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iNLTIDING

De laatste jaren is er in Nederland sprake van een qroeiende

aandacht voor J.eerlingen die het voortgezet onderwijs zonder

dipJ-oma verlaten. In de onderwijswereld konstateert men vrij

arqemeen een afname in de berangs.errinq van jongeren voor on-

derwijs' Voortijdig schoolverlaten wordt daarvan wef als symp-

toom gezren.
Bovendien ls er sprake van een bepaalde beel-dvorming rond voor-

tijdige schoolverlaters' Deze jongeren zouden weiniq zelfver-

trouwen bezitten en zich afkeren van de maatschappij of deze

aqressief tegemoet treden' Voortijdige schoolverlaters worden

dan ook meestal als 'probleemgevallen' beschouwd'

0pmerkelijk is dat er in Nederl-and nauwelijks onderzoek is ver-

richt onder voortijdige schoofverLaters' Er zijn aanwi'izinqen

dat deze groep vaker dan andere leeftijdsgenoten met werkloos-

heid qekonfronteerd wordt'

Veel meer is er echter niet bekend' Zel-fs het aantal -leerlinqen

dat jaarJ-ijks, zonder enig diploma in het voortgezet onderwijs

behaald te hebben, de school de rug toekeert, kan slechts qe-

schat worden.

Sinds de beginjaren zeventig wordt er op het Nederlands Insti-

tuut voor praeventieve Gezondheidszorg/TN0 onderzoek qedaan

naar de overgang van school naar werk' Daarbij gaat de aandacht

vooral uit naar jonqeren met weiniq scholing' Immers vooraL de-

ze toetreders tot de arbeidsmarkt J-ijken steeds moeilijker aan

de sÌaq te kunnen komen' 0nderzoek onder gediplomeerde LTS'ers

laat bovendien zien dat deze vaak werk vinden dat nauwelijks

aansluit bij het op schooJ- geleerde'

In 19'..1 werd op het NIPG/TN0 besloten om' in aansluitins bii

het genoemde onderzoek onder gediplomeerde LTS'ers' een onder-

zoek te verrichten onder leerl.ingen die, zonder enig di-pIoma'

één van de schooltypen in het voortgezet onderwijs verÌaten'

DoeÌ van het onderzoek was een verkenninq van de motj'even en

omstandighedendj.eleerlingendoenbes]uitenomzonderdiploma



van school te gaan. Die ve¡kenninq zou ook informatie moeten
opleveren over het - in Amerikaans onderzoek meestal vooronder-
steld - problematisch karakter van voortijdig schoolverlaten.
Het onderzoek had tevens tot doel een beeld te geven van de ar-
beidsmarkt- en werksituatie waarin voortijdi-oe schoolverLaters
terechtkomen.

Dit boekje is een beknopte samenvatLinq van een uitgebreid on-
derzoeksverslag (Andries & Vogels, l9g1). Voor een verantwoor_
ding van de overzichten en konklusies, die hier qepresenteerd
worden, wordt dan ook naar dit verslag verwezen.x

De opbouw van deze samenvattinq is als volgt: na een korte be-
schrijving van doel en opzet van het onderzoek (hoofdstuk 1) en
de samenstelling van de onderzochte groepen (hoofdstuk Z) ,
wordt eerst ingegaan op de motreven en omstandigheden die tot
het vertrek leiden (hoofdstukken f, 4 en 5). Daarbij wordt ook
ingeqaan op eerdere ervarlngen gedurende de schoolloopbaan. In
hoofdstuk 6 komen de ervaringen op de arbeidsmarkt aan de or-
de. In hoofdstuk 7. wordt beschreven in hoeverre deze jongens en
meisjes na hun vertrek uit' het voortgezet onderwijs nog aan op-
leidingen beginnen dan weÌ daartoe plannen koesteren. Tens_lotte
wordt j-n hoofdstuk I inqegaan op meer algemene opvattingen over
arbeid bij deze çlroep ongedipromeerden. ln een apart hoofdstuk
worden de belangrijkste konkrusies van het onderzoek samençle-
vat.

Tijdens'het onderzoek ztjn brJ twee qroepen ongedipJ.omeerden
gegevens verzameld; bij schoolverlaters uit het leerjaar 19li/
1978 en br¡ dre urt het leerjaar 1969/1970. In elk hoofdstuk
komen - voor zover mogelijk - qeçlevens over beide qroepen aan
de orde. Bij elke paraqraaf wordt aangeqeven op welke groep de
betreffende gegevens betrekking hebben.

x Andries, F. & Vogels, T.
tijdige schoolverlaters in
gave NIPG, Wassenaarseweg

BT!'l)

2

t'Zonder diploma van school - voor-
de Leidse regio" 1298 blz.); uit-
56, Leiden, 1981 (f. J1,ZO incl.



1. DÛELSTTLLINGEN EN UITVOERING VAN HET

ONDERZOEK

lletonderzoeknaarvoortijdiqeschoolver].atersindeLeidsere-
gio had twee doelstellingen.
0p de eerste plaats werd geprobeerd het proces van voortijdig
schoolverlat'eninkaarttebrenqen.Beha]veaanmotievenenom-
standigheden die daarbij een rol lijken te spelen' was het plan

ook aancjacht te besteden aan de daaraan vooralgaande school--

loopbaan.
0p de tweede plaats werd ernaar gestreefd een beeld te krijgen

van de wijze waarop onqediplomeerden de overstap van schoof

naar werk maken, van het werk dat zij dan vinden en van hun ar-

bei-dsloopbaan.
Besloten werd met dergelijke schoofverlaters uit het schooljaar

1g11/1g78 tweemaaÌ een gesprek te voeren. Eenmaal zo snel moqe-

J-ijk na het verlaten van de school, om informatie te krijqen

overwateropschoo]endirektnahetverlatenervangebeurd
was.EenjaarJ,aterwildenwehenopnieuwbenaderen'omtepra-
ten over hun arbeidsmarktervaringen op iets langere termijn'

HetvermoedenbestonddathetniethebbenVaneendiplomaVoor-
aJ- op iets langere termijn de kansen op de arbeidsmarkt en de

mogelijkheid een arbeidskarrière op te bouwen negat-ief bein-

vfoedt. Dit omdat oudere onqediplomeerden door het met de leef-

tijd stijgende minimumjeuqdloon voor bepaalde werkqevers minder

aantrekke].ijkzoudenwordenenomdathetaanvaardenvangezins-
verantwoordeLijkheid het besef van de eigen - zwakke - positie

op de arbeidsmarkt zou versterken' 0m een groep te bereiken die

zichineendergelijkesituatiebevondwerdbeslotenookonge-
di-plomeerde schoolverlaters uit het schooljaar 1969/1970 voot

een interview te benaderen.

Het onderzoek onder onoediolomeerde schoolver-
laters uit 1911 /1978

Hetonderzoekrichttezichopvoortijdigeschoo]-ver].at'ersuit
de regio Leiden (zie bijlage 1). Met voortijdige schoofverla-

1.1



ters bedoelen wij hen die zonder eniq diploma van één van de
scholen in het voortgezet onderwijs na het lager onderwijs ver-
trekken om daarna niet langer een vol_lediqe dagopleiding te
vol gen.

Met 50 van de 52 scholen voor voortgezet onderwijs in de Leidse
regio werd de afspraak qemaakt dat zij ons namen en adressen
van in het schooljaar 1977/1978 vertrekkende leerJ-ingen zouden
doorgeven. Met behulp van een aan deze leerlingen toegezonden
vragenfornulier werd nageqaan wie van hen de schoof definitief
en zonder enig diploma verlaten hadden. Na deze kontrole kwam

het aantaÌ voortijdiqe schoolverlaters in Leiden en omgeving op
618.
Uit deze groep werd een steekproef getrokken. Degenen die niet
qereageerd hadden op het vragenformulier, ook niet reageerden
op een rappèJ- en telefonisch niet te bereiken waren, werden af-
len bij de steekproef gevoegd. Dit omdat het vermoeden bestond
dat het hier ging om een groep die wellicht in het bijzonder
problemen rond het schoofverlaten of bij het zoeken naar een
baan had meegemaakt

rn totaal kwam het aantaÌ te benaderen voortijdige schooLverla-
ters op 430 personen. Van hen bleek - op het moment dat wij hen
spraken - bij 59ó dat zij ten onrechte in het bestand waren op-
çlenomen. Zij hadden toch een dipJ.oma in het voortgezet onder-
wijs gehaald of waren op zeer korte termijn teruqgekeerd naar
het volledig dagonderwijs. Van de overiqen is precies drie
kwart geïnterviewd (zie tabel 1).

Tabel 1. Steekproef en resuÌtaat van interviewkampagne genera-
Lie 1971/1978

oorspronkeli jke steekproef
ten onrechte opgenomen

4JO

20

gekorrigeerde steekproei
waarvan

410

72 ( 1Bró)

1e ( 5e6)

11 ( Jti)
108 (15eó)

we].qerrnqen
onbereikbaar
niet benaderd
geinterviewd



de oorsPronkelijke groep'

1.2 Het onderzoek onder schoolverlaters uit 1 969

197 0

Aan de scholen die ons aL eerder met de generatie 1977/1978 9e'

holpenhaddenendieín1969/1970a].bestondenwerdgevraaqd
namen en adressen te verstrekken van hen die in 1969/1970 de

schoof ongediplomeerd hadden verl-aten' Het aldus verkreqen

goeddeeJ.s verouderde - adressenbestand werd via een intensieve

kontroLe met behulp van de bevolkingsreqÍsters van alle betrok-

ken gemeenten kloppend gemaakt' Besloten werd het onderzoek te

beperken tot hen die op dat moment in het qebied binnen een

vanuit Leiden getrokken denkbeeldige cirkel rond de steden Am-

sterdam, Utrecht en Rotterdam woonden'

Aan deze personen werd een vragenformulier gestuurd om na te

gaan of zij in 1969/1970 inderdaad zonder diploma van school

*"r"n gegaan zonder direkt naar een andere school voor voortqe-

zet onderwijs over te stappen' Na deze kontrole bleef van het

oorspronkelijkviadescho]envergaardenamenbestandeengroep
van 4i5 te benaderen personen over. Van hen zijn er 265 G1l6)

qeïnterviewd. De procedure staat samengevat in tabel 2'



Tabel 2. De totstandkominq van het bestand 1969/1910

het via de scholen vergaarde bestand 160
waarvan er

- qeen schoo_lverlater bleken 244
- buiten de 'randstad' woonden 49

- waren overleden 6

- via de burgerlijke stand on- 26
vindbaar bLeken

-325

te benaderen voor een interview 4J5
waarvan uitqevallen

- omdat zij medewerking weigerden 86

- omdat zij onbereikbaar bfeken 16

- vanwege tijdgebrek I
-110

totaal geïnterviewd 265



2. SAMENSTELLING VAN DE ONDERZOCHTE

GROEPEN

?.1 De oeneratie 1917 /1918

Van de leerlingen uit arbeidersgezinnen is bekend dat dei duur

van de schoolopleiding in het aÌgemeen reÌatief kort is en dat

het eindniveau dat zii bereiken over het al-qemeen lager 1i9t

dan dat van andere J-eerlingen' 0p grond daarvan valt te ver-

wachten dat voortijdiqe schoolver-l-aters voornameLijk afkomstiq

zijn uit arbeidersgezinnen.
De helft van de vaders bliikt werkzaam te zijn (geweest) in de

industrie of het ambachtel-ijk bedrijf' Daarnaast was er een

niet onaanzienlijke groeP die zijn emplooi had in handel of

verkeer.SLechtsS,'ówerkteindeadministratievesektorofbij
de overheid.
Meestel- verrichtten de vaders handarbeid (64?i) en daarbij qinq

het dan bii twee derde om ongeschoolde arbeid' De reLatief

kLeine groeP employees (lgl¿) bestond voor meer dan de hel-ft uit
J-agere empLoyees. Bii bedrijfshoofden (29ó) ging het vrijweJ

uitsluitend om de kleine zelfstandigen met minder dan tien

werknemers. Slechts 3lá van de v'aders behoorde tot de zelfstan-

dige hoqere beroepen, de hogere employees of bedrijfshoofden

met meer dan negen werknemers'

Hetoplej-dingsniveauvandeouderswasdienovereenkomstig:twee
derde van de vaders had slechts de lagere school doorlopen en

was nooit aan een opleiding in het voortgezet onderwijs begon-

nen; 14,"ó had een LB0-diploma en slechts 17Îó was ooit begonnen

aan een andere dan een LB0-opJ-eidinq' Bij de moeders treffen we

overeenkomstiqe çleqevens aan'

Hetpercentagevadersdatophetmomentvanheteersteinter.
view werkloos was lag met 3'oó J-ager dan het landelijk gemiddel--

de.

