv.

23

Zittenbl.

42

5

334

54

Blijvers

Voldaan

Zeer voldaan
2

F

%

X2

16

192

3

8

6

4

5.149

F

x2

50

109

14

13

Viel erg tegen

Viel tegen
%

F

x2

28

16

22

23

0.574

24.726

%

F

4

10

x2

40

12

11

7

20

12

34

10

17

6

26

11

48

2

12

19

45

14

33

2

5

2

16

119

51

89

27

14

4

8

0.065

0.049

0.241

0.241

3
21
29
2.239

0.573

0.536

%

31.438

75.212

4

0.186

Gesl.bl.

Gaat wel
%

9
5
0.152

0.054

2

b. Beëindiging van de studie
De antwoorden die door overstappers en uitvallers worden gegeven op de vraag w aar
om zij hun studie beëindigden, lijken nogal evident. W ij geven hier eerst een tabel met
antwoordfrequenties.
Tabel 4.18
Frequenties en percentages van de redenen dat overstappers en uitvallers hun studie
beëindigden, met chi-kwadraten van de verschillen.
N

Overst.

23

Uitvall.

21

Wilde andere
opl. volgen

Slechte
cij|ers

Moeilijkh.
met leraren

Geen zin ln
Wilde gaan
verdere stud. werken

Opl. was
tegen verw.

74% van de overstappers geeft als reden dat ze een andere studie wilden gaan volgen.
Bij dit hoge percentage moet men rekening houden met mogelijke rationalisatie van
onvoldoende schoolprestaties. Die worden door overstappers relatief weinig ge
noemd, en dat levert met de uitvallers een significant verschil (zie ook tabel 4.17.A).
Van de uitvallers zegt niemand dat ze wilden gaan werken (dat zeggen uiteraard de
overstappers ook niet), wel w ordt door uitvallers als reden genoemd dat ze geen zin
meer hadden in verdere studie.

c. Baan naast studie
Het is mogelijk dat de tijd besteed aan een baantje naast de studie, een van de oor
zaken is geweest dat overstappers, uitvallers of zittenblijvers onvoldoende aandacht
aan hun studie konden geven.
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Tabel 4.19
Frequenties en percentages dat blijvers, overstappers en uitvallers een baantje hadden,
en de daaraan bestede tijd; met chi-kwadraten van de verschillen.
"Baantje"

N
Blijvers

390

F

x2

54

Bestede tijd

1-6 u.
x2
%

%

F

14

16

1.835
Niet bl.

55

12

Overst.

32

4

30

6-11 u.
x2
%

F

27

50

F

4

33

8

67

13

2

50

2

50

2.698
23

8

35

2

25

Zittenbl.

44

3

7

2

67

15

14

28

6

19

1

1

1.377

22

Uitvall.

F

10

0.528

0.009

21 u. en meer
x2
%

11-21 u.
x2
%

75

-

_
1

33

9

18

1.443
Gesl. bl.

339

50

26

52

1

2

Niet-blijvers hadden vaker een baantje dan blijvers. Uitvallers hadden vaker een baant
je dan overstappers. Beide verschillen liggen dicht bij de grens van het significante
criterium. Beide groepen besteedden ook meer tijd aan hun baantje; deze verschillen
zijn echter niet groot. Geslaagden hadden echter juist vaker een baantje dan zitténblijvers (niet sign.). Misschien hadden vooral uitvallers meer succes in hun studie kunnen
hebben als zij minder tijd aan hun baantje hadden besteed, maar gelet op de relatie
tussen geslaagden en zittenblijvers, lijkt het studiesucces meer een kwestie van aan
dacht voor de studie zelf, dan van de tijd die men daarnaast ook nog aan andere zaken
besteedt.

4.2.3. Samenvatting, discussie en conclusies
Op grond van de verschillen in gemotiveerdheid tussen M BO -, HA VO - en Atheneum 
leerlingen, alsook van de relatie tussen de organisatievorm van de school en het kiezen
van een studierichting, was te verwachten dat deze ook invloed zouden hebben op de
studie-resultaten. Het blijkt echter dat er na een jaar studie bij het MBO niet meer over
stappers, uitvallers of zittenblijvers zijn dan bij de H A VO of het Atheneum.
Ook de voldoening die de studie in dat jaar gegeven heeft, is bij MBO'ers niet minder
dan bij H A V O - of Atheneum-leerlingen. Kennelijk zijn MBO-leerlingen hun aanvanke
lijke teleurstelling te boven en hebben zij zich in de loop van het jaar aan de situatie aan
gepast.

Men had óók kunnen verwachten dat degenen die bevorderd werden naar het vol
gende studiejaar „de geslaagden", vaker voldaan zijn over hun studie dan de zit
tenblijvers. Merkwaardigerwijs is dat niet het geval. Het enige significante
verschil in studiesatisfactie bestaat tussen blijvers en niet-blijvers. Het zakken voor het
overgangsexamen houdt betrekkelijk weinig verband met de studiesatisfactie. Als men
echter de school moet verlaten, laat de studie dikwijls een onbevredigende indruk
achter.
Het studierendement van Ulo-abituriënten aan HA VO en Atheneum vertoont geen op
merkelijke verschillen met dat van leerlingen die deze opleidingen van de eerste klas af

81

volgden. Het relatief rendementsverlies dat Matthijssen en Sonnemans vermelden
voor het 4e jaar V H M O is 13%; voor Ulo-abituriënten die naar Atheneum en HAVO
gingen is dat respectievelijk 12 en 11% . Ten opzichte van de landelijke cijfers van het
C.B.S. ligt het rendement iets minder gunstig. Volgens deze gegevens is het rende
mentsverlies in de 4e klassen van Atheneum en HAVO respectievelijk 7 en 9% . Mede
gelet op de selectiesituatie na het basisonderwijs die wij in het vorige hoofdstuk be
sproken hebben, lijkt het op grond van de rendementsgegevens niet onwaarschijnlijk
dat de meesten die na de Ulo pas HAVO of Atheneum gaan volgen, dit ook direct na
het basisonderwijs hadden kunnen doen.
Ongeveer 15% van alle verderstuderenden heeft naast zijn studie nog een baantje.
Noch naar studierichting, noch naar het beroepsniveau van de vader onderscheiden,
zijn er belangrijke verschillen. Atheneum-leerlingen besteden iets minder tijd aan hun
baantje dan H A VO - en MBO-leerlingen. Hoewel vooral de uitvallers vaker een baantje
hadden dan de anderen, en er ook w a t meer tijd aan besteedden, vonden wij geen
duidelijke aanwijzingen dat het studiesucces beïnvloed w ordt door de tijd die men aan
een baantje besteedt.
De beroepsaspiratie van Ulo-abituriënten is bepaald op grond van het niveau van het
beroep dat men over tien jaar zou willen beoefenen.
De hoogte van de beroepsaspiratie blijkt sterk samen te hangen met het niveau van de
gekozen studierichting. Een zeer duidelijk verschil in beroepsaspiratie is er vooral ook
tussen verderstuderenden en degenen die na de Ulo meteen een betrekking namen.
Ondanks hun vaak gelijkwaardige capaciteiten stellen werkenden zich tevreden met
een veel lagere maatschappelijke positie.
De beroepsaspiratie hangt ook samen met het beroepsniveau van de vader. Er is
echter een opvallende interdependentie met het gekozen opleidingsniveau. In het
hogere milieu is de keuze van M BO , HAVO of Atheneum van veel groter belang voor
de beroepsaspiratie dan in het lagere milieu.
In het lagere milieu bestaat er alleen een significant verschil tussen Atheneum-leer
lingen, die èllen de hoogste beroepsaspiratie hebben, en HA VO - en MBO-leerlingen,
waarvan maar enkelen zo hoog grijpen. Tussen MBO en HA VO zijn er in het lagere,
milieu geen verschillen van betekenis in beroepsaspiratie.
Bij de vergelijking van uitvallers, overstappers en blijvers is gebleken dat veel Uloabituriënten de begonnen studie na een jaar weer afbreken of zakken voor het over
gangsexamen, terwijl dat op grond van hun verstandelijke capaciteiten niet nodig zou
zijn. Of niet-blijvers hun studie voortzetten aan een andere school of een betrekking
nemen, hangt sterk samen met het beroepsniveau van de vader.
Op het eerste gezicht geeft het onderzoek van Matthijssen en Sonnemans (1958) wat
betreft de relatie tussen verstandelijke begaafdheid en studiesucces geheel andere re
sultaten dan wij in ons onderzoek vinden. Zij concluderen dat het studiesucces sterk
samenhangt met de behaalde S-score (score op de schoolvorderingentest), maar veel
minder met het beroepsniveau van de vader (op.cit.61 en 75). „D e S-score is voor de
onderzochte gevallen gebleken een uitermate waardevolle „groepsindicatie" te zijn
voor de verstandelijke geschiktheid voor het volgen van middelbaar onderwijs. Geble
ken is evenwel ook, dat de verstandelijke geschiktheid niet beslissend is voor het
studieverloop in het V H M O . De geschiktheid w ordt in belangrijke mate bepaald door
de concrete situatie, waarin het kind door karakter en interesse, als ook door zijn ge
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zinsmilieu verkeert", (op. cit. 76). T)
Voor een adequate vergelijking van beide onderzoeksresultaten is het nodig een aantal
verschillen in opzet en criteria aan te geven.
1. Het verschil in samenhang van het studiesucces met de S-score, en met het door
ons gemeten intelligentieniveau is op tw ee manieren verklaarbaar. Op de eerste plaats
beoordelen M. en S. het studierendement over een periode van vier jaar VHM O -onderwijs, terwijl ons onderzoek zich beperkt tot degenen die het 4e leerjaar bereikt hebben.
Dit kan reeds een oorzaak zijn van mindere variantie in het intelligentieniveau, en daar
mee een verklaring voor geringer samenhang met studiesucces.
Ten tw eede is een goede schoolvorderingentest per definitie een betere indicatie voor
schoolvorderingen dan een test die alleen verstandelijke vermogens meet. Als de Sscore gezien w ordt als een combinatie van de door ons gemeten intelligentie en de
vroegere schoolprestaties tesamen, dan is er met name bij zittenblijvers en geslaagden
meer overeenkomst met het studiesucces.
2. De verschuiving van milieu-factoren van macro- naar microindicaties die Matthijs
sen en Sonnemans vaststellen na homogenisering naar S-score, en interpretatie van
de monografische analyses, behoeft eveneens enige toelichting. In ons onderzoek zijn
micro-milieuindicaties zoals sociaal-culturele belangstelling en de affectieve en peda
gogische relaties binnen het gezin, niet afzonderlijk gemeten. W el beschikken wij in de
gegevens over de persoonlijkheidsstructuur, die mede door de opvoedingssituatie ge
vormd wordt, over de resultanten van deze microfactoren. De invloed van microfactoren komt naast die van macrofactoren, zoals het beroepsniveau, afwisselend tot uit
ing in de tw ee beslissingssituaties die wij onderscheiden.
In beslissingssituaties die zich voornamelijk binnen de school afspelen, zoals het ver
laten van de school en zittenblijven of overgaan, zijn het vooral persoonlijkheids
factoren die met een succesvolle afloop samenhangen.
In beslissingssituaties die zich op dit opleidingsniveau meer binnen de sfeer van het
gezin afspelen, zoals de beslissing verderstuderen aan een andere school of een be
trekking nemen, constateren wij een duidelijk verband met het beroepsniveau van de
vader.