De konkl-usie uit deze opsomming is duidelijk: voortijdige

schoolverlaters zijn vooral' afkomstíg uit het (ongeschoolde)

arbeidersmilÍeu, het milieu van de lagere empJ-oyees of dat van

de kleÍne zelfstandigen.



Bovendien blijken voortijdiqe schoofve¡laters voor een belang-
rijk deel afkomstig te zijn uit (zeer) grote qezilrnen: het ge-
middelde kindertal is 4,5. Dat is bijna tweemaal zoveel als het
landelijk qemrddelde.
Daarnaast blijkt het onqediplomeerd vertrek van schooÌ in veeÌ
gezinnen waaruit de voortijdige schoofverlaters afkomstig waren
een bekend verschijnsel. Liefst 449(' van de respondenten zei een
broer of zus van 15 jaar of ouder te hebben die eveneens 2onder
diploma van school was qeqaan.

Wesselinqh (lglg) laat zien dat kinderen uit bovenqenoemde mi-
lieus voornamelijk terechtkomen op het LB0 en het MAV0 (zie
voor een verklaring van de gebruikte afkortingen bijlage 2).
Uit tabel I blijkt dat bijna 909ó van afle voortijdiqe school-
verl,aters in de Leidse regio van één van deze schoottypen af-
komstig is. Bijna de helft van all,e onqediplomeerden uit de re-
gio is aflkomstig van het LHN0/IHNO.Ook de LfS/IT0 levert met
2'71(' een forse qroep ongediplomeerden.
AlÌeen al op basis van het bovenstaande is de konklusie gewet-
tlgd dat het prob-leem van voortijdiq schoofverlaten het ern-
stiqst is op de eniqe specifieke meisjesopleidinq die er nog in
het Nederlands voortgezet onderwijs bestaat.
Van scholen die zowef door jongens aÌs door meisjes bezocht
worden (LEAO, LMO, LAVO, MAVO, HAV0, VWO) blijken vrijweÌ even-
vee.l jongens als meisjes de school zonder diploma te verlaten
(529(, Leqen 489(,). In totaal zijn er iets minder mannelijke dan
vrouwelijke ongediplomeerde schooLverlaters (469ó tegen 549í,).
Het probleem van voortijdig school-verlaten op het LB0 in het
alqemeen en op het LHNO en IHNO in het bijzonder, wordt nog
schrijnender wanneer die percentages afgezet worden tegen het
relatieve aantaf leerlingen op de genoemde typen in het totale
leerlingenbestand. Van alle leerlingen op Leidse scholen ging
299i naar het LBO, terwijl -7-19ó van alfe voortijdiqe schooÌver-
laters uit het LB0 af,komstiq 1s. Voor het LHNO/IHNO zijn die
percentages 9,'ó respektievelijk 3O9(,; voor de LTS,/IT0 1426

respektieveli jk 379('.

In bijlaqe f staat behalve van de totale groep ook de samen-
stelÌing vermefd van de groep die wij interviewden. De door ons
geïnterviewde groep blljkt over het algemeen een redelijke



weerspiegeling te zijn van aLle voortijdige school-verlaters in

de regio. Alleen de onqediplomeerde MAV0-ers zijn duideJ-ijk

oververteqenwoordiqd.

? -? De oeneratie 1969/191O

0ok de respondenten uit 1969/197O blijken voor het merendeel-

afkomstig uit de Iagere sociale mi-l-ieu's' In vergelijking met

de generatie 1917/1978 vinden we onder hen echter een duideli.jk

grotere groep waarvan de vader als zeLfstandige (222i) of als

middelbaar employee (119á) werkzaam was' Het aandeef van de on-

geschoolde arbeiders (?996) is kfeiner'
Hetaandee]-vandevadersmetuits].uitendlagereschoolison-
qeveer qeLijk. In overeenstemming met het iets hoger lijkende

beroepsniveau van de ouders van de generatie 1969/1970 vinden

wj.j bij hen ook meer vaders met LBO (20t¿) of een andere oplei-

ding in het voorgezet onderwijs (279ó)'

Interpretatie van deze verschillen is niet zonder meer moge-

J-ijk. De onderzoeksgroep 1969/1970 is immers op een andere ma-

nier tot stand qekomen dan die uit 1977/1978. Wanneer de gepre-

senteerde qegevens echter een juist beeLd qeven van voortijdige

schoolverlaters uit beide jaren dan lijkt het alsof ongediplo-

meerdschoolver-latenVroeqereenmindermilieu-specifiekver-
schijnsel was dan nu.

Het qemiddeLde kindertal in de ouderlijke gezinnen lag net aLs

in 1917/1978 hoog (5) en ook in deze onderzoeksgroep valt te

konstaterendatvoortijdigschoolverfatenindebetreffendege-
zinneneenbekendverschijnsefwas.Meerdandehelftvanalle
respondentenhadeenbroerofzusdieeveneenszonderdiploma
van school was gegaan.

In bijlaqe 4 staat aangegeven van wel-k schooltype de responden-

ten afkomstÍq waren. Deze verdeling wijkt af van die welke wij

bij de generatie 1971/1978 aantroffen' Het lagere aantal- oud-

(U)UfO of ex-MAV0-J'eerlingen kan te wijten zijn aan het feit
dat van dergetijke scholen de administratie nogal eens ontoe-

gankeJ,ijk bIeek. Vermoedelijk speelt ook mee dat de toestroom

naar het MAV0 nu veeJ' groter is dan tien jaar geÌeden' In de





J. DE SCHOOLKEUZE

Een onjuiste schoolkeuze wordt nogaJ- eens aangevoerd a1s een

van de belangrijkste oorzaken van aÌlerlei moeilijkheden in het

voortgezet onderwijs. lo ook van het voortijdig schoofverÌa-

ten. Dat was voor ons reden om aan het keuze-proces en aan de

overweqingen die daarbrj een rol spelen in het interview extra

aandacht te besteden.

Wanneer kan er van een onjuiste keuze qesproken worden? In de

gesprekken die wr¡ voerden met docenten en direkties van scho-

l-en voor het voortgezet onderwijs werd herhaaldelijk qesugge-

reerd dat er bij ouders en leerlingen een afkeer Van' ja zelfs

eenangstvoorhetLBOzoubestaan.Daardoorzouvaakgekozen
worden voor MAV0 of hoger, hoewe-t de betrokken .l-eerLing dat met

name vanwege te kort schietende kapaciteiten of ook door een

overwegend 'praktische' oriêntatie niet aan zou kunnen'

Een derqeJ-ijke opvattinq qaat uit van een aantal vooronderstel-

J-inqen:
1. de vooronderstelling dat de verschlJ-lende schooltypen

eenduidiq zijn in te defen naar moeilijkheidsgraad'
Binnen het LBO zouden wij retatief gemakkelijkere op-

leidinqen aantreffen; van de moeiJ'ijkere AV0-op1ei-

dlnqen zou het VWO het moeilijkst zijn'
2, de vooronderstelling dat de voor een bepaalde oplei-

dinq benodigde kapacitelten en oriëntaties van leer-
Iingen op twaalfjariqe J-eeftijd vrijwel vastliggen en

datzijbetrouwbaargemetenofvoorspe].dkunnenwor-
den;

J.devooronderstellingdatvooreensuksesvo]]eafron.
dinqvooralindividuelekapaciteitenenorlëntaties
van leerlingen van belang zrjn en dat de binnen de

opleidinqqehanteerdedidaktiekvastliqtenrelatief
onbelangrijk is.

In feite zijn aI deze vooronderstellingen min of meer diskuta-

bel. Toch wilden wii nagaan in hoeverre er bii voortijdige



schooÌverlaters sDrake is van een onjuiste schoolkeuze. wij
gaan er daarbij van uit dat een individuele keuze als'juistr
qekwalificeerd moet worden als deze redelijk in overeenstemminq
is met de lntormatle die op het moment van de keuze beschikbaar
is. De informatie betreft dan voornamelijk de adviezen op basis
van de toetsuitslaq en het advies van de lagere schoo-l. 0mdat
bij de adviezen rond de schoolkeuze feitelijk wordt uitqegaan
van bovenqenoemde nrveau-indeling van school-typen op basis van
moeilijkheidsqraad, hanteren wij deze indeling in dit hoofdstuk
ook, zonder overiqens te willen suqgereren dat belanqrijke ver-
schilfen tussen opleidinqen daarmee op adekwate wijze aangeqe-
ven worden.

Meer dan de helft van de respondenten ging na de 1agere school
naar een van de schooJ,typen in het laqer beroepsonderwijs.
Vrijwel alJ.e meisjes uit deze groep gingen naar het LHN0, ter-
wijl de jongens bijna affen naar de LTS of het IT0 ginqen. Meer
dan een derde van de totale groep ging naar het MAV0 of naar
een scho-Lenqemeenschap met MAVO.

De meeste respondenten zeggen zelf de beslissinq te hebben kun-
nen nemen naar wel-ke schooL zij zouden qaan.
Wanneer de feitelijke keuze vergeleken wordt met de adviezen op
basis van de toetsuitslag en het definitieve advies van de _la-
qere school, blijkt dat de keuze tussen LBO en AV0/VWO meestaf
qeschiedt in overeenstemming met de verschillende adviezen. De

meeste afwijkingen vinden we ten aanzien van het toetsadvies,
maar die afwijkingen blijken dan meestal, daarin te bestaan dat
men een rgemakkeJ-ijke' lagere beroepsopleidinq kiest, terwijl
het advies op MAV0-, HAVO- of VW0-niveau laq. Slechts 4,0ó van de
respondenten die op een (schoÌengemeenschap met) MAV0 terecht-
kwamen, had het advies qekregen naar het LBO te gaan. Bij de

verschilfende schooftypen binnen het AV0/VWO vinden we relatief
meer afwijkinqen. Maar ook deze blijken meestaÌ te bestaan uit
een keuze voor eentJ.ager'type dan de adviezen inhielden (zie
tabel l).



TabeI l. Afwijkinqen van de Loetsuitslag

oercen-aantal fage

1. keuze op LB0-niveau; toets op AV0-niveau

2. keuze en toets op AV0-niveau; maar keuze
onder toetsnÍveau

3. keuzeniveau gelijk aan toetsnj-veau

4. keuze en toets op AV0-nrveau; maar keuze
boven toetsniveau

5. keuze op AV0-niveau; toets op LB0-niveau

10t6

15?ó

679ó

/ll
O/o

ao/Llo

In de door de respondenten genoemde motieven is weinig terug te

vinden van een afkeer of angst voor het LBO. De meestgenoemde

arqumenten, ook bij voortijdiqe school-verÌaters die in eerste

instantle naar het AV0/VW0 gingen, zijn het toetsadvies, de

veronderstelde aansluiting met kapaciteiten en interessen en

het feit dat ook bekenden naar die school gingen. 0uders blii-
ken wat vaker dan hun kinderen aan het AV0/VWO de voorkeur te

geven boven het LBO. Hoewef die wens met het ooq op de toetsad-

viezen niet irreelel liikt, blijft zij vaak onvervuld. In het

alqemeen geeft de voorkeur van hun kinderen de doorslag'

Al_ met. al lijkt het argument van een onjuiste en te hooq uitge-
vaÌlen schoolkeuze weinig relevant wanneer het gaat om de ver-

klaring van voortijdig schoofverfaten. Natuurlijk kan, wanneer

de leerling eenmaal op de gekozen voortgezet onderwijs-schooÌ

zil,blijkendatzijnof,haarprestatiesofmotivatieniet
overeenstemmen met de eisen die daar gesteld worden. Het is on-

zes inziens echter niet terecht dan te konkl-uderen tot een ver-

keerde schoolkeuze door de betrokken leerli-ng.
wanneer - zoals bij de door ons geïnterviewde ongediplomeerden

- bl-ijkt dat leerlingen ondanks een verantwoorde keuze niet
kunnen of willen voldoen aan de eisen die op de door hen qeko-

zen school gesteld worden, dan dringen zich twee vragen op' 0p

de eerste pJ.aats betreft dat de vraaq in hoeverre een jonqen of
meisje aan het einde van de lagere school- een reiile keuze uit
de verschillende opleidingstypen 1n het voorgezet onderwijs kan

maken. Met andere woorden: in hoeverre is het mogelijk te bepa-

24
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len welk op-leidlngstype aansluit bij de zich ontwikkelende ka-
paciteiten en oriêntaties van elfjarigen, op een moment dat in
ieder qeval zij zelf de inhoud, eisen noch de baten van een be-
paalde op-Leiding kunnen overzien?
De tweede vrãag die zich opdringt is welke kenmerken van het
onderwijssysteem of de opleiding zelt' een suksesvof verloop van
de opleidinq in de weg staan. Men kan zich bijvoorbeeld afvra-
gen hoe goed de school in staat is problemen te signal_eren en
welke rnaatregeì-en vervolqens vanuit de school genomen worden.



4.DTSCH00LKARRIEREENHETUITEINDELIJK
VERTREK

In qesprekken met mensen urt het onderwijs en met andere be-

roepsmatiq bij het onderwijs betrokken personen' bli'jkt bij hen

vaakéénoverheersendbee].dvandevoortijdigeschoolverlater
te bestaan. VoÌqens sommigen is zo'n leerJ-inq gewoon te dom'

anderen typeren de voortijdiqe schoolverlater aIs een ongemoti-

veerde of te lastiqe ÌeerJ-ing.
0nzeervaringis,datzowefwatbetreftdekenmerkenvande
schoolkarrière al-s ten aanzj-en van de omstandigheden en motie-

ven voor het vertrek, niet gesproken kan worden van één type

voortijdige school-verl-ater. Daarom hebben wij, ndast een meer

algemene beschrijvinq van de schoolkarrière en het uiteindelijk
vertrek uit het voortqezet onderwijs (paraqrafen 4'1 en 4'2)'
ook gekozen voor een beschrijvinq per schooltype of, qedwongen

door de gerinqe aantallen, per kombinatie van schooltypen; voor

deze onderwijstype-specifieke beschrijvinq wordt verwezen naar

paraqraaf 5.4, vlaar ook inqegaan wordt op de redenen die de

respondenten voor hun vertrek noemden'

4,1 De schoolkarrière van de generatie 1977/1 978

Gemiddeld hebben voortijdì-qe school-verlaters 3rB jaar in het

voortgezet onderwijs doorgebracht' In die tijd is een derde een

keer van school- veranderd. Dat hoeft niet perse verandering van

schooltype in te houden. Bekì-jken we de totaLe groep dan blijkt
meer dan een kwart tenminste éénmaal naar een ander schooltype

te zijn overqestapt. In meer dan de helft van de gevallen gaat

het daarbij om de overqang van AVO/VWO naar LBO' Dat houdt in

dat bijna een derde van de voortijdige schoolverlaters die na

de lagere school voor het AV0/VW0 kozen uiteindeliik op het LBO

terecht kwam. Het percentaqe leerlingen dat de overstap van AVO

/vwO naar LBO maakt, liqt daarmee meer dan driemaal hoqer dan

het J-andelijk percentage in 1916/191 / (CBS , 1919) ' Hiermee

lijkt een indikatie gevonden te zijn voor de veronderstellinq



dat de overqang van AVO/vw0 naar LBO noqal eens de voorbode is
van een later ongediplomeerd vertrek uit het voortqezet onder-
wijs. Daarbij moet men zich overiqens wel realiseren dat veruit
de meeste voortijdige schoolver-laters meteen na de laqere
school voor het LBO kozen.

Voortijdige schoolverl-aters blijken in de vrij korte tijd die
zrj in het voortqezet onderwijs doorbrachten, vaak te zijn
blijven zitten. Dat qeldt met name voor hen die afkomstiq zijn
urt het Av0/vvl0. Zij blijven bijna al-Len tenminste éénmaal zit-
ten, terwijl dit op het LB0 bijna de helft van de leerlinqen
overkomt.
0ok in andere opzichten wordt de gang van voortijdige school-
verlaters door het voortqezet onderwijs qekenmerkt door - veel-
aL toenemende - problemen. soms gaat het daarbij voornamelijk
om prestatieproblemen, soms ook om problemen in de gedrags_
sfeer. 0m te zien of er in deze problemen tijdens de schoolkar-
rière bepaalde patronen te ontdekken waren, werd een faktor-
analytische procedure toegepast. Daarmee hoopten we ook de qe_
gevens wat eenvoudrger te kunnen presenteren. Het b_leek moqe_
lijk een drietal dimensies te onderscheiden:
1 . gedragsproblemen*: de frekwentie van het uit de klas qe_

stuurd worden, gesiqnaleerde problemen i_n de omqang met
leerkrachten en de mate van sprjbeJ.en;

2. problemen in de feitelijke schoolloopbaan: veranderinq
van school en/of schooltype, zitten blijven en prestatie-
problemen al in het begin van de opleidtng;

J. latere problemen rond prestaties: prestatieprobfemen in
fatere kJ.assen bij het vrijwel ontbreken van enig soort
problemen in de daaraan voorafgaande periode (ook op de
lagere schooL).

Deze dimensies zullen in paragraaf 5.4 gebruikt worden om ver-
schil-len tussen de onderscheiden opleidinqstypen te beschrijven
(zie voor de qegevens bijlaqe 5).

* De term rgedraqsprobfemen' is niet qelukkiq. Deze uitdrukkinq
verwijst eenzijdig naar de wijze waarop 'de schooÌ' een in-
breuk op de regels zal- ervaren. Leerlingen, zo b_leek ook uit
de interviews, begroeten een dergelr¡k voorva_[ noga_[ eens als
een we.lkome af,wisseling.

'tA



0ngediplomeerd schoofverlaten wordt ook wel in verband qebracht

met bijbaantjes tijdens de schoolperiode' Het schoolwerk zou

daardoorinhetgedranqkomenofdeaantrekkingskrachtvande
werksfeerzoudemotivatievooronderwijsdoenafnemen.Inder-
daad heeft meer dan drie kwart van afle onqediplomeerden gedu-

rende de schoolperiode een bijbaan gehad' Vrij vaak gaat het

daarbij ook om banen voor en na school-, die vrij veeJ- uren per

week in beslag nemen. Toch zeggen de meeste voortijdige school-

verlaters zelf dat dat werken in het algemeen goed met de

schoofseverplichtingentekombinerenwas.0nqeveereenderde
signaleert echter een onder invloed van die bijbaantjes qroei-

ende voorkeur voor werken boven naar school gaan'

4.2 De schoolloopbaan van de generatie 1969/1970

Inhetinterviewmetdeoudereqeneratlehebbenwes].echtswei-
nigaandachLbesteedaandeschoo].ervaringen.lrlevermoeddendat
door de meer dan negen jaar die er bij deze generatie sinds het

vertrekverstrekelnWaren'weinigbetrouwbareinformatieverkre-
gen zou kunnen worden. We beperkten ons daarom tot een aantal-

tharderet gegevens.

schoolperiode ook op een vroeqer moment in de opleiding wegqe-

qaan. Bij de oudere qeneratie valt ook een duidel-rjk lager per-

centage te konstateren dat van schooftype veranderd is (119ó te-

te halen. Een dergeJ-ijke veronderstelling vindt ook steun in

het feit dat ongediplomeerden uj-t 1969/1910 voor sÌechts een

derdeprestatieprob]emenalsoorzaakvanhunvertreknoemden.
Bij de jonqere generatle deed twee derde dat'

Daarbij mag men echter niet uit het oog verliezen dat sinds
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1969/19-lo zower de opreidinqsduur in het LBO als de leerplicht
verlengd zijn.