1 (Matthijssen bedoelt m et: „D e concrete situatie w aarin het kind . . . d o or zijn gezinsmilieu verkeert" de
m icro-milieuindicaties, en niet de m acro-indicaties zoals het beroepsniveau van de vader.
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HOOFDSTUK 5.
A N A LYSE V A N DE BEROEPSCARRIERE

De eerste kennismaking met de werkende maatschappij werd in hoofdstuk 1 be
schreven als een confrontatieproces. Tegen de achtergrond van dit confrontatieproces zal de beginperiode van de beroepscarrière van Ulo-abituriënten vooral be
naderd worden vanuit hun persoonlijke ervaringen en hun persoonlijke beleving.
In par. 5.1 staan de gegevens vermeld over het soort werk dat Ulo-abituriënten kie
zen, en worden de aantallen gegeven van degenen die nog in hun eerste baan
werkzaam zijn, en die na kortere of langere tijd overgingen naar een volgende be
trekking. Tevens w ordt zowel voor overstappers als blijvers aangegeven hoeveel er
in hun eerste betrekking moeilijkheden ondervonden.
Vervolgens w ordt in Par. 5.2 onderzocht in hoeverre overstappen of blijven, en het
al of niet ondervinden van moeilijkheden, verband houdt met persoonlijkheidsei
genschappen, schoolprestaties en milieukenmerken.
In de paragrafen 5.3, 5.4 en 5.5 w ordt voor de onderscheiden subgroepen bespro
ken welke verschillen er waren in werkoriëntatie, welke relaties er bestaan met de
beleidsmaatregelen van het bedrijf en de eigen reacties daarop, en tenslotte in w el
ke opzichten overstappers en blijvers zich onderscheiden w at betreft hun arbeids
voldoening, persoonlijke ervaringen en beroepsaspiratie. In de laatste paragraaf
w ordt een samenvatting gegeven van de onderzoeksresultaten, en worden sugges
ties gedaan om de overgang naar het bedrijfsleven en de eerste kennismaking
soepeler te doen verlopen.

5.1. DE GEKOZEN BETREKKING: VERLOOPGEGEVENS
239 Ulo-abituriënten, dat is 34 % , namen na het eindexamen een betrekking. Verdeeld
over negen arbeidssectoren geeft onderstaande tabel een overzicht van het soort w erk
dat gekozen wordt. 1)

De indeling in negen arbeidssectoren is overgenom en uit de beroepenklapper van het I.T .S . (1971,
2 1 ).

Tabel 5.1
Frequenties en percentages van de gekozen betrekkingen per arbeidssector van Uloabituriënten, onderscheiden naar overstappers en blijvers die wel en geen moeilijk
heden ondervonden.
Industrie
en
Ambacht
R ij
F
Kol
%
Overst.

17

%
9

O.M.M.
O.Z.M.
Blijvers

26

14

8

14

61

16

28

2
12
10

23

Rij
%

F

Overst.

Administr.
en
Financiën
Rij F
Kol
%
%
44

24

7
7

100

18

67

42

Rij
%

100

F

Kol
%

O.M.M.
O.Z.M.

57 130

-

1
1

0.5 1

3

3
3

17

0.8 2

4

Artistiek

Rij
%

F

-

8

Totaal

Kol
%

Rij
%
100

F

11

19

10

23

Kol
%

54

24
21
33

83

-

100 174

1
18
-

6

2
2

B.M.M.
B.Z.M.
Totaal

2

1

Bestuurlijk
en
Gezagshandh.
Rij F
Kol
%
%

•
-

4

1

_
100

4

Medisch
en
Sociaal
Rij F
Kol
%
%

1
82

61 106

7

-

2

36
70

Agrarisch

Kol
%

18

Verzorgend
en
Horeca
Rij F
Kol
%
%

6
18

9
19

Onderwijs

Blijvers

33

4
5

B.M.M.
B.Z.M.
Totaal

39

Handel
en
Verkeer
Kol
Ri: F
%
%

76

51
123
100

-

100

228 100

Het soort werk dat Ulo-abitutiënten het meest kiezen ligt in de administratief-financiële
sector. In deze sector is ook, evenals in de gezagshandhavende sector, minder verloop
dan in de andere sectoren. Vergeleken met de industriële sector en de sector handel en
verkeer, liggen echter alleen de verschillen in verloopcijfers met de administratieffinanciële sector op de grens van het significatiecriterium (0.10 > p > 0.05).
Het kiezen van de eerste betrekking gebeurde zoals in par. 3.2, kon worden vastge
steld, vaak met weinig enthousiasme en met weinig kennis van zaken. Er zijn dan ook
vrij veöl jongens voor wie de eerste kennismaking met het arbeidsbestel niet zonder
moeilijkheden verloopt. Ook nemen relatief veel jongens al na korte tijd een andere
baan. Tabel 5.1.A geeft een overzicht van de aantallen die nog in hun eerste baan
werkzaam zijn (blijvers), die een andere baan namen (overstappers), en die al of geen
moeilijkheden ondervonden. Tabel 5.2 geeft aan hoe lang overstappers in hun eerste,
tw eede of zelfs derde baan werkzaam waren.
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Tabel 5.1.A
Aantallen en percentages van Overstappers en Blijvens; mèt en zonder moeilijkheden
in hun eerste betrekking.

N

% van Totaal

Overstappers
Blijvers
Onbekend
Totaal

58
175
6
239

Met moeilijkheden
Zonder moeilijkheden
Onbekend
Totaal

75
163
1
239

% van Totaal
31
68
0.4
100

22
36

% van Overst.
38
62

Overst. met moeilijkh.
Overst. zonder moeilijkh.

Blijvers met moeilijkh.
Blijvers zonder moeilijkh.

50
124

24
73
3
100

% van Blijvers
29
71

31% geeft te kennen dat zij in hun eerste betrekking moeilijkheden hebben onder
vonden. Overstappers hadden vaker moeilijkheden dan blijvers; niet significant, 0.30 >
p > 0.20. De aard van deze moeilijkheden komt ter sprake in par. 5.4). In totaal is 24%
niet meer in zijn eerste baan werkzaam.
Van de overstappers die ook de lengte van het dienstverband opgaven, nam 24%
reeds binnen drie maanden een andere baan (zie tabel 5.2).
W anneer eenmaal van baan gewisseld is, stapt men ook vaak over naar een volgende:
47 van alle overstappers hebben binnen het jaar een derde baan, dat is 81% . 6 zijn er
na een jaar al aan hun vierde baan begonnen.
Tabel 5.2
Aantal maanden dat de overstappers in hun verschillende betrekkingen werkzaam
waren.
1-3 maand
N
%

4-6 m a a n d
N
%

7 - 9 maan d
N
%

10-12 m a and
N
%

T otaal
N
%

le b e t r e k k i n g

12

24

9

18

19

38

10

20

50

100

2e b e t r e k k i n g

19

40

12

26

10

21

6

13

47

100

3e b e t r e k k i n g

3

50

3

50

-

6

100

-
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5.2 PERSO O NLIJKH EID S- EN MILIEUVERSCHILLEN T U S S E N OVERSTAPPERS
EN BLIJVERS, EN TU SSEN JO NG ENS DIE W EL EN GEEN MOEILIJKHEDEN
ONDERVONDEN
Tabel 5.3, bijlage 1.10 geeft een overzicht van de individuele- en milieukenmerken
waarin overstappers en blijvers (met en zonder moeilijkheden) zich onderscheiden.
Eerst zullen overstappers en blijvers met elkaar vergeleken worden en vervolgens
degenen die wel en geen moeilijkheden ondervonden. Hierna zullen overstappers met
en zonder moeilijkheden worden vergeleken en ook de blijvers met en zonder moei
lijkheden.

Overstappers en blijvers
Het enige statistisch significante verschil tussen overstappers en blijvers is dat blijvers
vaker geneigd zijn tot het nemen van gematigd risico (p < 0 .0 5 ).
Overstappers scoren zowel vaker voor groot als voor klein risico (niet sign.). Blijvers
onderscheiden zich verder van overstappers doordat zij voor alle drie criteria voor
schoolprestaties iets beter scoren. Bovendien zijn blijvers volgens hun scores op de
biografische vragenlijst w at meer sociabel ingesteld. ( 0 2 0 > p > 0 . 10). W a t de overige
kenmerken betreft scoren zij met kleine procentuele verschillen nu eens hoger, dan
weer lager dan overstappers.

Jongens m et moeilijkheden en zonder moeilijkheden
Ook hier bestaat slechts één onderscheid dat statistisch significant is: zij die geen
moeilijkheden hadden scoren significant vaker laag voor neuroticisme dan degenen die
wel moeilijkheden ondervonden (p < 0.025). Degenen die geen moeilijkheden hadden
zijn ook iets sociabeler (0.20 > p > 0 . 10).
Voor geen van de andere variabelen zijn er duidelijke verschillen aanwijsbaar.

Overstappers m et en zonder moeilijkheden. Blijvers met en zonder moeilijkheden
W anneer overstappers met en zonder moeilijkheden onderling worden vergeleken, zijn
er in het geheel geen significante verschillen aanwijsbaar. Hetzelfde geldt voor blijvers
met en zonder moeilijkheden. Er komen geen nieuwe verschillen aan het licht, en de
enige significante verschillen die wij tussen blijvers en overstappers constateerden
(risicobereidheid), en tussen jongens met en zonder moeilijkheden (neuroticisme), zijn
nog wel aanwezig, maar liggen nu beneden het significantiecriterium.
Men zou kunnen verwachten dat het verschil in hoge scores voor sociabiliteit dat
zowel bij overstappers vergeleken met blijvers, als bij de vergelijking van jongens met
en zonder moeilijkheden bijna significant was, statistisch wel significant w ordt bij ver
gelijking van de combinaties: „overstappers met moeilijkheden-blijvers zonder moei
lijkheden".
Tabel 5.3.A , bijlage 1.11, geeft de vergelijking van deze groepen en men kan zien dat
het procentuele verschil inderdaad groter is dan bij de andere vergelijkingen, maar dat
het ook hier beneden een significantie niveau van 5% blijft. (x2 = 2.344).
In de volgende paragrafen zal onderzocht worden of misschien verschillen in werkoriëntatie of bedrijfsomstandigheden, duidelijker samenhang vertonen met overstap
pen of blijven, dan wel met het al of niet ervaren van moeilijkheden.

5.3 VERSCHILLEN IN W ERKO RIENTATIE DIE VERB AND HOUDEN M ET DE BEROEPSCARRIERE
Uit het klassikale onderzoek en de enquête zijn de volgende gegevens bekend: over
eenstemming van de keus met vroegere plannen; affiniteit voor het gekozen beroep;;
gemotiveerdheid van de keus; geïnformeerdheid over w erk en bedrijf; werkverwachtingen.
Voor elk van deze variabelen zal worden geanalyseerd of er verschillen zijn tussen
overstappers en blijvers, tussen jongens met en zonder moeilijkheden, en tussen over
stappers en blijvers met en zonder moeilijkheden. Tabel 5.4, bijlage 1.12 geeft een
overzicht van de gegevens voor deze analyse. De gegevens over de werkverwachtingen, die zijn opgenomen in tabel 5.5, bijlage 1.14, zullen aan het eind van deze
paragraaf apart worden besproken.