4.3 Het vertrek van de generatie 19ll /19jg

scholen blijken vaak sfecht op de hoogte van de mate waarin en
de wijze waarop leerli-nqen het onderwijs zonder diploma verla-
ten. Dat blijkt uit het feit dat een vrij grote qroep reerrin-
gen - met name op het LHN0 - aI gerurme tijd van schooÌ was
verdwenen voordat de school dit registreerde. Een ande¡e aan-
wijzing is dat men op school vaak niet weet wat een leerl-ing na
zijn vertrek van school is gaan doen: of het gaat om verhuizen,
overstappen naar een andere school of schooltype, of om een
overstap naar het huishouden en/of arbeidsmarkt.
Zoals reeds in de vorige paragraaf werd aanqegeven hebben de
voortijdige school-verlaters qemiddeld bijna vier jaar i_n het
voortgezet onderwijs doorgebracht. Ongeveer de helft is op dat
moment tot in de voorfaatste k-Las van het desbetreffende onder-
wijstype gekomen of heeft die net achter de rug; een kwart
keert de school al eerder de ruq toe en een even grote qroep
vertrekt in de laatste klas of zakt voor het eindeksamen en
keert niet terug.
Globaal zijn er drie manieren te onderscheiden waarop leerlin-
gen het onderwijs vaarwel zeqgen: zij kunnen (voornamelijk)
zelf het initiatiefl daartoe nemen; zij kunnen door het bevoegd
qezag van schoo-l verwijderd worden om vervolgens niet naar een
andere schooÌ te gaan of zij kunnen cjoor de ouders van schooÌ
gehaald worden. Opqemerkt moet worden dat een derqerijke inde-
ling minder eenduidig hant.eerbaar is dan zi¡ op het eerste ge-
zicht misschien lijkt. Vaak is er sprake van een samenspel van
hints, opmerkinqen en gedragingen waarbij een van de betrokke-
nen tenslotte de knoop doorhakt. Dat samenspel kan meer of min-
der subtiel zijn. Het volgende voorbeelcr moge dat illustreren.
Een LTS-er wordt anderha-lve maand voor de zomervakantie bij de
direkteur qeroepen. Van dat jaar heeft hìj zo onqeveer drie
kwart gespijbeld. Hij krijgt te horen dat hij voor het eindrap-
port voor alle vakken een voldoende moet zien te halen. Voor-
waarde daarvoor is onder andere dat hij alle verplichte werk-



stukken noq moet maken. De betrokkene besluit de eer aan zich

te houden en een baan te zoeken'

In derqelijke gevatlen zijn wij ervan uitgegaan dat het uitein-
delijke beslult toch door de leerlinq qenomen is en wij hebben

hem daarom inqedeeld in de kategorie'eigen initiatief''
0pbaslsvandatgenewatderespondentenonsverteJ.den,konk-Lu-
deerden wij dat in verreweq de meeste qevallen (all¿) l-ìet inlti-
atief voorname-liik bi.j de leerlinq zelf lag' Niettemin is er

ook een grote groep die van een schoof verwijderd werd en dan

niet meer naar een andere schoo-L ging' Bij zo'n 149á konkludeer-

den wij dat dit het qeval was. Gezien de boven omschreven voor-

zichtigheid brj het indelen in die kateqorie maq dit percentaqe

vrij hoog qenoemd worden. In totaal zeven respondent-en werden

door ouders van school- gehaald. Bij de resterende negen respon-

denten bleef onduidelijk wat de doorslag qegeven had'

Wij veronderstelfen dat een qoede beqeleidlnq van leerlinqen

die plannen koesteren om zonder dlpÌoma van school te gaan be-

lanqrijkis;enerzijdstervoorkomlnqvanongediplomeerdver-
trek in gevallen waarin dat mogelÍjk en wenselijk is; ander-

zijds als hulp bii de oriÈjntatie op de mogelijkheden in het

part-trme onderwljs en op de arbeidsmarkt'
uit de verha-len van de respondenten bleek een dergelijke beqe-

leidinq noqal eens ontbroken te hebben' Meer dan de helft zei

dat er in de periode rond het eigenÌijke vertrek met de school

geen overJ-eg was qepleeqd. In een aantal gevallen was er eerder

wef eens gepraat over plannen om van school te gaan, maar bij
bijnadehelfthadzo'ngesprekhelemaalnooitplaatsgevonden.
Voor zover er in het verleden wefeens met. de schoof gepraat was

over de mogeJ,ijkheid of de wenselijkheid van ongediplomeerd

vertrek, heeft dat nauwelijks geresulteerd in extra aandacht

voor de betreffende leerlingen. Althans, zii hebben daarvan

zelf nauwelijks ietç gemerkt. 0veriqens i-s het de vraaq in hoe-

verre leerJ.inqen op het moment dat zii besloten hebben om de

school de rug toe te keren, noq behoefte hebben aân beqeleidinq

van diezel-fde school.
De meerderheid van de jongens en meisjes met wie gesproken werd

liet merken het vertrek toen als prettiq ervaren te hebben. Dat

varieerde van 'fijn' of 'best' tot duidelijke gevoelens van op-

luchting en bevri jdii-rg.



Ook de ouders J"ijken zich over het algemeen vrij gemakkelijk
neerqelegd te hebben bij het vert¡ek van school. Hoewel een
meerderheid van de ouders het op zich betreurde, is er bij
slechts 129ó van de leerlingen sprake geweest van duidelijk ver-
zet van de ouders.
Er zijn aanwijzinqen dat de houdinq van de ouders voortkomt uit
een afweging van enerzijds het belanq dat zij aan een diploma
toekennen en anderzijds de problemen die de schooL voor hun
kinderen met zich meegebracht heeft. Er is bijvoorbeeld nauwe-
li.jks verzet bij de ouders van kinderen die zonder diploma het
LEAO verlaten, waar de leerJ-ingen het ondanks veel problemen
J-ang op school bl-even proberen.



5. DE VERTREKREDENEN VAN DE GENERATIE
't977/1978

Bij de analYse
bij het vertrek
gemaakt worden

anderen.

van de arqumenten die volgens onze respondenten

een rol spelen, moet alfereerst een onderscheid

tussen hen die van school verwijderd zijn, en de

5.1 Waarom van schoof gestuurd?

0p grond van de ervarinqen van de ongediplomeerden hebben we

een drietal argumenten onderscheiden die schol-en bì-j het ver-

wijderen van leerJ-ingen hanteren' 0p de eerste plaats is dat

het argument van te kort schietende prestaties' MeestaÌ gaat

het daarbij om formele regelingen aJ-s: J-eerJ.inqen moqen max:--

maal- tweemaaÌ blijven zitten of zakken voor het eindeksamen' 0p

de tweede plaats betreft dat het argument van wangedrag' Soms

qaat het daarbij om een heftig konflikt met een of meerdere

feerkrachten of leerlingen' soms ook lijkt het daarbij te gaan

om een opeenstapeling van grote of kleine irritatres aan beide

kanten over de jaren heen. Het derde arqument betreft het te
vaak spijbel-en of om andere, niet gebiLJ'ijkte, redenen afweziq

zlJn.
Te kort schietende prestaties en wangedrag binnen de schoof

lijken de voornaamste redenen te zijn waarom men van school

verwi-jderd wordt. 0p het AVO/VW0 gaat het vrijwel altijd om te

geringe prestaties. Terwijl jonqens ze!l9en vooral vanwege hun

gedrag te zijn weggestuurd, noemen meisjes, ongeacht het

schooltype, daarvoot aLLeen prestatieredenen'

5.2 De eigen vertrekredenen

Twee Canadese onderzoekers (Reich & Younq, 1915) hebben door

hun poging verschilfende typen vertrekmotieven te onderscheiden



het denken over voortijdiq schooÌverlaten genuanceerd. Door hun
methode werden motieven die verband houden met de wereld buiten
de school zichtbaar. 0p grond van hun qegevens konkrudeerden
zij dat het besluit om van school te vertrekken voor een deel
van de qroep positief te waarderen i-s. Deze voortijdiqe schoo-l-
verlaters zou men niet aLs 'probleemqeval--lenr mogen benaderen.
0p grond van de ideeën van deze onderzoekers en vanuit eigen
ervaringen met gediplomeerde LTS'ers in de overganq van schoof
naar werk, stond ons vanaf het begin van het onderzoek een ty_
perinq van vertrekredenen voor oqen. 0m tot een dergelijke ty-
perirrq te komen konden we gebruik maken van de antwoorden op
een aanta-l open vragen of van dì-e op een vraag met 22 vaste
antwoordkategorieën. uiteindelijk werd besfoten te kiezen voor
een statistische bewerking van de gesloten vragen.
Die bewerking geschiedde door een methode die beoogt achter-
ligqende dimensies of patronen van invulling te achterhalen
(faktoranalyse). Het bleek moqelijk in eerste instantj-e twee
grove dimensies te onderscheiden: vertrekredenen die samenhan-
gen met het gevoelen door de schoof afgestoten te zijn en rede-
nen clie meer bepaald worden door de aantrekkingskracht van de
werel,d buiten de school.
Binnen de afstotingsqevoelens kon een onderscheid gemaakt wor-
den tussen redenen die verwijzen naar prestatieorobÌemen en re-
denen waarbinnen het gevoel van de schoo-l vervreemd geraakt te
zíjn, benadrukt worden. Aan de aantrekkingskant bleek een on-
derverdelinq in drie kategorieë!n mogelijk: het qevoel in het
algemeen liever zelfstandig te zijn (wat meer door meisjes ge-
noemd), een duidelijke oriëntatie op werk (wat meer door jbn-
gens qenoemd) en redenen die het nut van leren en schoolqaan
ontkennen.
AÌs we met behulp van de dimensies afstoting en aantrekking de
individuele school-verlater proberen te typeren blijkt de groot-
ste groep voorname-lijk door de aantrekkingskracht van de wereld
buiten de school vertrokken te zrjn, een derde zowel, door af-
stotings- a-ls aantrekkingsqevoelens en een kwart voornamelijk
op grond van het qevoel door de schoof afqestoten te zijn.
De laatst gevolgde opleiding blijkt bij het vertrekmotief een
belanqrijke rol te spelen: leerlingen die afkomstiq zijn van
het LHNO, de LTS en het aqrarisch of nautisch onderwijs wijten
hun vertrek vooral aan de aantrekkinqskracht van de wereld bui-



ten de schooL, vaak in kombinatie met het gevoel dat de school

door all-e discipline en straf te kleinerend werkte'

Bij LM0/LEA0-leerl-ingen vooral' maar ook binnen het AV0/VW0 in

het alqemeen speelt die vervreemding van school in kombinatie

metdeaantrekkingskrachtvanwatbuitendeschoolaanweziqis'
een wat qeringere rol. Het gaat daar vaker om prestatieproble-

men, die vooral bij het LMO/LEAO leiden tot een qroot aantal

leerlinqen dat zich afgestoten voelt' We gaan op deze verschil-

Len in paragraaf 5.4 nader in'
0ver het geheel bliikt het nauwelijks moqelijk een lijn te

trekken vanuit de karrière op schooÌ naar de uiteindelijke ver-

trekredenen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de verschil-

len dj-e er bestaan in de betekenis die onderwijs voor de leer-

Ìingen uit de verschil-lende opleidingstypen heeft'

5.J Gevoel- van eigenwaarde

Vandlversezijdenwordtvaakgehoorddatvoortijdigeschool-
verlaterseenrelatiefqeringgevoelvaneiqenwaardezoudenbe-
zitten. Dit wordt dan wel verbonden aan het feit dat deze leer-

lingen voortdurend met hun eigen falen qekonfronteerd zijn' 0p

den duur zou dit leicjen tot een situatie waarin ook de leerlinq

zich het etiket van sfechte l-eerling opplakt en daarmee zijn

gevoel voor eigenwaarde verliest'
Men zou als gevolq van derqelijke ervaringen gaan proberen eJ'-

ders, bijvoorbeetd in de werksituatie, dat gevoeJ- te herwin-

nen. 0p basis van het door ons gebruikte meetinstrument blijkt

echter dat qevoel van eiqenwaarde meestal niet zo gering te

zrjn.Hetmerendeelvandevoortijdiqeschoolverlatersbeoor-
deelt zichzelf overweqend positief'
Ookdeverwachtingdatvertrekredenenlndesfeervanafstoting
door de school- tot een qeringer gevoel van eigenwaarde zouden

J-eiden, wordt in het alqemeen niet bevestigd' De inwerkinq van

afstotingsredenen op het gevoeI van eiqenwaarde bliikt namelijk

sterk afhankelijk van het beJ-anq dat aan schoolqaan en feren

wordt toeqekend.
Bij de groeP die een

zien we onder invloed
relatief qroot belang aan leren toekentt
van gevoelens van afstotinq een (lichte)



afname van het gevoer van eigenwaarde. Bij de qroep die rera-
tief weiniq belang aan feren toekent, qebeurt het omqekeerde en
zeffs in sterkere mate; zij ontrenen juist een groter qevoer
van eiqenwaarde aan afstotinqseevoe.lens bij het vertrek. Men
zou kunnen veronderste-ll-en dat het qeringe belanq dat deze
leerrrngen aan onderwijs toekennen, het gevolg i-s van eerdere
faal-ervaringen in de opleiding. Dat blijkt. echter niet het ge-
val, zodat de resul-taten meer rijken aan te sruiten bij wat
twee Engelse auteurs (Wiltis, j9j-/ en Harqreaves, 1gl6) hier_
over zeggen. Zij suqgereren dat sommige leerlingen a-t vroeg Ìn
de opleidinq tot het qedeeltelijk als juist te beoordefen besef
komen dat voor hen weinig nut van een opJ-eiding voor de ratere
arbeidskarrière valt te verwachten. Dat besef zou niet noodza-
kelijk zijn terug te voeren op faalervaringen op schoo-t. De be_
treffende leerlingen zouden juist door niet te voldoen aan de
schoo-lse normen hun gevoet van eigenwaarde versterken.

Buiten deze verbanden met afstotrng, blijken ook gevoelens van
aantrekking een samenhang met het gevoel van eiqenwaarde te
hebben. Het gekonstateerde posrtreve verband sluit aan bij de
bevindinqen van de eerder qenoemde canadese onderzoekers. 0ok
zij konstateerden een groter qevoei van eigenwaarde bij hen die
door een oriëntatie op de wereld buiten de school het onderwijs
verlieten.

De onderwijstype-specifieke beschrijving van.
school-karrière en vertrek van de generatie
1911/1978

LHN) en IHN]
van qeen ander schooltype qaan zoveel leerlingen zonder diploma
van schoor ars van deze beide typische meisjesopleidinqen z lo5
van de J08 onqediplomeerden met wie wi-.i spraken zijn uit het
huishoud- en nÍjverheidsonderwijs afkomstig. Het merendeel van
hen (871ó) was direkt na de lagere school naa¡ het huishoud- en
nijverheidsonderwijs gegaan; de overigen die uiteindelijk dit
schooltype verlaten waren oorspronkelijk afkomstiq uit het MAV0
en,LtA0. slechts drre meisjes vertrekken uit het IHNO of LHNO

?L
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om het noq eens op een ander schooltype te proberen'

0ok al omdat zitten bJ'ijven relatief weiniq voorkomt - 6896

bleef nooit zitten - is het niet verwonderlijk dat van aIle

schooltypen hier de laagste score oP 'feitelijke J-oopbaanpro-

blemen' te zien is. Dat probÌemen rond het presteren op school

vergelijkenderwijs een gerlnqe rol spelen bliikt ook uit de la-

q" ""orL 
op de dimensie 'latere prestatieproblemen'' Vertonen

de LHN0-verfaatsters wat deze dimensie betref,t een overeenkomst

met de ver-laters van de LTS en het LA0/LNO' oP de climensie'qe-

draqsproblematiek' onderscheiden zij zich juist van deze manne-

lijke LB0-verlaters. Deze problemen slgnaleren zij minder vaak'

De schijnbaar weinig heftì'qe konfrontatie tussen school en

leerJ-ing manifesteerl zich ook in heL uiteindeJ-ijke vertrek'

Nerqens worden zo weinig leerlingen weqgestuur¿ G9(') en in de

eigen vertrekredenen overheersen gevoelens van aantrekking door

de wereld buiten de school' AIs er al van gevoelens van afsto-

ting door de schoof sprake is, dan liggen die' zoals verwacht'

meer in de sfeer van een ervaren vervreemdinq van de school dan

indievandetekortschietendeprestaties.Bijdeqevoelens
vanaantrekkinqisvooralsprakevandeWensopeigenbenente
gaan staan, gekombineerd met het idee weinig profijt van de

opleidinq te zullen hebben'

In de houdinq van de ouders vaflen

wordt er met de school relatief vaak

staande vertrek van school qesprokent

trek bj-j geen enkel ander schooJ'type

ouders.

twee zaken oP: enerzijds
over het dreigende of aan-

anderzijds vindt het ver-
zoveel- instemming bi.i de

LTS en IT0
Het soort onderwijs dat de op één na grootste groep ongediplo-

meerde schoolverlaters Ìevert is het lager technisch onder-

wijs. Opvallend is dat 429í' van hen gedurende de qanq door het

voortgezet onderwijs meer dan één school bezocht heeft' V'lii

vindendaarom,ookomdatdefrekwentievanzittenblijveniets
hoqer Ìigt dan op het LHNO, een wat hoqere score op'loopbaan-

p.áUl"*"n'. Een belangrijker rol lijkt echter voorbehouden aan

de faktor 'gedragsproblematiek'. Net al's in het agrarisch en

visserij-onderwijswordtdeschoolkarrièrevandevoortijdige
LT0-verlatergekenmerktdoorveelvuldiqekonfrontatiestussen



schcoÌ en leerlinq.
Net als bij de LHN0-verlaatsters en zij die het LA0/LNO verla_
ten, is er relatief weinig sprake van plotseJ.ing opduikende
prestatieproblemen. vaak is er al- vanaf de eerste klas sprake
van dergelijke problemen, waarvoor vaker dan elders de persoon
van de leerkracht verantwoordelijk wordt qesteld.
Ook bij het vertrek blijkt de relatie schoof-l-eerling vaak ste-
vig verstoord te zijn. Niet alÌeen is rn bijna een kwart van de
gevallen het vertrek gedwonqen, maar bij geen enkel ander
schooltype is daarvoor het gedraq van de betrokkenen zo vaak
het hoofdargument (bij elf van de zestien weggestuurden).
In de redenen die LTS- en ITO-leer-lingen zelf voor hun vertrek
gevenr overheersen weer arqumenten die verwijzen naar de werefd
buiten de schoof. Voorar het idee door te werken snefler voor-
uit te komen is een vee-lgenoemd argument. Daarnaast vinden wij
hier in teqenstelling tot wat wij bij de LHN0-verlaatsters za-
genr meer redenen die verwijzen naar het presteren op schoo-l en
de omgang met de leerkrachten.
De ouders van deze voortijdige schooÌver-laters schikken zich
heel wat minder dan die van LHN0-meisjes in het voortijdig
schoolverlaten van hun kinderen: ongeveer de helft van hen vond
het jammer of was er eigenlijk op tegen.

LM7/LEA0

Van de vijftien leerlinqen die direkt na de lagere school naar
het LMO of LEAO gingen, vertrekken er op den duur acht naar an-
dere opJ-eidingen, meestaf in het LB0. In de loop van de tijd
stapten vijftien van onze respondenten over náár het LMO of
LEA0. Daarmee is twee derde van de ongediplomeerde LMO-LEA0-
verl-aters oorspronkelijk uit een ander type onderwijs afkom-
stig.
Als we daaraan toevoegen dat brj hen die deze schooltypen ver-
laten, vaak al in de eerste klas problemen qesiqnafeerd werden,
dan is het beqrijpelijk dat de score op 'loopbaanprob_lemen'
hier zeer hoog is. Die prob-lemen in de eerste klas liqqen niet
zozeet in de gedraqssfeer al,s wef in de overqanq van laqer naar
voortqezet onderwijs en in de prestaties.
In een aantal opzichten vertonen deze scholleren meer overeen-
komst met AV0/vw0-leerlinqen dan met LB0-leerlingen, namelijk:

?A



relatlef veel prestatieproblematiek - ook 'latere prestatiepro-

blemenr - en minder 'qedragsprobfemenr' Zo bleef 869á van hen

ooit zitten en overkwam dit liefst 429i meer dan éénmaal-'

0ndanks deze prestatieproblemen blijken LM0/LtA0-Ieerlinqen

zlch vooral te onderscheiden door het feit dat zì'j-het zo lanq

volhouden in het voortqezet onderwijs (qemiddeJ-d meer dan vier

jaar).
Het vertrek van school is j-n een kwart van de gevallen onvrlJ-

willlq . TeIf wijten deze schoolverlaters hun vertrek dan ook

meer aan afstoting door de school dan aan een voorkeur voor

bijvoorbeeld de werks-ituatie' Minder dan elders in het LBO qaat

het vertrek ook gepaard met de ontkenninq van het nut van de

opleiding. Met name prestatieproblemen' het qevoeJ- wat dat be-

treft op de tenen te moeten lopen, zijn een een belangrijke

vertrekreden.

LA0/LNo
Neta].sbijhetLMO/LEAOwordtdeschoolkarri.èrevanleerlingen
die het aqrarisch en visserij-onderwijs voortijdig verlaten qe-

kenmerkt door 'loopbaanproblemen'' Wisseì-ì'nq van school en/of

oplerd-ingstype, zitten blijven (159i blíift minstens éénmaal

zitten) en vroege prestatieproblematiek komen frekwent voor'

Daarnaast is er echter ook sprake van veef problemen rond het

gedrag.
Een ander punt waarop deze schoolverlaters afwijken van de LM0-

LEA0-verlaters is de duur van hun verblijf i'n het voortqezet

onderwijs: de meerderherd van hen is a-t voor de aanvanq van de

derde klas vertrokken. Het gaan werken vormt, waarschijnlijk

omdat de beroepswereld al in de opleiding zo nabij is' een re-

eelafternatiet'voordeschoo]metzijnprestatie-eisenende
afs vervreemdend ervaren sfeer' Zeven van de achttien leerlin-

gen die uit deze opleidlngstypen afkomstig zijn' zeggen ook

uitdrukkelljk door een bijbaan naar de arbeidsmarkt qelokt te

zrJn.
0ndanks het feit dat LAO/LN0-Ieerlingen heel wat vertrekredenen

j-n de sfeer van af,stotì-ng door cie schoof noemen' overheerst het

idee toch eigenlrjk door een voorkeur voor werken van school Le

zijn geqaan. Daarbij speelt het geringe verwachte nut van het

diploma een belanqrijke ro1'



Net als op de LTS lijkt ook hier de kommunikatie tussen school
en problematische leerring niet optimaal: in minder dan de
helft van de qevarren kon een respondent zich herinneren ooit
met iemand van de school gesproken te hebben over het dreigend
of aanstaand vertrek.