Overstappers en Blijvers
Overeenstemming van de keus met vroegere plannen
Bij de vergelijking van plan en keuze worden drie categoriën van overeenstemming
onderscheiden:
1. De keus om te gaan werken is in overeenstemming met eerder gemaakte plannen;
2. Men is gaan werken hoewel er voor het eindexamen plannen waren om te gaan
studeren.
3. De keus is gedaan zonder voorafgaande plannen.
Overstappers en blijvers zijn even vaak gaan werken overeen komstig als niet-overeenkomstig hun plannen. Voor geen van de drie plangroepen is er enig opmerkelijk ver
schil tussen overstappers en blijvers.
Affiniteit voor het gekozen beroep
Op dezelfde manier als een rangnummer van overeenkomst tussen de met de BIT be
paalde affiniteit voor het gewenste beroep is bepaald (zie par. 3.1.2), werd ook een
rangnummer van overeenkomst berekend tussen de affiniteit en het in feite gekozen
beroep.
Ook hier zijn er geen significante verschillen tussen overstappers en blijvers. 28% van
de blijvers behaalt weliswaar hoge rangnummers tegenover 19% van de overstappers,
maar zij hebben ook vaker lage rangnummers; respecievelijk 22 en 19%.
Gemotiveerdheid van de keus
Toen verderstuderenden met werkenden werden vergeleken w a t de gemotiveerdheid
van hun keuze betrof, bleken de laatsten aanzienlijk minder gemotiveerd. Tussen over
stappers en blijvers blijkt in dit opzicht eveneens een duidelijk verschil. Blijvers
antwoorden significant vaker dat zij graag dit werk kozen dan overstappers (p
0.05).
Gezien de omstandigheid dat het antwoord retrospectief is, moet echter rekêning
gehouden worden met mogelijke rationalisaties, waardoor in de gemotiveerdheid van
de keus ook de later opgedane ervaringen kunnen zijn verwerkt, (blijvers vaak
tevreden).
Geïnformeerdheid over w erk en bedrijf
De meeste abituriënten die gaan werken w eten weinig over het w erk en het bedrijf van
hun keuze; tussen overstappers en blijvers zijn er in dit opzicht geen verschillen. Van
beide groepen zegt maar + 21 % dat ze over werk en bedrijf veel informatie hadden.
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Ook de percentages van degenen die weinig of geen informatie hadden zijn nagenoeg
gelijk.

Jongens met moeilijkheden en zonder moeilijkheden
Het enige significante verschil in werkoriëntatie tussen overstappers en blijvers was de
gemotiveerdheid van hun keuze. Tussen jongens met en zonder moeilijkheden is het
enige significante verschil de geïnformeerd heid over het gekozen bedrijf: die geen
moeilijkheden kregen waren vaker goed geïnformeerd (p < 0.05).
Dicht bij de significantie-grens ligt het verschil in affiniteit voor het gekozen beroep,
eveneens in het voordeel van degenen die geen moeilijkheden ondervonden (0.20 > p
> 0 . 10 ).

Overstappers met en zonder moeilijkheden. Blijvers m et en zonder moeilijkheden
Evenals bij de vergelijking van deze groepen op individuele- en milieukenmerken zijn
ook de verschillen in werkoriëntatie die tussen overstappers en blijvers (motivatie), en
tussen jongens met en zonder moeilijkheden (geïnformeerdheid) werden vastgesteld,
procentueel nog wel aanwijsbaar, maar ze zijn niet meer significant.
Bij de vergelijking van de combinaties: „overstappers met moeilijkheden — blijvers
zonder moeilijkheden" w ordt één verschil significant dat procentueel ook al bestond
tussen overstappers en blijvers, en tussen jongens met en zonder moeilijkheden:
overstappers met moeilijkheden zeggen significant vaker dat ze weinig informatie over
het w erk hadden (p < 0.05, zie tabel 5.4.A , bijlage 1.13). De grotere affiniteit voor hel
gekozen beroep die zowel blijvers hebben als jongens zonder moeilijkheden, blijfi
echter ook bij combinatie van deze tw ee groepen beneden het 5% significantieniveau

Werkverwachting — Werkervaring
De verwachtingen die overstappers en blijvers en de onderscheiden subgroepen van
hun toekomstig werk hadden, zijn gemeten tijdens het klassikale onderzoek ongeveer
een halfjaar voor het eindexamen. Voor de lijst van 48 uitspraken is op dezelfde manier
als in par. 3.1.3 voor de gemiddelde Ulo-leerling, ook voor overstappers en blijvers eeri
rangorde naar belangrijkheid opgesteld, (zie tabel 5.5, bijlage 1.14).
Bij vergelijking van hun antwoorden blijkt dat er ook tussen overstappers en blijvers
(met of zonder moeilijkheden), een half jaar voor ze gingen werken geen verschillen
waren in hun werkverwachtingen. Slechts een enkele uitspraak behoort met een ver
schil van 1 of 2 rangnummers bij sommige subgroepen niet tot de tien belangrijkste, en
eveneens horen slechts enkele uitspraken niet tot de tien onbelangrijkste. Het enige
verschil waarbij men zou kunnen denken aan een persoonlijkheidsinstelling die ver
band houdt met de latere werkervaringen, bestaat bij overstappers met moeilijk
heden: Uitspraak nr. 9 „In mijn werk moet ik veel gaan verdienen" staat vergeleken
met de gemiddelde Ulo-leerling niet op de 14° maar op de 8 ° plaats, en nr. 45 „Je
moet de gelegenheid hebben zelf met iets nieuws te kom en" staat inplaats van op de
11° op de 6 ° positie.
De tien belangrijkste en onbelangrijkste uitspraken hebben verder overwegend betrek
king op extrinsieke werkaspecten.
Deze uitkomst hoeft geen verwondering te wekken. Volgens de conclusies die in par.
3.1.3 op grond van de theorie van Super en Ginzberg zijn getrokken, hebben Ulo-
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leerlingen vóór zijn gaan werken nauwelijks w eet van intrinsieke werkaspecten en be
trekken zij deze in elk geval meestal nog niet in hun werkoriëntatie.
Om te achterhalen of er na een jaar werkervaring verschillen optreden in de beoorde
ling van w a t wel en niet belangrijk is in het werk, zou de uitsprakenlijst tegelijk met de
follow-up enquête moéten zijn verstuurd, om nogmaals beantwoord te worden.
Mede met het oog echter op de omvang die de schriftelijke enquête op zichzelf al had,
is de uitsprakenlijst niet nogmaals ter beantwoordeling voorgelegd.
Inplaats daarvan is in de enquête een vraag opgenomen (vraag 17 voor overstappers,
vraag 21 voor blijvers) waarbij voor vijf intrinsieke en vijf extrinsieke werkaspecten
moest worden aangegeven of men ze al of niet belangrijk vond. De antwoorden op
deze vragen zijn veelbetekenend (zie tabel 5.6).
Tabel 5.6
Frequenties van de beoordeling naar belangrijkheid van tien werkaspecten, met chikwadraten van de verschillen tussen de onderscheiden subgroepen. 1)
Werkaspecten

Blijvers

Zonder M.

Met M.

O.M.M.

Zelfstandig werk

0.281

0.0 01

0.270

Initiatief in je werk

0.464

0.622

0.662

(0.786)

0.006

(0 . 022)

1.836

0.339

0.165

Capaciteiten kunnen tonen

(0.139)

(0.912)

(0 . 022)

Intrinsiek - Totaal

0.368

3.053

0.985

Afwisselend werk

Ver antwoordelijk werk

Aardige collega's
Goede Chef
Veel verdienen
Goede promotie kansen
Waardering door kennissen
Extrinsiek - Totaal
Totaal aantal antw.

Veelbetekenend zijn de antwoorden niet op de eerste plaats vanwege de verschillen
tussen overstappers en blijvers of tussen degenen die wel of geen moeilijkheden
ondervonden, maar vooral vanwege de verschuiving in waardering van taakextrinsieke naar taak-intrinsieke factoren.
Door alle sub-groepen w ordt na 1 jaar werkervaring het meeste belang gehecht aan
intrinsieke werkaspecten.
Van het totaal vindt 92% de intrinsieke aspecten belangrijk en slechts 8 % de extrin
sieke. Promotiekansen worden zelfs door niemand meer genoemd, terwijl men die
vóór het eindexamen toch van het grootste belang vond. Ook het feit of men aardige
collega's heeft w ordt in uitgesproken tegenstelling tot voor het eindexamen, door nie
mand meer belangrijk gevonden.
! ) Hoewel op deze vraag en ook op enkele van de volgende vragen meer dan een antw o ord gegeven
kon w orden, zijn de percentages berekend in verhouding to t het totaal aantal antw oorden en niet in
verhouding to t aantal respondenten. A angezien slechts een enkeling sporadisch m eer dan een a n t
woord gaf, zijn er praktisch geen verschillen in de tw e e percentage-berekeningen.
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Bij alle onderscheiden subgroepen zijn dezelfde tendenzen aanwijsbaar. H et enige op
merkelijke verschil bestaat tussen jongens die moeilijkheden ondervonden en die geen
moeilijkheden hadden. Van de laatsten vindt 98% intrinsieke aspecten belangrijk
tegenover 81% van de jongens die wel moeilijkheden hebben ondervonden. (0.10 > p
> 0.0). Die geen moeilijkheden hadden hechten dan ook minder belang aan extrin
sieke werkaspecten: 3% vs. 19% , (0.10 > p > 0 .0 5 ).

5.4. MAATREGELEN V A N HET BEDRIJF DIE VERBAND HO UDEN M ET DE BEROEPSCARRIERE
Van de maatregelen die door het bedrijf bij indiensttreding en daarna genomen kunnen
worden om een bevredigende werkrelatie te bevorderen, zal voor onderstaande be
leidsaspecten de relatie met het carrièreverloop onderzocht worden:
selectie door psychologisch onderzoek
vormen van introductie
opleidingsmogelijkheden
fu nctievera nderi ngen, job- rotatie
hulp bij ondervonden moeilijkheden
begin- en eindsalaris
Voor deze beleidsmaatregelen zal onderzocht worden hoe vaak ze genomen werden
bij overstappers en blijvers, en bij het wel en niet ondervinden van moeilijkheden. In
tabel 5.7, bijlage 1.15, zijn in volgorde van behandeling de gegevens opgenomen van
alle variabelen waarvoor het significantieniveau van de gevonden verschillen berekend
is. Bij verwijzingen naar deze tabel zal steeds ook het volgnummer van behandeling
worden aangegeven dat correspondeert met het nummer van de betreffende rubriek in
de tabel.
Selectie door psychologisch onderzoek
In totaal heeft 31% bij sollicitatie een psychologisch onderzoek meegemaakt. Blijvers
zijn vaker getest dan overstappers; jongens die geen moeilijkheden kregen zijn vaker
getest dan degenen die wel moeilijkheden kregen. De verschillen zijn echter niet signi
ficant: 0.30 > p > 0.20. (tabel 5.7-1).
Vormen van introductie
Door 34% w ordt opgegeven dat zij bij indiensttreding een vorm van introductie heb
ben gekregen. Ook hier zijn er tussen de subgroepen geen significante verschillen
(tabel 5.7-2). Blijvers werden weliswaar vaker geïntroduceerd dan overstappers (36 vs.
27% ) maar er is geen positieve relatie met het voorkómen van moeilijkheden: degenen
die moeilijkheden ondervonden, zijn zelfs vaker geïntroduceerd (47 vs. 30% ).
Zoals tabel 5.8 laat zien w ordt introductie verreweg het meest gegeven in de vorm van
een introductieboekje of een rondleiding door het bedrijf.
Er zijn voor deze introductievormen geen significante verschillen. W el kregen over
stappers vaker een introductieboekje, blijvers kregen vaker een rondleiding (0 . 10 > p
> 0.05) (tabel 5.7-3).
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Tabel 5.8 Overzicht van de manier waarop introductie in het bedrijf is gegeven (zie
voetnoot bij tabel 5.6).