MAVO

van alle respondenten kozen er 71 na de laqere school voor een
kategoriale MAV0. Daarnaast ginqen noçr eens J9 respondenten
naar een scholengemeenschap met een MAVO-afdeling, waarvan er
uiteindelijk veertien op het MAV0 terechtkwamen, elf naar het
HAVO/VWO qingen en veertien (J6gi) naar het LB0 overstapten. Ook
vanuit de kategoriale MAVO stapte 3Jií, over naar het LBO. De
toestroom bestond uit drie HAVO-leerlingen en één LEAO_er.
De dimensie waarmee de schoorkarrière van de voortijdige MAVO-
verfater het best gekarakteriseerd kan worden, is die van '_ra-tere prestatieproblemen' . Dat vart te begrijpen a-rs men beseft
dat vrijwel arÌen die reecis in de aanvang van de opleiding
p'estatieprob-lemen kenden, i-n het LB0 t-erechtoekomen zi.in. In
het algemeen kan trouwens gezegd worden dat binnen het AV0/vwO
de problematiek rond te kort schietende prestaties een berang-
ri jke rol spee-It. Zo is bi jvoorbeeld van de MAVO-ers g7,"í ooit
blijven zitten en ZZgó meer dan één keer.
Toch zijn zij bij hun vertrek gemiddeld maar iets meer dan een
half jaar van het eindeksamen verwijderd. 0mdat het moment van
vertrek opvallend vaak rond mei/juni liqt, kan vermoed worden
dat zi.tten blijven en de angst voor het eindeksamen bij de 'be-
slissing te vertrekken een roÌ spelen.
Het initiatief voor het vertrek riqt meestal bij de reerring
zelf. Als reden geven de MAV0-verlaters vaak de slechte presta-
ties en een heker aan schoor-gaan en r-eren aan. Vaker dan op an-
dere opleidingstypen wordt inderdaad gezeqd dat het zittenbrij-
ven of het zakken voor het eindeksamen de druppel is, die de
emmer deed overlopen.
Ondanks het fert dat, tegen onze verwachtingen in, deze MAVO-
leerlingen gedurende de schoo-rtijd nog meer baantjes hebben dan
de LB0-J,eer1ì,ng gemiddeld heeft, is er in de vertrekredenen
minder sprake van een oriëntatie op de wereld buiten de school.



HAVo/wo
Direkt na de lagere schoof ginqen veertien van onze responden-

ten naar een HAV0- of VWO-opleiding of naar een scholengemeen-

schap voor HAV0/V!,,lO; drie van hen kwamen uiteindeli'1k oo het

MAVO terecht.
Na het eerste brugjaar gaan elf leerJ-ingen van een scholenqe-

meenschap met ¡'lnvi"n"", ""n HAV0/VW0-klas; drie leerlingen be-

landen daar na eerst een kategoriale MAVO bezocht te hebben'

Net als we ten aanzien van het MAV0 konstateerden' blijkt ook

het op HAVO/VWO de problematiek rond de prestaties een beJ-anq-

r:-jke ro-I te spelen. Noq duidelijker dan op het MAV0 qaat het

vooral om 'latere prestatieptoblement ' na een schoolkarrière

die eerst tameli-jk rimpelloos Ieek te verlopen' Wij vinden ook

aanwijzlnqen(bi¡,feitelijkeJ-oopbaanprobJ'emen')daterbij
een aantal l-eerJ-ingen ook sprake is van aI J-anger bestaande

problemen met betrekkinq tot de prestaties'
RelatieflaaqisbÍjdezeschoo].verlatersdescoreopqedrags-
problematiek. B1Íjktaar bliift de problematiek wel bespreek-

baar,watzichookuitinhetrelatiefvaak'voorkomenvanqe-
sprekken over het mogelijk vertrek van schoo'l'

De ouders van deze leerlinqen hebben het er moeiJ-ijk mee dat

hun kinderen zonder diploma van school gaan: zii zijn het

slechts in één geval met de beslissing eens' Meestal laten zij

blijken het. jammer te vinden of zijn zij er ronduit op tegen'

De eigen redenen voor het vertrek l-aten zich vergelijken met

die welke LMO/LEAO-verlaters noemen: veel prestatieproblematiek

zonder dat er teqelijkertijd sprake is van een duldelijke ori-

entatie op de wereld buiten de school'



6. VAN SCHOOL NAAR WERKEN

Lange tijd heeft men veronderstel,d dat het volgen van meer on-
derwijs een bepaald individu aÌs vanzelf een betere plek op de
arbeidsmarkt zou opleveren. De laatste jaren komen steeds meer
onderzoekers tot de ontdekkinq dat deze gedachte korrektie be-
hoeft. In de eerste plaats gaat het natuurrijk niet ar-leen om
de hoeveefheid opJ.eiding, maar om de bruikbaarheid van die op-
leiding voor specifieke banen. Bovendien spelen ook andere za-
ken een rol- Zo vermoedt men dat in veer gevarren het diproma
voor een werkqever niet zozeer staat voor de kennis en vaardig-
heden die men heeft opgedaan, arswer voor het doorzettinqs- en
aanpassingsvermogen dat men heeft getoond door het te hal-en.
Bovendien is duiderijk geworden dat aan bepaaJ.de kategorieën
werknemers - bijvoorbeeld buitenlandse werknemers ot' vrouwen -bij voorbaat bepaalde negatieve kenmerken toegeschreven worden,
die de doorstroming naar een aantal funkties bemoeilijken of
onmogeJ,ijk maken. Dat alÌes leidt ertoe dat niet automatisch
aangenomen maq worden dat onderwijs hèt centrafe mechanisme is
bij het innemen van posities op de arbeidsmarkt.
Er zijn zel-f onderzoeksresurtaten waaruit blijkt dat onder be-
paalde omstandigheden juist personen met weinig opleiding qe_
vraagd worden. Zou zouden op dat deel van de arbeidsnarkt waar
tamelijk kleine, instabiele bedrijven opereren (wel het 

""àrn_dair segment genaamd), makkelijk werk kunnen vinden. Die be_
drijven zouden juist een voorkeur hebben voor werknemers 'die
geen belangstelling voor het maken van karrière hebben en wei-
niq belang steLLen in een opJ.eidinq binnen het bedrijf. 0mdat
zuLke bedrijven een Labiere marktpositie hebben, mag verwacht
worden dat hun werknemers frekwent van baan moeten veranderen
en daardoor relatief vaak een poosje zonder werk zitten. we
veronderstell-en dat voortijdige school-verLaters nogal eens in
dit soort bedrijfjes terechtkomen.
De Leidse regio lijkt nogar wat van dergerijke bedrijven te
herbergen, waardoor verondersteld zou kunnen worden dat voor-
tijdiqe schoo-ì-verl-aters op deze regionale arbeidsmarkt kansen
zouden moeten hebben om aan de slag te komen, maar in een later
stadium nogal eens van baan moeten veranderen.



Inhetkadervanclebes[uclerinqVandeverdereloopbaanVanon-
qedlplomeerden kunnen we ook nagaan in hoeverre zij zich aan-

passen aan de omstandiqheden waarmee ze op de arbeidsmarkt ge-

konfronteerd worden. Verliezen ze de amb-itie in het werk hoqer-

op te komen, leqqen ztj zich neer bij het feit dat ze qeen vast

werkkunnenvindenennemenzeinhetalgemeeneenanderehou-
ding ten opzichte van werken aan? Deze aanpassinq aan de qeqe-

ven omstandigheden zou, zo veronderstelt men wel' een 'vlieq-
wieleffekt' in het uit elkaar groeien van de beide arbeidsmark-

ten betekenen. NÍet all-een zouden zij, die een ongunstig ar-

beidsverleden hebben - met bijvoorbeeld een aantal periodes van

werkfoosheid -, moeilijker toeqang vinden tot het goede werk

met promotiemoqeJ-ijkheden en met een goed loon' Zij zouden door

een aangepaste voorkeur voor banen die scheidinq tussen de bei-

de arbeidsmarkten zelf ook versterken'

6.1 Toetredin tot de arbej-dsmarkt (1977 /1978)

betreft het type baan ook het minst realiseren'

Men zoekt meest J-angs informele weg, via famitie of vrienden

een baan en het kost over het algemeen (zo goed als) geen moei-

teomaandeslagtekomen.Deuiteerdergenoemdeopleidinqs-
typen afkomstrge -leerlingen hebben daarmee wat meer moeite dan

jongens van cle LTS of het LAO/LN0'

Er blijkt een duidelijk relatie tussen vertrekredenen' die een

oriëntatie op werk weerqeven en de overqang naar de werksitua-

tie. Hoe meer van dat soort redenen, des te sneller is men aan

de slag en des te langer bliifl men ook aan de slaq'

Meisjes in het alqemeen en die' van het LHN0 in het bì-jzonder

komen vaker bij hun al-l-ereersLe baas in ongeschoold werk te-



recht. LTS'ers zien nogal eens kans in het enigszins qeschoolde
handwerk terecht te komen.

Voor de indeling van de soorten banen maken we gebruik van twee
dimensies: mate van scholinçl en aard van werkzaamheden. we on-
derscheiden daarbinnen:

a. geschoold-ongeschooJ-d;
b. - blauw (het handwerk c.q. blauwe-boorden werk);

- qroen (werk in visserij en lanclbouw);
- wit (het andere werk, bijvoorbeeld winkelwerk en

administratief werk).
De mate van scholi-nq van het werk waarin men terechtkomt blijkt
niet afhankelijk van de manier van zoeken (bijvoorbeel_d via het
GAB of advertenties of op een meer .informeje manier).
De duur van het zoeken blijkt meer een indikatie van de moeite
die het kost een baan te vinden dan van een brede verkennì.nq
van de moqelijkheden.

BaanwisseLi.n en werkLooshei d (1977 /t9jB)

0ndanks het feit dat bijna aLle ondervraaqden het hebben van
een vaste baan belangrijk vinden, blijkt meer dan een op de
drie na één jaar van baan veranderd te zijn, meisjes nog wat
vaker dan jongens. In bijna de helft van de gevarren is het
ontslaq gedwongen. Meer dan een kwart van de voortijdiqe
schoolverlaters wordt in het eerste jaar dan ook at qekonfron-
teerd met tenminste één over het algemeen kort durende periode
van werkl-oosheid.
Het aantal- niet-werkenden ten tijde van het eerste interview
bedraaqt 1516. slechts ongeveer de helft van hen staat inqe-
schreven bij het arbeidsbureau. Het percentage ingeschrevenen
is daarmee qeringer dan vergerijkbare landelijke en regionale
werk-loosheidscijfers voor jonqeren onder de 24 jaar.

6.2



6.3 Beqinbaan (1971 /1918)

De baan die men ten tijde van het eerste interview had, of, in-
dien op dat moment werkl-oos, de laatste baan daaraan voorat-
gaand, noemen wij de beginbaan. Het bedrijf waar men in die be-
ginbaan werkt, rs brj de jongens meesta-t een industrieel be-
drijf en bij de meisjes een winkel of horecabedrijf. Die be-
drijven zrjn over het algemeen klein en eigendom van de baas.
Het werk zelf vergt in minder dan de helft van de geva.lfen eni-
qe seholing, hoewet er wat dat betreft ten opzrchte van de a1-
lereerste baan een lichte verbeterinq te konstateren valt: bij
de jongens (vooral ex-LTS'ers) in de rrchting van het enigszins
geschoolde bl-auwe werk, bij de meisjes (uit LM0/LEA0 en AV0/
VWO) naar het enrgszins geschoolde witte werk.
Naast hun'norma.le'werkweek verricht bijna de helft van de on-
dervraaqden ook nog overwerk; 16- en 17-jariqen doen dat in de-
zelfde mate als ouderen, ondanks beperkende wetteJ.ijke bepalin-
gen ]-n deze.
Het wettel-ijk bepaald minimum jeugdloon wordL in bijna een der-
de van de qevallen nlet urtbetaal-d. Vooral metsJes zrjn wat dit
betreft slecht af.
Het werk zelf wordt door de respondent vaak monotoon gevonden,
terwijJ- men nogal eens voor de vervel-endste kÌussen moet op-
draaj-en ot het qevoel heef't voortdurend door de baas 1n de ga-
ten gehouden te worden. EvenaLs bij een aantaf andere gegevens
zien we ook br¡ de verwachte promotiemogelijkheden en btj het
vo-lqen van beroepsgerichte opleidingen een duidelijk ongunsti-
ger positie van de mersjes. Deze zrjn dan ook vaker van plan op
niet al te lanqe termijn uit de baan te vertrekken.
Ondanks het eerder geslgnal,eerde belang dat aan een vaste baan
qehecht wordt, denkt maar liefst de helft van de meisjes en een
derde van de jongens erover binnenkort van baan te veranderen.

A-ts wlJ deze beginbaan en de baanwisseli.ngen en perioden van
werkl-oosheid daaraan voorafgaand bezien, lijkt het merendeel-
van deze voortrjdrge schoolverlaters zj-ch te bevinclen op wat
wel het secundair seqment van de arbeidsmarkt genoemt wordt.
Ondanks het fert dat zo'n markt moeilijk at te perken rs, vin-
den wij veel aanwijzingen die gezamenlijk zo'n konklusie kunnen
schragen:



- een kort-e werkzoekti.jd, ondanks een veelaf qelijktij-
drqe toetredinq rnet gedt-plomeetde schooLverlatcrs;

- lrekurente baanwisselirtgen met daaraan verbonden kort-
durende perioden van werkloosheid;

- veel werk in kleine familiebedrijven' dì-cht in de

buurt van de woonomgevinq;

- veel voÌledig ongeschool-d werk;

- veeL salarlssen net op ot onder het minimum jeugd-
loon;

- veel plannen op korte termlin weer van baan te veran-
deren.

Vooral br3 mersjes en in het bi¡zonder brj die afkomstrg ult
het LHNO is van een toestroom naar een arbeidsmarktpositie met

dergelijke kenmerken sprake. Br¡ de jongens zrjn het vooral de

ex-LTS'ers die wat vaker kans zien een nog redelijk bij de af-
qebroken opleidrng aans-lurtende baan te vj-nden.

6.4 van beginbaan naar Ìaatste baan ( 1977,/1978 )

Ten tijde van het tweede interview onder de generatie 1911/1918

bLeek meer dan de helft van a-[len, die ooit waren gaan werken,

in iets minder dan een jaar uit zijn of haar beginbaan vertrok-
ken te zrjn. In vergelijking met het eerste Jaar op de arbeids-
markt zijn de respondenten in het tweede jaar vaker van baan

veranderd' Dit rs met name bi.i mer'sjes het geval (58yó tegenover

432(' van de jongens).
ln datzelfde jaar 1s meer dan een kwart ooit werk-Loos geweest.

(Werkloos wil zeqgen: niet werkend, zonder een andere dagvul-

-tende aktrviteit, zoaJ-s het eigen hulshouden of een volledlge
daqopleidinq.) Vaak qaat het daarbij om vrij lange perioden:

van de 55 respondenten die ooit werkloos waren, gaat het f:t¡ 77

personen (at1e werkl-oosheidsperioden bij elkaar opqeteÌd) om

meer dan een hall jaar. Van een stabillsatie van de arbeids-
marktpositie lijkt derhalve in het tweede jaar geen sprake te
z1Jn.
0p het moment van het tweede interview is echter slechts 6?(' van

de tot de beroepsbevolking te rekenen schoo-Lver-Laters werk-

1oos. Uit.qaande van de frekwentie en cle duur van werkloosheids-



perioden in het tweede jaar zou men een hoqer werkloosheidsper-
centage verwachten (9ió). Dat zou er een aanwijzing voor kunnen

zijn dat er bij de tweede interviewronde een iets grotere uit-
va1 is geweest van hen, die op het moment van dat interview
werkl-oos waren. Desondanks lijkt het percentage werk-ì-ozen onder
deze groep ongedrp-lomeerden gerinqer te zijn dan onder hun

leeftijdsqenoten in de Leidse regio.

Het vertrek uit de beginbaan komt voornamelijk voor bij hen die
in de sektoren kommerciële diensten (winkel en horeca) ot in-
dustrie/verkeer werkten. Dat zijn de sektoren waarin de meeste
voortijdrge schoolverLaters hun begrnbaan hadden gevonden.

Banen met bepaalde kenmerken J-ijken tot een grotere mate van

vertrek uÌt dat werk te Ìeiden. Dat zrjn voora-l banen met vo-[-
lediq ongekwalifieeerd werk, waar men weiniq mogelijkheden ziet
er qua positie op het werk op vooruit te qaan. Uok wanneer men

minder tevreden is met het werk, blijkt men vaker te vertrek-
ken. De gevonden verbanden zijn echter geen van alle groot en

J-ijken daarom het vertrek slechts in geringe mate te kunnen

verk-Laren.
Uit interviews kregen we de indruk dat het besluit om te ver-
trekken vrij vaak reLatief onverwacht tot stand komt: er doet
zich een incident voor dat latente gevoelens van onvrede naar
boven haalt en men vertrekt. Uit de door de vertrekkers ze-Lf

genoemde argumenten blijkt dat meer dan twee derde vertrokken
is uit onvrede met de baan die men had.
Slechts de helft ziet op het moment van vertrek konkrete moge-

lijkheden om beter werk te krijgen.
KenneJ.ijk is er meer sprake van afstoting door aspekten van de

oude baan dan van het zrch aangetrokken voelen door elementen
in een andere baan. Deze veronderstelling fi.ikt te meer waar-
schrjnlijk, wanneer we de beginbaan van hen die daaruit ver-
trokken zijn, verqelijken met hun laatste baan.
Hoewe-[ (a].Leen) jongens dre urt hun beginbaan vertrokken zrjn
in hun laatste baan in het algemeen beter betaald worden en ook
vaker het eniqszins geschooJ.de werk verrichten, lrjken zij
zich, evenals de meisjes, in hun Laatste baan niet beter op hun
pJ-aats te voelen dan in hun beginbaan. ln de laatste baan moet

men meer uren per week werken en vaker overwerken. Daarmee
heeft men ook meer problemen, evena-ls met onder andere het tem-



po op het werk en de monotonie ervan. Bovendien zijn er minder
onder hen die nog moge-Lijkheden zien om hogerop te komen.

Vergel-ijken we de vertrekkers die ten tijde van het interview
noq werkten met degenen die in hun beginbaan zijn qebÌeven, dan

valL die vergelijking op de meeste punten in het voordeel van

de laatsten uit. Zij verrichten vaker eniqszins geschoold werk,
zien meer moqelijkheden hun positie op het werk te verbeteren
en volqen vaker een op het huidige beroep gerichte opleiding.
0ndanks het feit dat zij vaker krltiek hebben op de fysieke
werkomstandiqheden, waarderen zij de inhoud van hun werk en hun

positre -r-n het bedrijf meer.

6.5 De arbeidsmarktervaringen van de generatie
1969/1910

De toetredinq tot de arbeidsmarkt verliep voor de qeneratie
1969/1910 noq vlotter dan bij de huidiqe generatie a1 heL qeval
was. Dit suggereert dat voor hen de moqeJ-ijkheden op de ar-
beidsmarkt toen ruimer waren dan nu.
Dat weerspieqelt zich ook in de hogere graad van qeschool,dheid
dat het werk in de beginbaan (één jaar na het schoolverfaten)
vergde, vooral in het witte werk. Wij zien dan ook dat de sek-
toren administratie/hande-t en die der openbare diensten duide-
lijk toegankelijker waren voor toenmalige schoolverlaters.
De loonpositie, gemeten met een index die overeenkomt met het
later ingevoerde officieel minimum jeugdloon - een officieel
mlnimum jeuqdloon bestond toen immers nog niet - was in die
tijd onqeveer qelijk aan die van de huidige generatie. Dit doet
vermoeden dat de invoer.inq van het minimum jeuqdJ-oon in de

praktijk in feite weinig heeft opgeleverd voor ongediplomeerde
school verÌater s.
De ver-lenging van de leerplicht heeft wef een zeker effekt ge-
had. Dit blijkt zowel uit het qerinqer aantal gewerkte uren per

week als r¡iL het feit dat de generatie 1911/1918 vaker een

part-tirne opeiding voJ-gt. Dit terwijl de qraad van qeschoold-
heid van heL werk in 1969/1970 hoger laq.
AJ-s wij de karrière van hen, dre na zo'n acht jaar nog sLeeds



werken (de meeste mannen en ongeveer de helft van de vrouwen)
volgen, Ìs er een zekere verbetering in de mate van kwalifika-
tiegraad van het werk te konstateren. Dat hoqere kwalifikatie-
niveau blijkt echter in de brj de sol-lic¡-tatre geste-tde eisen
voornamel-ijk qebaseerd op meer praktijkervaring en niet op in-
middets behaalde en gevraagde vakdiploma's.
Ook in de salarispositie is een verbeterinq te konstateren,
hoewe-[ nog steeds 17,0ó minder dan het officreet minimumroon ver-
dient.
De klachten die men over het werk heeft, nemen echter in de
Ioop van de tijd niet af. Er is zeÌfs een toename van het aan-
ta1 klachten over de fysreke werkomstandigheden te signaleren.
HoeweL de generatie 1969/1970 in vrijwel gelijke mate a_l-s de
hurdrge generatie noq moqelijkheden ziet in het werk vooruit te
komen, moet gekonstateerd worden, dat noq slechts Jló van hen
met een beroepsopJ,eidinq bezig is, tegen i42(, van de generatie
1911/1918. Men vertrouwt voor de toekomst waarschijnlijk meer
op de opgedane ervaring dan op diploma's.

0p het moment van het interview was 4gó van de mannen en gló van
de vrouwen voor zover zij ter beschikking van de arbeidsmarkt
stonden, werkloos. Als we krjken naar de mate waarln deze gene-
ratie voortijdige schoolver-laters gedurende de arbeidskarrière
met werklooshei-d gekonfronteerd rs, moet vermoed worden dat dit
cijfer een onderschatting van het werkelijke aantaÌ is. Maar
lref,st 6li6 was immers sinds het verlaten van de school ook een
tijd -lang niet werkend zonder een duidelijke dagvulling, als
bijvoorbeeld het eigen huishouden, te hebben.
Gezien'het feit dat men gemiddeld zo'n vijf banen gehad heeft,
is het ook niet verwonderli-jk dat meer dan een derde ooit ak_
tief op zoek naar een baan moest en 439(' ooit bij het GAB als
werkzoekende stond ingeschreven. 0pmerkerrjk is dat ook op een
met de 1977/1978-groep vergelijkbaar peilmoment (twee jaar na
het verlaten van de school) de werkloosheld hoger ligt dan bij
de generatíe 1911/1918 (1O2ó om 6,'ó). Als we daarbij de gunstiqer
werkgelegenheidssituatre in 1969/191O betrekken, mag dit als
een extra argument voor de waarschijnlijke onderschattinq van
het aantal werklozen ten tijde van het intervi-ew onder de qene-
ratie 1911/1918 qezien worden.