Manier van Introductie

F

%

Introductie boekje
Rondleiding
Introductie bijeenkomst
II
cursus
II
gesprek
II
door collega

17
16
8
2
1
1

38
36
18
4
2
2

Totaal

45

100

Opleidingsmogelijkheden
64% van de ondervraagden zegt dat er bij het bedrijf w aar zij gingen werken een ver
dere opleiding gevolgd kon worden. Als er opleidingsmogelijkheden waren, werd daar
door 66 % ook gebruik van gemaakt. Blijvers vermelden significant vaker dat er oplei
dingsmogelijkheden waren (p < 0.025) en zij hebben die opleidingen ook vaker ge
volgd dan overstappers. Het laatste verschil is echter niet significant (0.20 > p >
0.10). Het volgen van een opleiding wil trouwens niet zeggen dat er dan ook minder
moeilijkheden zijn. Integendeel, degenen die moeilijkheden hadden volgden juist vaker
een bedrijfsopleiding (p. < 0.05) (tabel 5.7-4).
Functieverandering binnen het bedrijf
De gelegenheid om binnen het bedrijf van functie te veranderen geeft naast promotie
mogelijkheden aan jonge werknemers ook de kans om meer ervaring op te doen of om
tekorten in de bestaande functie te verhelpen. 32% heeft een vorm van job-rotatie
meegemaakt. Overstappers ongeveer even vaak als blijvers; en ook naar ondervonden
moeilijkheden zijn er geen significante verschillen (tabel 5.7-5).
Volgens tabel 5.9 worden voor het veranderen van functie als redenen opgegeven:
Tabel 5.9
Redenen die worden opgegeven voor functieveranderingen binnen het bedrijf, (zie
voetnoot bij tabel 5.6).

Redenen

F

%

Normale roulatie
Promotie
Ongeschiktheid
Organisatorische verandering
Vacature
Te weinig werk
Geen voldoening

17
15
10
10
6
4

25
22
14
14
10
9
6

Totaal

69

100

7
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De redenen waarvoor tussen de subgroepen de grootste verschillen bestaan zijn „pro
motie" en „ongeschiktheid" (tabel 5.7-6). 24% van de blijvers geeft „promotie" als
reden, tegenover 14% van de overstappers (niet sign.). „Ongeschiktheid" wordt het
meest door overstappers genoemd: 29 vs. 11 % (niet sign.)
Het verschil tussen overstappers met moeilijkheden en blijvers zonder moeilijkheden
ligt in dit opzicht op de significatiegrens (0.10 > p > 0.05).
Hulp bij moeilijkheden.
In par. 5. 1 werd vermeld dat 31% moeilijkheden ondervindt in zijn eerste betrekking.
Volgens tabel 5.10 zijn naar hun aard de volgende moeilijkheden te onderscheiden:
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Tabel 5.10
Aard der moeilijkheden die Ulo-abituriënten in hun eerste betrekking ondervinden.
(zie voetnoot bij tabel 5.6).

Aard der moeilijkheden

F

%

Kon niet wennen
Werk was te veeleisend
Moeilijkh. met collega"s
Moeilijkh. met chef
Te weinig kennis
Oneens met werkmethoden
Vervelende sfeer
Te weinig verandering
Ongunstige werktijden
Vanwege ziekte
Vanwege studie

18
12
8
6
6
5
4
4
2
2
1

26
18
12
9
9
7
6
6
3
3
1

Totaal

68

100

Tussen overstappers en blijvers zijn er geen significante verschillen w at betreft de aard
der moeilijkheden (tabel 5.7-7). W el is er procentueel verschil voor de hulp die men van
de kant van het bedrijf bij zijn moeilijkheden kreeg: 60% van de blijvers tegenover 41 %
van de overstappers kreeg hulp (niet signif. 0.30 > p > 0.20) (tabel 5.7-8).
Voor de manier waarop geholpen is bestaat er geen verschil tussen overstappers en
blijvers. Beiden zijn het meest geholpen door collega's of hun eigen chef: resp. 49 en
33% . Slechts tw ee jongens noemen de bedrijfsarts en één de personeelschef.
Er is in de enquête ook gevraagd naar de eigen reacties op de ondervonden moeilijk
heden. Tabel 5.11 geeft daarvan een overzicht.
Tabel 5.11
Eigen reacties op het ondervinden van moeilijkheden.
(zie voetnoot bij tabel 5.6)
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Soort reactie

F

%

Extra eigen inspanning
Afzijdig gehouden
Gesprek met betrokkene
Gesprek met chef
Gesprek met anderen
Overplaatsing gevraagd
Ontslag genomen
Elders gesolliciteerd

24
13
7
6
4
4
3
1

39
21
11
10
6
6
5
2

Totaal

62

100

Het enige verschil tussen overstappers en blijvers dat dicht bij de significantiegrens ligt
is de „extra eigen inspanning": overstappers 2 2 % , blijvers 45% (0.2 > p > 0.10)
(tabel 5.7-9).
Begin- en eindsalaris
De salariëring van Ulo-abituriënten is weergegeven in tabel 5.12. De meesten geven op
dat ze begonnen zijn met een maandsalaris van rond f 35 0,— (netto, schoon). Na een
jaar verdienen de meesten ongeveer f 450, — .
Tabel 5.12
Begin- en eindsalarissen van Ulo-abituriënten (1970-'71).

Beginsalaris
%
F

Bedrag
200
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Totaal

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

Eindsalaris
%
F

3
14
26
85
51
25
12
4
1
1
1
1

1
6
12
38
23
11
5
2
0
0
0
0

4

2

-

-

3
6
45
42
50
37
22
8
1
8

1
3
20
19
22
16
10
4
0
4

224

100

226

100
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Voor beginsalarissen < f 30 0,— en > f 40 0,— is uitgerekend of er significante ver
schillen zijn tussen overstappers en blijvers, en tussen jongens met of zonder moeilijk
heden. Dat blijkt niet het geval. M et kleine procentuele verschillen verdienen alle groe
pen ongeveer even vaak minder dan f 300,— en even vaak meer dan f 40 0,— (tabel
5.7-10).
Ook voor eindsalarissen
f 40 0,— en > f 500,— zijn er geen significante verschillen.
Dat de hoogte van het salaris zo'n beperkte betekenis heeft, is niet onwaarschijnlijk
een gevolg van vastgestelde salarisschalen.
Het is echter opvallend dat de beginsalarissen van overstappers iets vaker hoog liggen,
maar de eindsalarissen iets vaker laag. Hoewel deze verschillen statistisch niet signifi
cant zijn, kan men wel concluderen dat vergeleken met blijvers, de meeste overstap
pers er per saldo financieel niet op zijn vooruitgegaan.

5.5. PERSOONLIJKE ERVARINGEN EN TO EK O M STPLANN EN VA N O VER STA P
PERS EN BLIJVERS.
In deze paragraaf zullen achtereenvolgens behandeld worden:
De arbeidsvoldoening van overstappers en blijvers.
Persoonlijke ervaringen en plannen van overstappers,
Persoonlijke ervaringen en plannen van blijvers.
De beroepsaspiratie van overstappers en blijvers.

Tabel 5.13
Percentages van de mate dat men tevreden was over zijn eerste betrekking, met chikwadraten van de verschillen tussen de onderscheiden subgroepen.

Overst.
N = 48
%

X

2

Blijvers
N = 175
%

Met. M.
N = 69
%

2

Zonder M.
N = 153
%

O.M.M.
N = 19
%

X

2

B.Z.M.
N = 124
%

Totaal
N = 223
%

2

13.094

28

14

3.062

26

-

6.708

31

22

Tevreden

21

7.919

45

15

0.715

42

16

4.984

46

39

Gaat wel

29

0.211

25

30

1 .067

23

26

0.052

21

26

Ontevreden

38

45.197

3

17

4.287

7

47

42.547

2

10

Heel ontevreden

10

14.197

-

0.003

2

11

6.705

-

2

Heel tevreden

Overstappers zijn significant vaker ontevreden over hun eerste betrekking dan blijvers.
Een andere uitkomst zou ook verwonderlijk geweest zijn, w ant afgezien nog van
mogelijke rationalisaties, is het niet waarschijnlijk dat overstappers een andere baan
nemen terwijl hun eerste baan hen al gaf w at zij wensten.
Ook jongens die moeilijkheden ondervonden zijn over het algemeen minder tevreden.
M aar de verschillen met degenen die geen moeilijkheden hadden zijn kleiner dan tus
sen overstappers en blijvers; slechts één der antwoordmogelijkheden is significant op
5%-niveau.
Als gevraagd w ordt waaróver men tevreden was, worden alleen maar intrinsieke, en
geen extrinsieke werkaspecten genoemd (zie tabel 5.14). Extrinsieke aspecten (en ook
intrinsieke) worden wel genoemd als men zijn óntevredenheid te kennen geeft.
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Tabel 5.14
Antwoord-percentages dat Ulo-abituriënten tevreden of ontevreden zijn over 5 intrin
sieke en 5 extrinsieke werkaspecten. (tussen haakjes de absolute aantallen).

Tevreden
%
(F)
15
(8)
33 (17)
15
(8)
8
(4)
29 (15)
100

(52)
-

—

Werkaspecten

Zelfstandig werk
Initiatief in je werk
Afwisselend werk
Verantwoordelijk werk
Capaciteiten kunnen tonen

22
19
3
10
4

Intrinsiek - totaal
Aardige collega's
Goede chef
Veel verdienen
Goede promotiekansen
Waardering door kennissen
Extrinsiek - totaal

100 (52)

Ontevreden
%
(F)

Totaal

(24)
(21)
(3)
(U)
(4)
58

14
19
9
-

(63)
(15)
(20)
(10)
-

42

(45)

100

(108)

Deze resultaten zijn niet geheel in overeenstemming met de satisfactietheorie van
Herzberg (1959).
Volgens Herzberg geven taak-intrinsieke factoren (job focused factors) de mens satis
factie als ze in voldoende mate aanwezig zijn; bij het ontbreken van deze factoren leidt
dat echter niet tot ontevredenheid. Hij noemt deze factoren „satisfiers" (op.cit. 111).
Taak-extrinsieke factoren (job context factors) noemt hij „dissatisfiers" dat wil zeggen
dat ze tot ontevredenheid aanleiding geven indien afwezig; maar ze geven niet een ge
voel van tevredenheid w anneer ze wel aanwezig zijn.
Uit onze gegevens blijkt weliswaar dat niemand extrinsieke factoren noemt als hij zijn
tevredenheid moet aangeven, maar tevens blijkt dat men over intrinsieke factoren ook
dikwijls zijn óntevredenheid uit. Uit ander onderzoek is gebleken dat onder bepaalde
omstandigheden extrinsieke factoren ook satisfactie kunnen geven, en intrinsieke tot
ontevredenheid kunnen leiden. Pennings (1966, 104) vond dat het afhankelijk is van
het functieniveau of werknemers een intrinsiek of extrinsiek gerichte werkoriëntatie
hebben. Het hoger personeel is meer gericht op intrinsieke factoren dan ongeschoolde
arbeiders.
Of een factor als satisfier of dissatisfier werkzaam is, w ordt volgens Scott Meyers
(1964,76) niet alleen bepaald door de aard van de factor zelf, maar is mede afhankelijk
van persoonlijkheidseigenschappen. Het is, zegt W ernim ont (1966) in hoge mate af-

97

hankelijk van de aard der verwachtingen die iemand van zijn werk heeft, of hij vol
doening zal vinden in intrinsieke of extrinsieke factoren (op. cit. 49).
Er is maar één werkaspect dat tussen onderscheiden subgroepen significant differen
tieert n.l. „D a t het w erk is d a tje zelfstandig kunt doen". Overstappers zijn vaker onte
vreden over de zelfstandigheid van het werk dan blijvers (p < 0.01). Jongens met
moeilijkheden zijn echter over dit aspect juist vaker tevreden dan jongens zonder
moeilijkheden, (p < 0.05).
De gegevens van deze en volgende significantieberekeningen staan in volgorde van
behandeling vermeld in tabel 5.15, bijlage 1.16.

Persoonlijke ervaringen en plannen van overstappers
Overstappers waren over hun eerste baan vaker ontevreden dan blijvers. Vraag 21 van
de enquête informeert naar de tevredenheid over hun huidige baan. Voor 5 overstap
pers is dat hun tw eede baan, voor 47 hun derde, en voor 6 hun vierde baan. Bij verge
lijking van de oordelen over eerste en huidige betrekking blijkt dat men over zijn tegen
woordige betrekking vaker „zeer tevreden" is, en minder „ontevreden" (p < 0 .001 ; zie
tabel 5.15-3).
Uit de antwoorden op de vraag waaróver men in eerste en huidige baan tevreden was,
kon voor geen van de tien werkaspecten een significant verschil worden aangetoond
(zie tabel 5.51-4 en 5).
W el blijkt uit de redenen die voor het ontslag uit de eerste betrekking worden opge
geven, dat voornamelijk aspecten van het werk zelf, intrinsieke aspecten dus, de aan
leiding waren om ontslag te nemen (zie tabel 5.16).
Tussen overstappers met en zonder moeilijkheden zijn er geen verschillen van beteke
nis in de redenen voor het ontslag.
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Tabel 5.16
Frequenties en percentages van de redenen die voor het ontslag uit de eerste betrek
king worden opgegeven, met de chi-kwadraten van de grootste verschillen tussen
overstappers met en zonder moeilijkheden.

Redenen ontslag

Overst.
F
%

O.M M.
F
%

X2

O.Z M.
F
%

Ontslag gekregen :
Er was geen werk meer

1

2

1

5

-

Men vond mij ongeschikt

1

2

-

-

1

4

15

35

5

26

0.528

10

42

Vuil werk

4

9

3

16

0.599

1

4

Te weinig verantwoordelijkh.

4

9

3

16

0.599

1

4

Moeilijkheden met collega's

3

7

-

-

3

13

Moeilijkheden met chef

3

7

2

11

0.044

1

4

Verdiende te weinig

3

7

2

11

0.044

1

4

Te weinig contacten

3

7

1

5

2

8

Elders

2

5

-

2

8

Te hoge eisen

2

5

1

5

1

4

Slechte werkaangeving

1

2

1

5

-

Te weinig te doen

1

2

-

43

100

19

Ontslag genomen

:

Saai, eentonig werk

Totaal

-

betere toekomst m o g .

-

100

-

1

4

24

100

Als aan de overstappers gevraagd w ordt of zij ook nu nog plannen hebben om van
werk of bedrijf te veranderen (vraag 22 en 23), antw oordt 22% dat ze ander w erk w il
len en 24% wil bij een ander bedrijf gaan werken.
Er zijn in deze opzichten geen verschillen tussen jongens die in hun eerste baan wel of
geen moeilijkheden ondervonden. De reden die voor de wens om te veranderen het
meest w ordt opgegeven is dat het werk moet zijn w aar men meer belangstelling voor
kan opbrengen (zie tabel 5.17).
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Tabel 5.17
Redenen die door overstappers in hun huidige betrekking worden opgegeven om van
w erk of bedrijf te veranderen.

Redenen

Ander werk

Hetzelfde werk
Meer afwisseling
Meer contactmogelijkh.
Meer verantwoordelijkh.
Meer in overeenst. met
belangstelling
(Wil weer naar school)

Ander bedrijf
1

1

Totaal

1

1

10

6
4

12

12

De beroepsaspiratie van overstappers zal besproken worden in het laatste deel van
deze paragraaf s^men met de beroepsaspiratie van de blijvers.

Persoonlijke ervaringen en plannen van blijvers
Hoewel de blijvers aanzienlijk vaker tevreden zijn over de betrekking die ze na het eind
examen gekozen hebben dan de overstappers, verloopt ook hun carrière niet zonder
moeilijkheden. Velen hebben plannen gehad om ergens anders te gaan werken: 42% .
Dat geldt vooral voor jongens die zeggen dat ze in hun w erk moeilijkheden onder
vonden: hiervan heeft 63% plannen gehad om elders te gaan werken, tegen over 34%
van de jongens zonder moeilijkheden (p < 0.001).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de redenen die worden opgegeven om van
betrekking te veranderen, (vraag 14 van de enquête).
Tabel 5.18
Frequenties en percentages van de redenen die worden opgegeven om van baan te
willen veranderen, met de chi-kwadraten van de grootste verschillen tussen blijvers
met en zonder moeilijkheden.

Redenen

Blijvers
F
%

Saai, eentonig werk
20
Moeilijkh.met collega's 12
Verdiende te weinig
10
Geen toekomstmogelijkh.
8
Moeilijkheden met chef
8
Ik vond mezelf ongeschikt3
Te weinig contacten
1
Totaal
100

62

B.M .M.
F
%

32
19
16
13
13
5
2

8
5
4
2
5
1
-

32
20
16
8
20
4
-

100

25

100

X2

0.314
0.968

B.Z .M.
F
%
12
7
6
6
3
2
1

32
19
16
16
8
5
3

37

100

De door blijvers meest genoemde reden om te willen veranderen is dat het werk saai is
en eentonig. (Bij overstappers was dat de meest genoemde reden om ontslag te
nemen). Er zijn geen significante verschillen tussen blijvers met en zonder moei
lijkheden.
Gevraagd of men zelf nog iets ondernomen heeft om de plannen uit te voeren ant
w oordt 4 1 % bevestigd. Jongens met moeilijkheden zijn in dit opzicht wel w at actiever
dan jongens zonder moeilijkheden: resp. 52 en 34% , maar dit verschil is niet significant
(0.30 > p > 0.20). Ook w a t het soort activiteiten betreft zijn er geen significante ver
schillen tussen de tw ee groepen. Door beide w ordt het meest genoemd dat men elders
solliciteerde; en ter verklaring dat men toch is gebleven zeggen de meesten dan weer
dat ze bij deze sollicitatie werden afgewezen.
Een overzicht van de hier besproken antwoorden w ordt gegeven in de tabel 5.19, A en
B. (De aantallen in tabel 5.19.B kunnen groter zijn dan in 5.19.A, omdat men van zijn
plan kan hebben afgezien zonder zelf hierbij actief te zijn geweest, of althans dit niet
zodanig heeft opgegeven).
Tabel 5.19.A
Frequenties en percentages van het soort activiteiten om uitvoering te geven aan het
plan om van baan te veranderen, (met chi kwadraten van de verschillen tussen blijvers
met en zonder moeilijkheden).

Soort activiteiten

Blijvers
F
%

Elders gesolliciteerd
14
Gesprek met chef
8
Beroepsk.advies gevraagdl 4
Loonsverhoging gevraagd
2
Overplaatsing gevraagd
2
Totaal

30

B.M. M.
F
%

47
27
13
7
7

2
2
-

44
31
13
13
-

100

16

100

7

5

x2
0.001
0.037
0.156

B.Z.M.
F
%
7
3
2
2

50
21
14
14

14

100
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Tabel 5.19.B
Frequenties en percentages van de redenen dat men zijn plannen toch niet heeft uitge
voerd.

B.M..M.
F
%

Blijvers
F
%

Redenen

sollicitatie niet
aangenomen
19
Gewacht tot mil.dienst
16
Overplaatsing gekregen
10
Door gesprek met chef
van mening veranderd
7
Het werk zelf was toch
wel fijn
6
Loonsverhoging gekregen
5
Goede promotiekansen
3

x2.

B.Z .M.
F
%

Bij

Totaal

66

0,.753

9
8
7

26
24
21

0..015

3

9

10
6
6

3
3
1

9
9
3

100

34

100

29
24
15

10
7
3

32
23
10

0..508

11

4

13

9
8
5

3
2
2

100

31

Men kan zien dat in totaal 31 blijvers, dat is 47% van degenen die hun plan om van be
trekking te veranderen niet uitvoerden, van gedachten veranderd zijn door gesprekken
met hun chef en/of tegemoetkoming aan hun wensen.

De beroepsaspiratie van overstappers en blijvers
Bij de vergelijking van de beroepsaspiraties van verderstuderenden en werkenden is
gebleken dat het beroep dat men over tien jaar zou willen beoefenen bij abituriënten
die meteen zijn gaan werken dikwijls op een lager niveau ligt dan bij verder
studerenden.
Tussen abituriënten die gingen werken onderling, zijn er minder duidelijke verschillen
in beroepsaspiratie. Tabel 5.20 geeft het niveau aan van het beroep dat de onder
scheiden categorieën werkenden zich over tien jaar wensen.
Tabel 5.20
Frequenties en percentages van het gewenste beroepsniveau (met chi-kwadraten van
de verschillen) van overstappers en blijvers, en van jongens met en zonder moei
lijkheden.

N
Overstappers

39

Erv
F

3
en Inzicht
X2
%

Beroepswens over 10 jaar
4
5
6
Ulo-Niveau
MBO -Niveau
HBO- Niv au
F
X2
% F
F
%
X2 %
X

-

-

13

3

2

46

33 18
0 002

Blijvers
Met moeilijkh.