Tabel 4. Arbeidskarrière-qeqevens voor beide generaties naar sexe en laatstgevolqde cpleioj.nq

werkzoekend* werkloosx* gemiddeld aantal banen

1969/1e10 1e11 /1918 1969/1910 1911 /1918 1969/1910x++ 1911 /1918

L HNO

LT5

I_EAO/LMO

L AO/L NO

MAVO

H AVO/VÌ^IO

L) /o

J4?á

aa o/

4 10/
llto

? o0/

O Llo

419ó

2496

JJz¿

3396

182¿

440/L l/n

7826

E t,o/
)q/i

712i

439á

10?ó

o10/(tlti

609,6

369i

53?ó

42?ó

45ií

542',"

4.1

5.6

4.4

5.8

4.0

4.1

2a

2.2

1.9

2.6

2.O

2.1

J ongens

mel sJ es

4396

E EO/
))to

5.1

4.8

t of aaÌ

x fen werkzoektijd van maxi-maaÌ één maand tussen schooLver-laten en eerste baan is niet als werk-
zoekperiode meeqerekend.

** Een periode van twee maanden tussen schoofverlaten en eerste baan is niet als werkfoosheidspe-
riode meeqerekend.

**x Het betreft hier het qemiddeld aantaL banen van de nog werkenden.
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t. OPLEIDINGE
VOORTGEZTT

N NA HET VTRTREK UIT HTT
ONDERv'lIJS

7.1 De generatie 1911/1978

In de voorgaande paragrafen hebben we reeds herhaaldel-ijk ver-
wezen naar het beeld dat er bestaat van voortijdtge schoo-tver-
laters. Zij worden vaak afgeschilderd als dom, onqemotiveerd en

apatisch. 0p basis daarvan zou men kunnen verwachten dat voor-
tijdige schoolverlaters ook na hun vertrek uit het voortqezet
onderwljs wernig belangstelling tonen om aan opterdingen te be-
ginnen, dan wel dat de kans dat zij een dergelijke opleiding
aflronden niet zo groot is.
Ondanks het feit dat de schoolloopbaan inderdaad vaak door toe-
nemende problemen gekenmerkt werd, bleken deze problemen vaak
niet de doorslaggevende vertrekreden. De veronderstelJ-ing dat
a-lle voortijdige schoolverlaters defrnrt:-et.van e1k soort on-
derwijs vervreemd zouden zijn, lijkt daarom niet zonder meer
aannemelijk. De door brjna de hetft van de respondenten aange-
kruiste vertrekreden'romdat ik Liever in de praktijk l-eerrris
hiervan wellicht een ill-ustratie.

We gaan nu eerst in op de beoordehng van het vertrek van
school- en de houdinq ten opzichte van onderwijs en diplomats,
en behandel-en daarna de feitelijk gevolgde opleidingen na het
vertrek uit het voortgezet onderwijs.
Hoe beoordeLen voortijdige schooiverl-aters, twee jaar na dato,
hun vertrek zonder diploma uit het voortgezet (dag)onderwijs?
De verschil-lende geqevens die hierop betrekkrng hebben suqgere-
ren al-les bij eÌkaar een vrij genuanceerd oordeel- daarover. Be-
perken wij ons tot hun oordeel over de indertijd genomen be-
slissing, dan valt te konstateren dat, ondanks een _lichte toe-
name van spr-jtgevoelens in vergelijking met het eerste _inter-
view, een grote meerderheid nog steeds achter dat besÌuit
staat. Niettemin lijkt men vrij vaak bererd te erkennen dat je
met een diploma toch meer mogelijkheden hebt. Bij de op de ei-
gen persoon toegespitste vraag "Vindt u het voor uzelt be_[anq-
rijk een diploma te hebben?rrantwoordt de helft met "ja". Het



ongedipLomeerd zijn is bovendien iets dat men zijn kinderen a.l

helemaaÌ niet toewenst: 75ió zou het zrjn of haar kinderen mins-
tens afraden zonder diploma van school te gaan en slechts 1J,oó

zou daarmee zonder prob-Iemen akkoord gaan.

Gezien het feit dat twee vijfde van afl-e respondenten tenminste
één negat-ieve ervaring - minder verdienen, niet hogerop kunnen,
etc. - toeschrijft aan het niet hebben van een diploma, maçl

verondersteld worden dat een aantal- betrokkenen door schade en

schande 'wijs' is geworden. Anderen zuffen echer altijd al ver-
moed hebben met een diploma meer kansen te hebben, maar hebben

waarschijnlijk indertijd de konklusie getrokken dat een diploma
via de weg van het dagonderwljs voor hen niet weggelegd was.

Gezien het fert daL 45ii van de totale groep in de twee jaar die
na het vertrek uit het volledig dagonderwijs verstreken zijn,
ook inderdaad aan een opleiding is begonnen, kunnen we ervan
uitgaan dat de bovengenoemde erkenning van het belang van op-
leidingen en diploma's meer is dan een erkennÍnq in theorre a-l-
leen.
Dat aantal is hoger dan wi.j verwachtten, te meer daar ult de

aard van de genoemde opleidingen afgeÌeid mag worden dat het
slechts zefden gaat om het verplichte urtzrtten van de partiële
leerpJ.icht. Immers 909í van de genoemde opleidingen bestaat uit
duidelijk beroepsqerichte oplerdrngen of opleidingen in het
voortgezet onderwijs. Bovendien hebben velen tijdens het tweede

interview qeen meldlng gemaakt van het feit dat zii - bij het
eerste interview - aan het vormingswerk dee.lnamen. Kennelijk
ervaart men het vormingswerk niet aLs een echte opleidinq.
0p het moment van het interview is 252(' nog met een of andere

opleiding bezig. Van de ople-idingen waarmee men is gestopt,
heeft men twee derde afgerond, warvan het grootste deel met een

getuigschrift. Met een derde is men voortijd gestopt. Dat laat-
ste zien wij vooral- bij voormaliqe LHNO- en LEA0-leerlingen.
Al1es bij efkaar zijn iets meer jongens dan melsjes erin ge-

slaagd binnen twee jaar een diploma in hun bezit te krijgen
(18,"ó tegen 16ií'). Het meest tn trek - ot het meest toegankelijk
- btijken voor deze groep de opleidingen gericht op het huidiqe
of een ander beroep. Meer dan twee derde van alle opleidigen
waaraan men in de loop van de tijd begonnen is, heeft zotn be-

roepsqericht karakter.



Een belangrijke faktor bij de beslissin_q om aan zo'n opleiding
te beginnen, blfjkt de kwalifikatì-eqraad van het werk waarin
men terechtkomt te zijn. Terwijl van de mensen die in vollediq
ongeschoold werk terechtkomen sÌechts 19,ó aan zo,n opleiding
begint, bedragen de percentages voor het enigszins geschoolde
blauwe en witte werk respektievelijk 4-72.' en 61,'ó. waarschijnlijk
in samenhanq met het vooraflgaande, zien we ook dat jongens va-
ker dan meisjes een beroepsgerichte opleidj.nq zrjn gaan vo_l-
gen. Dat geldt ook voor voormaliqe AV0/vw0- en LEAO-leerlinqen
in vergelijking met de anders opgeleiden. 0p het moment van het
i-nterview ts Zoi(' van de jongens en 10,'í van de meisjes nog bezig
met een dergelijke beroepsgerichte opleiding. Van de beroepsge_
richte opleidingen waarmee men gestopt is, heeft men onqeveer
twee derde voltooid. Van de totale groep heeft 142í een beroeps-
gericht diploma weten te behalen.

slechts een kleine groep - elf jongens en vijfl meisjes - hebben
besloten alsnoq een poginq te wagen een voortgezet onderwijs-
diploma te halen. Niet meer dan drie van hen keerden daarbij
terug naar het vollediqe dagonderwijs. De overigen probeerden
het via avondonderwijs of een schriftelijke kursus. Dit ondanks
het feit dat deze onderwijsvormen aanzienlijk meer zelfdisci-
pline vraqen.
Het meest naqestreefde diploma is dat van het MAV0. Zelfs de
vijf respondenten uit het LBO die alsnoq een voortgezet onder-
w-ijs-diploma wilden halen, richtten zich op het MAV0-diploma.
Moqelijk heeft dat te maken met het feit dal het vrijwe_l onmo-
gelijk is buiten het volledig dagonderwijs om een LB0-diploma
t e ha-Ien .

Na twee jaar zijn slechts vier respondenten erin geslaaqd een
diploma te halen; acht respondenten zijn nog bezig, waaronder
de reeds genoemde vijf voormalige LB0-leerlingen.

Van deqenen die op het moment van het tweede interview niet
(meer) net een opleidinq bezig zijn, zeg| de hel-ft er aan te
denken nog met een opleiding te beginnen. Bij sommigen gaat het
slechts om vaqe, bij anderen om min of meer zekere plannen.
wellicht kunnen we ervan uitgaan dat het bij degenen die zegqen
over maximaa-l een half jaar daarmee te zuflen beginnen, om se-
rieuze plannen gaat. Dat zou betekenen dat van deqenen die tij-



dens het tweede interview geen opleiding volgden, binnen een

half' jaar 12,'ó daarmee alsnog beqrnt: 19,'ó van de betrokken jon-
gens en slechts 99(' van de betrokken meisjes.
Men heef't clan voorname-Lijk belangstelling voor opleidingen ge-

richt op een ander beroep dan het huidiqe, veelal in het avond-
onderwrjs. BrJ de opleidingen die voortijdige schoo-lverlaters
in de twee jaar na het vertrek ult het vollediq daqonderwijs
gevolgd hebben, glng het vooral om opleidingen gericht op het
huidige beroep en om part-time dagonderwijs.

Al met a1 lijkt de veronderstellinq van een algemene vervreem-
dÍng van 'het onderwijs' niet juist. l-loewe-L men zijn besluit om

zonder diploma het. voortgezet onderwijs de rug toe te keren
voor het merendeel nog steeds als juist ervaartr erkent men

vaak dat je mèt een diploma meer mogeJ-ijkheden hebt. Bijna de

helft is intussen aan een ot. andere oplerdrng begonnenr vaak

met de bedoelinq om zijn of haar positie op de arbeidsmarkt te
verbeteren. Ongeveer een kwart van hen ls nog meL zo'n oplei-
ding bezig. Bovendien is het min of meer waarschijnlijk dat nog

zotn 10,'ó - vooral jongens - zj-ch bÌnnen een half jaar bi¡ een

opJ-eidinq aanmelden.

1.2 0pleidingen na het voortqezet onderwiis voor
de generatie 1969/191O

De generatie 1969/197O zegt sinds het voortijdig schoolver-Iaten
rn vrrjwel dezelfde mate met neqatieve effekten van het ntet
hebben van een diploma gekonfronteerd te zijn als de huidige
generatie in sl-echts twee jaar. Desondanks J-ijken onder hen

meer spijtgevoelens met betrekkinq tot het toenmalig vertrek te
-teven dan bij de vertrekkers uit 1911/1918. Meer dan tweemaal

zo vaak wordt te kennen gegeven dat men de school liever had

afgemaakt. Met betrekking tot het nut wat men persoonlrjk van

een diploma verwacht, bÌijken de beide qeneraties weer niet van

elkaar at te wrjken.

Er zijn noq heel wat voortijdige schoolverlaters uit 1969/191O

aan een - meest beroepsgerichte - opleidinq begonnen. Van de



totaÌe qroep was ten tijde van het interview 42,"ó inmiddels ge-
diplomeerd. Dat rs aanzienlijk meer dan bij de generatie 1911/
1918. Slechts 7,"ó heeft echter kans gezien een diploma in het
voortgezet onderwijs te halen en dat is minder dan de he-Lft van

hen die aan zorn opJ-eidì.ng begonnen. Vooral hun die een schrif-
te-