133
51

1

Zonder moeilijkh 120

2

2

10

2

49

0.253

O.M.M.

6

102

96

2

2

42

15

2

22

8

0 422

14

27

4

35

21

18

6

40

33

4

27

-

20

4

5

44 29

19

8
5

0 004

0 072
30

6

0 136

1 609

0 .003

5
0 033

43
0 .694

0 001
B.Z.M.

6
29

41 42

20 22
6 227

-

15

46
35

1 .076
35 47

7
Acad Niveau
F
X2
%

4

Tussen overstappers en blijvers zijn er praktisch geen verschillen. Er zijn drie blijvers
die als enigen het laagste beroepsniveau wensen, maar de aspiratie van blijvers ligt ook
vaker hoog. (niet significant).
W el is er enig verschil in beroepsaspiratie tussen jongens met en zonder moeilijkheden.
Degenen die moeilijkheden ondervonden aspireren significant minder het relatief lage
Ulo-niveau (p < 0.025), en zij wensen vaker de drie hogere niveaus.

5.6 S A M E N V A T T IN G , D IS C U S S IE EN CO NCLUSIES
De belangrijkste eigenschappen en omstandigheden die kenmerkend zijn voor over
stappers en blijvers, en voor jongens die wel en geen moeilijkheden ondervonden zijn
als volgt samen te vatten:'

Overstappers en blijvers
1. Er is slechts éèn persoonlijkheidskenmerk dat tussen overstappers en blijvers
significant differentieert: blijvers nemen vaker gematigd risico dan overstappers.
2. Tussen overstappers en blijvers zijn geen duidelijke verschillen aanwijsbaar in intel
ligentie, schoolprestaties en milieuomstandigheden.
3. Blijvers waren hoger gemotiveerd voor de keuze van hun eerste betrekking dan
overstappers. Er zijn echter geen significante verschillen w at betreft de overeen
komst van vroegere plannen en feitelijke keus, noch w at betreft de affiniteit voor
het gekozen beroep en de geïnformeerdheid over werk en bedrijf.
4. Zowel overstappers als blijvers hadden globaal dezelfde, op extrinsieke factoren ge
richte verwachtingen van hun toekomstige werk. Na een jaar werkervaring is w a t zij
belangrijk vinden in hun w erk, voor beide groepen verschoven naar intrinsieke
factoren.
5. Van de beleidsmaatregelen van het bedrijf was het volgen van een verdere
opleiding voor blijvers significant vaker mogelijk. De andere beleidsmaatregelen
differentiëren niet significant maar uit hun samenhang blijkt dat blijvers in alle op
zichten een meer individuele benadering ondervonden en dat zij blijk geven van
grotere persoonlijke betrokkenheid en inzet. De hoogte van het salaris speelt geen
rol van betekenis bij het al of niet veranderen van betrekking.
6 . Overstappers zijn vaker ontevreden over hun eerste betrekking dan blijvers. Zij zijn
vooral vaker ontevreden over de zelfstandigheid van het werk.
7. Tussen overstappers en blijvers bestaan er geen verschillen in aspiratie ten aanzien
van het niveau van hun toekomstige beroep.

Jongens met moeilijkheden en zonder moeilijkheden
1. Er is slechts één persoonlijkheidskenmerk dat tussen jongens met en zonder moei
lijkheden significant differentieert: Die geen moeilijkheden ondervonden scoren va
ker laag voor neuroticisme.
2. Tussen jongens met en zonder moeilijkheden zijn geen duidelijke verschillen aan
wijsbaar in intelligentie, schoolprestaties en milieu-omstandigheden.
3. Jongens zonder moeilijkheden waren beter geïnformeerd over het bedrijf van hun
keuze dan jongens die moeilijkheden ondervonden. Er zijn echter geen significante
verschillen w at betreft de overeenkomst van vroegere plannen en feitelijke keus,
noch w at betreft de affiniteit voor het gekozen beroep en de gemotiveerdheid van
de keus.
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4. Jongens met en zonder moeilijkheden hadden (evenals overstappers en blijvers)
dezelfde, op extrinsieke factoren gerichte werkverwachtingen. Na een jaar werker
varing vinden ook zij vooral intrinsieke factoren belangrijk. Dit geldt sterker voor
jongens zonder moeilijkheden dan voor jongens die wel moeilijkheden ondervon
den.
5. Van de beleidsmaatregelen van het bedrijf werd van de mogelijkheid een opleiding
te volgen door jongens met moeilijkheden significant vaker gebruik gemaakt. Geen
van de andere beleidsmaatregelen vertoont een duidelijke samenhang met het al of
niet ondervinden van moeilijkheden.
6. Jongens met moeilijkheden zijn vaker ontevreden over hun eerste betrekking dan
jongens die geen moeilijkheden hadden. Zij zijn echter tevens vaker tevréden over
de zelfstandigheid van het werk.
7. Degenen die moeilijkheden ondervonden hebben een hoger aspiratieniveau ten
aanzien van hun toekomstig beroep dan degenen die geen moeilijkheden hadden.
Dat 24% van de Ulo-abituriënten die zijn geen gaan werken binnen een jaar minstens
één keer van betrekking verandert, kan niet verklaard worden uit de samenhang met
de onderzochte persoonlijkheidseigenschappen of milieukenmerken. Van alle
individuele- en milieukenmerken is er slechts één dat significant differentieert tussen
overstappers en blijvers: blijvers zijn vaker geneigd tot het nemen van gematigd risico.
Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat blijvers hun plannen om van betrekking te
veranderen — die ook zij vaak hebben (42% ) — omzichtiger benaderen, en dat zij
daarbij met name in de beleidsmaatregelen van het bedrijf vaak aanleiding vinden om
van hun plannen af te zien.
De voorkeur voor gematigd risico is zoals gezegd het enige kenmerk waarin blijvers
zich qua persoon of milieu significant van overstappers onderscheiden. Ondanks het
feit dat 81% van de overstappers binnen een jaar een derde baan heeft, w at juist wel
een sterkere persoonlijke dispositie kan doen vermoeden, blijken er tussen overstap
pers en blijvers verder geen duidelijke verschillen aanwijsbaar in persoonlijkheid of
milieu.
Deze uitkomsten zijn in zoverre in overeenstemming met de onderzoeksresultaten van
Miller en Form (1951) dat ook zij, ongeacht de individuele verschillen, in de
„verkennende” beginperiode een hoge mobiliteit konden vaststellen. Dat het ver
anderen van betrekking meestal niet bij één keer blijft, kan mede een gevolg zijn van
het nemen van de eerste hindernis: wanneer de plannen om te veranderen eenmaal
zijn uitgevoerd, zal men zijn „verkenningen" ook makkelijker in andere bedrijven
voortzetten.
Hoge mobiliteit is volgens Miller en Form op deze leeftijd een normaal ontwikkelingsverschijnsel. M aar dat wil nog niet zeggen dat het in de vorm van verloop ook een on
afwendbaar verschijnsel is, w aar het bedrijfsleven zich maar bij heeft neer te leggen.
Uit de verschillen tussen overstappers en blijvers w at de beleidsmaatregelen van het
bedrijf betreft, valt af te leiden dat zowel selectie en introductie als begeleiding en op
leiding alle een rol spelen bij het al of niet uitvoeren van de plannen om van betrekking
te veranderen. Juist bij jonge werknemers is het van belang dat het bedrijf, om een
voor beide partijen bevredigende werkrelatie te bevorderen, rekening houdt met hun
persoonlijke omstandigheden en behoeften, en daar het personeelsbeleid op afstemt.
Tot de grotere tevredenheid van de blijvers zal in niet geringe mate hebben
bijgedragen dat 47% van degenen die hun plannen om te veranderen niet uitvoerden,
van hun plannen afzagen door gesprekken met hun chef en /o f tegemoetkoming aan
hun wensen.
De samenhang van het verloop met de opleidingsmogelijkheden werd ook door
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Roberts (1968) aangetoond. Bij een onderzoek onder Londense manlijke jongeren van
14 tot 23 jaar vond hij: „School leavers w ho enter jobs involving training in either
professional or craft skills are rarely occupationally mobile during the early stages of
their carrers." (op.cit. 177). 1)
Op het voorkómen van moeilijkheden hebbben de beleidsmaatregelen van het bedrijf
veel minder invloed. Noch de wijze van selectie en introductie, noch begeleiding en
opleiding, wijzen op enige relatie met het voorkomen van moeilijkheden. Ondanks het
ontbreken van een duidelijk verband met de persoonlijkheids- en milieukenmerken uit
het klassikale onderzoek (jongens met moeilijkheden scoren alleen hoger voor
neuroticisme), lijkt het ondervinden van moeilijkheden toch meer samen te hangen
met individuele attitudes: Jongens die moeilijkheden ondervinden zijn op de eerste
plaats ambitieuzer; dat blijkt uit hun opleidingsaspiraties en het relatief hoge
beroepsniveau dat zij zich wensen. Verder zijn zij meer dan jongens zonder moei
lijkheden georiënteerd op extrinsieke werkaspecten, waren zij minder goed
geïnformeerd over het bedrijf w aar zij gingen werken, en scoren zij zoals gezegd hoger
voor neuroticisme.
In het bijzonder willen wij wijzen op de in punt 4 van de samenvatting genoemde
relatie tussen werkverwachting en werkervaring. W a t Ulo-abituriënten belangrijk
vinden in hun werk heeft na een jaar praktijkervaring een ingrijpende veranderingen
ondergaan. Vonden zij vóór het eindexamen vooral extrinsieke aspecten belangrijk, na
een jaar praktijkervaring is hun belangstelling voornamelijk gericht op de inhoudelijke
aspecten van het werk zelf. Ook worden intrinsieke werkaspecten door overstappers
het meest als reden voor ontslag genoemd, en door blijvers als reden voor hun plannen
om van betrekking te veranderen.
In de samenvatting van par. 3.2 is gezegd dat de Middenschool, zonder meer, geen
middel kan zijn om school en werkende maatschappij dichter bij elkaar te brengen. Ten
eerste w ordt het probleem van een goed gefundeerde beroepskeuze door de
Middenschool alleen maar verschoven, als niet tevens in samenwerking met het
bedrijfsleven
aandacht
gegeven
w ordt
aan
beroepskeuzevoorlichting
en
arbeidsoriëntatie. Uit de hier geconstateerde discrepantie tussen de verwachtingen
over het toekomstige werk en de praktijkervaringen blijkt bovendien dat men zich zal
moeten bezinnen op de integratie van theorie en praktijk.
W ij onderschrijven de mening van Vervoort (1972, 344) dat studeren en werken in onze
samenleving „ . . .steeds meer als alternatieven aan de jeugd zijn gepresenteerd, met
een duidelijke voorkeur voor het eerste en met een onmiskenbaar hogere waardering
voor algemeen vormend- dan voor beroepsvoorbereidend- en begeleidend onderwijs".
De meer praktisch begaafden die niet in staat of niet bereid zijn om te voldoen aan de
eisen van dat onderwijs, zijn daardoor onvoldoende in de gelegenheid om hun capaci
teiten tot ontplooiing te brengen.
Vormen van participatie-onderwijs kunnen door integratie van theorie en praktijk op
elk onderwijsniveau aan praktisch begaafden de kans geven om hun capaciteiten
harmonisch te ontwikkelen. Participatie-onderwijs kan bovendien een mogelijkheid
zijn om de kloof tussen school en maatschappij te overbruggen; een kloof die anders
zal blijven, hoe lang ook de overgang door verder onderwijs w ordt uitgesteld.
1) Roberts kon geen bevestiging vinden voor drie hypothesen die hij baseerde op het w erk van Ginzberg
en Super. Afgezien van de verschillen in tijd, plaats en om standigheden die hij zelf als mogelijke
verklaring geeft, kan dit naar mijn mening mede een gevolg zijn van tw e e andere om standigheden.
1. Roberts onderscheidt onvoldoende: de ontwikkeling van de beroepsvoorkeur, het kiezen van een be
trekking, en het carrière verloop.
2. T w ee van de drie hypothesen nl. over „a m b itie " en „satisfactie" zijn mijns inziens niet geheel juiste
reducties van de theoriën van Ginzberg en Super.
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Sam envatting

Het doel van deze studie is te onderzoeken hoe bij manlijke Ulo-leerlingen de keuze
van verdere studie of een betrekking tot stand komt, en w at hun ervaringen zijn na een
jaar vervolgonderwijs of een jaar werken.
In hoofdstuk 1 worden de theoretische achtergronden van de probleemstelling be
schreven. Volgens de opvattingen van Lazarsfeld, Ginzberg en Super is het kiezen van
een beroep of studie te beschouwen als een ontwikkelingsproces.
Het aanvaarden van een functie in een organisatie kan met Schein en Argyris worden
opgevat als het sluiten van een „psychologisch contract", waarbij de wederzijdse ver
wachtingen en mogelijkheden van werkgever en werknemer met elkaar worden ge
confronteerd. Bij iedere nieuwe baan kan volgens Hill en Trist een aanpassingsproces
verondersteld worden dat in het begin gepaard gaat met hoge mobiliteit: de initiële
crisis. 1) Hoge mobiliteit is echter op de leeftijd van Ulo-abituriënten tevens een nor
maal ontwikkelingsverschijnsel. (Miller en Form).
In hoofdstuk 2 worden de gevolgde procedures bij de opzet en de uitvoering van het
onderzoek besproken. De gebruikte variabelen en criteria worden beschreven, alsme
de de manier waarop de gegevens zijn verwerkt. De resultaten worden vermeld van
een controle op betrouwbaarheid en representativiteit van de schriftelijke enquête.
Hoofdstuk 3 geeft de resultaten van de vergelijking van jongens die verstuderen en die
gaan werken. Hierbij worden in par. 3.1 eerst de plannen besproken die Ulo-leerlingen
een half jaar voor het eindexamen hadden gemaakt, de beroepswensen die zich heb
ben gevormd, de mate van affiniteit voor het gewenste beroep, en tenslotte de ver
wachtingen die zij hebben ten aanzien van de werksituatie waarin zij hun beroep zullen
beoefenen.
De meesten zijn van plan om na het eindexamen verder te studeren, en hun plannen
zijn duidelijker omschreven dan de plannen van degenen die willen gaan werken. Hoe
duidelijker de plannen zijn, hoe vaker ook beroepswensen worden geuit.
Vergeleken met eerstejaars Ulo-leerlingen heeft de beroepsaffiniteit van abituriënten
een uitgesproken ontwikkeling doorgemaakt.
Ulo-leerlingen hebben globaal dezelfde verwachtingen van hun toekomstig werk. W a t
zij als belangrijk of onbelangrijk beoordelen zijn voornamelijk taak-extrinsieke factoren.
In par. 3.2 zijn de gemaakte plannen vergeleken met de na het eindexamen in feite ge
maakte keus. Bij verderstuderenden is er veel vaker overeenkomst tussen plan en keus
dan bij werkenden. Verderstuderenden zijn ook hoger gemotiveerd voor hun keuze.
Bij het maken van hun keus zijn degenen die gaan werken het meest door anderen ge
holpen. Vooral bij het kiezen van een betrekking speelt de hulp van vader een belangrijker rol dan die van leraren op school. De overgang van het onderwijs naar de w er
kende maatschappij ligt minder binnen de invloedssfeer van de school dan de over
gang naar voortgezet onderwijs.
Ondanks het feit dat degenen die een betrekking nemen bij velen te rade gaan, weten
de meesten weinig over het w erk en het bedrijf van hun keuze. De manier waarop de
keuze van een betrekking tot stand komt, geeft aanleiding tot een aantal suggesties
om de beroepskeuzevoorlichting tijdens het voortgezet onderwijs te verbeteren.
) Hill en Trist: „Induction crisis"
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In par. 3.3 van dit hoofdstuk worden verderstuderenden en werkenden met elkaar ver
geleken w at betreft hun intelligentie, persoonlijkheidseigenschappen, schoolprestaties
en milieukenmerken. De tegenstrijdige uitkomsten over de invloed van het milieu op de
doorstroming na het basisonderwijs, die het onderzoek van Van Heek en de kritiek
daarop hebben opgeleverd, worden besproken, en vergeleken met de onderzoekresul
taten op middelbaar onderwijsniveau.
Het blijkt dat ook op dit onderwijsniveau verderstuderen nog steeds sterk met
milieuomstandigheden samenhangt. Naast het beroepsniveau van de vader zijn het
vooral persoonlijkheidseigenschappen en socio-economische omstandigheden die het
verderstuderen bevorderen. Naar het voorbeeld van Floud w ordt het educogene gezin
gedefiniëerd als het gezin met een opvoedingsklimaat dat de sociale en intellectuele
waarden van het onderwijs steunt, en waarin de kinderen positieve attitudes ten op
zichte van de studie kunnen ontwikkelen.
Compensatieprogramma's kunnen voor velen een mogelijkheid zijn om de opleidings
kansen te verbeteren.
Par. 4.1 van hoofdstuk 4 behandelt de keuze van de onderwijstypen: MBO , HA VO en
Atheneum. Over het algemeen behaalden degenen die het Atheneum kozen op de Ulo
betere schoolprestaties dan jongens die M BO of HA VO gingen volgen. Onderscheiden
naar het beroepsniveau van de vader blijkt echter dat noch in het hogere, noch in het
lagere milieu de intelligentie en de schoolprestaties op de basisvakken belangrijke cri
teria zijn bij het kiezen van de studierichting.
De keuze van M B O en HA VO hangt wél samen met het al of niet aangesloten zijn bij
een Scholengemeenschap, de keuze van het Atheneum niet.
Atheneum-leerlingen waren het hoogst gemotiveerd voor de gekozen opleiding, MBOleerlingen het minst. Degenen die het Atheneum kozen, scoren ook het hoogst op de
prestatiemotivatie-test.
MBO-leerlingen zijn bij de keuze van hun studie het meest door anderen geholpen; het
minst echter door hun eigen leraren. Zoals de overgang naar een betrekking niet zo
binnen de invloedssfeer van de school ligt, zo geldt dat ook voor de overgang naar het
beroepsonderwijs.
Op grond van bovenstaande bevindingen w ordt geadviseerd om Scholenge
meenschappen zowel in horizontale als verticale richting uit te breiden, zodat zoveel
mogelijk onderwijstypen binnen een organisatie verenigd zijn. Op geen school zou een
schooldecaan mogen ontbreken die informatie en advies kan geven.
Par. 4.2 behandelt het studiesucces en de andere ervaringen in de gekozen studie
richting. Na een jaar onderwijs is er ondanks de selectie-situatie na de Ulo en ondanks
de motivatie-verschillen, geen onderscheid in studieresultaten. W erkzaamheden naast
de studie houden geen verband met het studiesucces. Op grond van de besproken
rendementsvergelijking is het niet onwaarschijnlijk dat de meesten die na de Ulo pas
H A VO of Atheneum gaan volgen, dit ook direct na het basisonderwijs hadden kunnen
doen.
De voldoening die de studie gegeven heeft, is bij MBO-leerlingen niet minder dan bij
H A VO - of Atheneum-leerlingen. Ook tussen degenen die slaagden voor het over
gangsexamen en de zittenblijvers bestaat er geen verschil in studiesatisfactie. Alleen
als men de school na een jaar w eer verlaat, laat de studie dikwijls een onbevredigende
indruk achter.
In verband met de beslissingen die na een jaar vervolgonderwijs genomen worden, zijn
tw ee beslissingssituaties te onderscheiden. In beslissingssituaties die zich voorname
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lijk binnen de school afspelen, zoals het verlaten van de school, en zittenblijven of
overgaan, zijn het vooral persoonlijkheidsfactoren die met een succesvolle afloop sa
menhangen. In beslissingssituaties die zich op dit opleidingsniveau meer binnen de
sfeer van het gezin afspelen, zoals de beslissing verderstuderen aan een andere school
of een betrekking nemen, constateren wij een duidelijk verband met het beroepsniveau
van de vader.
De hoogte van de beroepsaspiratie hangt samen met het niveau van de gekozen
studierichting. Bijzonder groot is het verschil in beroepsaspiratie tussen verderstude
renden in het algemeen, en degenen die na de Ulo meteen een betrekking namen. De
laatsten stellen zich tevreden met een veel lagere maatschappelijke positie. De be
roepsaspiratie hangt ook samen met het beroepsniveau van de vader. Er is echter een
opvallende interdependentie met het gekozen opleidingsniveau.
Hoofdstuk 5 geeft voor degenen die een betrekking namen hun persoonlijke erva
ringen weer, tegen de achtergrond van het eerder beschreven confrontatieproces. Dat
veel abituriënten binnen een jaar minstens één keer van betrekking veranderen, kon
niet verklaard worden uit de samenhang met persoonlijkheidseigenschappen of
milieukenmerken. Hoge mobiliteit is op deze leeftijd een normaal ontwikkelingsverschijnsel, zoals ook Miller en Form vaststelden. In de vorm van verloop is het echter
geen onafwendbaar verschijnsel w aar het bedrijfsleven zich maar bij heeft neer te leg
gen. Zowel selectie en introductie als begeleiding en opleiding zijn beleidsmaatregelen
die samenhangen met een lager verloop. Op het voorkómen van moeilijkheden in de
werksituatie hebben deze beleidsmaatregelen veel minder invloed. Er zijn aanwijzingen
dat het ondervinden van moeilijkheden samenhangt met individuele werkattitudes.
Na een jaar werkervaring heeft een sterke verandering plaatsgevonden in w at jongens
belangrijk vinden in hun werk. Voor zij gingen werken w aren dat vooral extrinsieke
factoren, na een jaar praktijkervaring worden overwegend intrinsieke factoren
genoemd. Vanw ege de discrepantie tussen theorie en praktijk w ordt gewezen op de
mogelijkheid om door participatie-onderwijs de kloof tussen theorie en praktijk, tussen
school en maatschappij te overbruggen; een kloof die anders zal blijven, hoe lang ook
de overgang door verder onderwijs w ordt uitgesteld.
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SUM M ARY D
This study mentions the following types of school course which exist, among others,
in the Netherlands. For the sake of brevity the Dutch abbreviations are used
throughout.

ULO and M A V O

Schools for secondary general education at intermediate level.
(4-year course)

MBO

Schools for vocational training at intermediate level. (Courses
varying from 2 to 4 years)

HAVO

A school for secondary general education at higher level. (5-year
course)

Atheneum

A school roughly comparable to an English grammar school.
Completion of the six-year course can lead to University entry.

In the Netherlands full-time schooling is compulsory up to the age of 15. Attachm ent
(Bijlage) 2.7 shows the Netherlands system of education in diagram from.
This study aims to investigate the motives of male pupils of ULO schools in choosing
between the various types of further schooling, or alternatively, immediate
employment. The survey is followed by a study of their experiences one year after
having made their choice.
Chapter 1 describes the theoretical background to the problem. According to Lazarsfeld, Ginzberg and Super the choice between types of schooling or of employment is a
developmental process. Schein and Argyris state that taking up em ploym ent can be
considered as a psychological contract, in that the mutual expectations of the employer and the employee are then confronted. Hill and Trist feel that it is to be expected that the com m encem ent of any job will entail a process of adaptation, combined at
the start with a high degree of mobility - the induction crisis. However, according to
Miller and Form, a high degree of mobility at the age of ULO school-leavers is a normal
feature of development.
Chapter 2 describes the procedures adopted in setting up and carrying out the programme of research. The variables and criteria which w ere used are described, and the
method employed to process the data. The results are described of the checks used
for reliability and representativity of the survey questionnaire.
Chapter 3 gives the results of a comparison between boys w ho opted for further
schooling, and those w ho took up employment after successfully completing the ULO
school course. Alongside this, paragraph 3.1 discusses the plans made by the ULO
pupils six months before taking their school-leaving examinations, their occupational
aspirations, their affinity for the occupation they wished to pursue, and finally, their
expectations regarding their prospective employment environment.
1) Translated by B.J. Eldridge
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Most of the boys planned to continue their education after passing their ULO school- leaving examination. The career plans of this group were more clearly defined than
those of the group proposing to enter employment immediately. Those having clearly
defined plans w ere usually those w ho had preferences regarding their future
occupation.
The occupational affinity of ULO school-leavers showed pronounced development
compared with that of first-grade pupils.
Pupils of ULO schools have, generally speaking, very similar expectations regarding
their prospective employment. They tend to attach great importance to matters
extraneous to the job itself, such as congenial working conditions. (Extrinsic factors)
Paragraph 3.2 compares the plans made previously with the choice ultimately made
after passing the school-leaving examinations. Those continuing their education
usually proceeded according to their original plan. This was less often the case in res
pect of those taking up immediate employment. Those continuing their education
were motivated to a greater extent in making their decision.
Those taking up immediate em ploym ent were, as a group, most frequently assisted by
others in making their choice. Especially in choosing a job, assistance given by the
father was greater than that given by the school staff. The school had little influence
on the transition from school to the workaday world, but a greater influence on a
decision to proceed to some form of further schooling.
In general, those taking up immediate employment knew very little about their pros
pective work, or the business organisation which they w ere entering, despite the fact
: that they had taken such advice as was available. This fact prompts a number of
suggestions directed towards improving the vocational guidance available during
secondary education.
Paragraph 3.3 of this chapter compares the intelligence, personal characteristics,
school results, and home background of those continuing their schooling, w ith those
taking up immediate employment. Van Heek's investigations, and the comments and
criticisms thereon, revealed contradictory results regarding the influence of home
environment on the type of activity, educational or otherwise, chosen to follow
primary education. These results are discussed, and compared w ith the findings of this
enquiry at secondary school level.
A t this level it was again found that decisións to proceed to further education w ere
closely related to the home environment of the pupils. The prime factor in encouraging
further schooling is the professional and/or occupational status of the father, followed
by socio-economic considerations and the pupils' personal characteristics. Following
Floud's definition, the educogenous fam ily is described as one w ith an educative
climate which fosters the social and intellectual values of education, and in w hich the
children are positively encouraged in their development of such attitudes.
For many children compensation programmes can provide opportunities for educa
tional improvement.
Paragraph 4.1 o f chapter 4 discusses the choices made after ULO between M B O ,
HA VO and Atheneum . In general, those opting for Atheneum had better ULO school
records than those opting for M B O or H A VO . However, when the pupils w ere classified according to the professional and/or occupational status of the father, it was
revealed that neither intelligence nor school performance in basic subjects was the ba
sis o f the choice of type of further schooling, either on the higher or on the lower social
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level.
The choice of M BO or HA VO was found to be related to a considerable extent to the
connection between the ULO school concerned and a "Scholengemeenschap". No
such relationship was found in respect of those opting for the Atheneum course. (A
„Scholengemeenschap" is roughly comparable to a comprehensive school in the
U.K.)
Atheneum pupils showed the greatest interest in the course they had chosen, and
M BO pupils were least motivated in their choice. Those choosing the Atheneum course
were also those achieving the highest scores in the performance motivation test.
M B O pupils w ere found to have been assisted to the greatest extent by others in their
choice of further schooling, but least by their own teachers. This finding is in accordance with th at observed in respect of school-leavers taking up immediate employment.
The above results lead to a recommendation th at "Scholengemeenschappen" be extended, both vertically and horizontally, thus combining the maximum of alternative
courses within one organisation. A careers master, able to give advice and information
at all stages, should be an essential m ember of the staff of such schools.
Paragraph 4.2 discusses the results achieved by pupils in their chosen courses, and
their comments on their experiences. No differences w ere observed in the results
achieved after one year's schooling, irrespective of the selection procedure on leaving
the ULO school, and of the motivation differences. Extra-curricular activities w ere
found to have no bearing on scholastic achievement. Review of the effeciency comparisons leads to the conclusion th at the majority of pupils w ho took the HA VO or A th e
neum courses after having completed ULO, could have proceeded to HAVO or A the
neum direct from primary school.
M BO pupils reported the same degree of achievement satisfaction as did those at
H A VO and Atheneum. Neither was any difference in achievement satisfaction obser
ved between those w ho had passed the terminal examinations and those w ho had
failed. Only among those leaving school after a year was dissatisfaction frequently expressed.
T w o decision situations may be distinguished at the end of the first year of further
schooling. Decisions in respect of in-school mattere, for example as to whether to
leave school, repeat a year's course, or to proceed to the following year, depend for
their succes primarily on personality factors.
Decision situations at this educational level which tend to be of a domestic nature,
such as whether schooling should be continued at an alternative school, or whether
employment should be sought, reveal a clear association w ith the professional and/or
occupational status of the father.
Career ambition levels are related to the choice of school course.
There is a marked difference between the ambitions of those continuing their education, w hatever their choice of programme, and those entering employment immediately on completion of the ULO course. The latter are prepared to be content w ith a
much lower status in society. Career ambition levels are also related to the father's
occupational status. A marked inter-relation exists between ambition levels, the
father's occupational status, and the type of schooling chosen.
Chapter 5 discusses the personal experiences of those w ho took up employment, and
reiates them to the process of confrontation aiready discussed. M any school-leavers
w ere found to have changed their em ploym ent at least once within a year. This could
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not be explained by any association w ith personal qualities or environmental factors. A
high degree of mobility is a normal feature of development at this age, as confirmed by
the findings of Miller and Form. A high rate of personnel turnover is not, however, an
inevitable factor to be accepted by the business world. A lower rate of turnover is related to proper selection, training and induction policies. However, such measures are
not related to difficulties which may arise in the working environment. There are
indications that when difficulties are encountered they are connected w ith the
approach and attitudes of the individuals concerned to the work to which they have
been assigned.
After a year of w ork the preferences of the boys had undergone a considerable change
with regard to the importance or unimportance of factors connected w ith their employment. Before starting work, extrinsic factors influenced their thinking. After a
year, intrinsic factors w ere found to carry greater weight.
Divergence is evident between theory and practice. It is thus proposed that a scheme
of compulsory part-time education be introduced in order to bridge this gap, and the
gap between school itself and the workaday world. If this is not done, the gap will
continue to exist irrespective of the period during which the changeover is delayed by
further schooling.

STELLINGEN
1. Het educogene gezin, als het gezin waarin kinderen een positieve studie-oriëntatie
kunnen ontwikkelen en bereid zijn zich voor hun studie in te zetten, kan niet door
een of meer kenmerken getypeerd worden. Het is een complex van sociaal-culturele, economische en psychologische variabelen, die in een gunstige combinatie
samen dit opvoedingsklimaat scheppen.
2. Om zoveel mogelijk leerlingen die opleidingsmogelijkheden te bieden die het best
in overeenstemming zijn m et hun aanleg en belangstelling, verdient het aanbeve
ling om Scholengemeenschappen zowel in horizontale als verticale richting uit te
breiden, zodat zoveel mogelijk onderwijstypen binnen een organisatie verenigd
zijn.
3. Het veel gebruikte argument dat Scholengemeenschappen onleefbaar groot zou
den worden wanneer zij verder worden uitgebreid is niet terecht. Bij adequate or
ganisatie is een school zo groot als de omvang van zijn klassen.
4. W a t jonge mensen die nog studeren als belangrijk beoordelen voor de werksituatie
waarin zij hun beroep zullen beoefenen, houdt weinig verband met w at zij later in
de praktijk als belangrijk leren ervaren.
5. Vanw ege de discrepantie tussen theorie en praktijk, verdient het aanbeveling door
vormen van participatie-onderwijs de kloof tussen school en maatschappij te over
bruggen; een kloof die anders zal blijven, hoe lang ook de overgang door verder
onderwijs w ordt uitgesteld.

6. In het grensgebied van de werkterreinen van psychologen en sociologen leidt on
bekendheid met eikaars wetenschappelijke verworvenheden dikwijls tot inter
disciplinaire begripsverwarring en rivaliteit, die ten koste gaan van w a t beide
disciplines nastreven: Bevordering van de kennis van het menselijk gedrag.
7. Te w einig-wordt bij veranderingen in organisaties, hoezeer op zich ook juist, aan
dacht besteed aan de noodzakelijke voorwaarde dat geen verandering succes kan
hebben als niet begonnen w ordt met de vorming van de attitudes van alle betrok
kenen.

8 . Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek onder oudere Rotterdamse
havenwerkers: „dat ouderen hun eigen werktempo moeten kunnen bepalen"
(Baart, J. De oudere havenwerker. R'dam, 1973), zal niet tot het gewenste gevolg
leiden als niet de bazen van deze havenwerkers hiervan in kennis worden gesteld,
en ook de mogelijkheden krijgen het werk zodanig te kunnen en willen organise
ren.
9. Aan de toenemende behoefte aan individueel- en groepsvervoer in onze samenle
ving, kan slechts veilig en efficiënt worden voldaan door professionalisering van
dat vervoer en door uitgebreide en gedifferentiëerde openbare voorzieningen.
10. Door de onverdraagzame en bedreigende manier waarop sommige personen en
instanties actie voeren tegen het roken, zal het roken eerder toenemen dan ver
minderen en schiet men het beoogde doel voorbij.
J .G .M . Yland, Nijmegen, 20 juni 1974.

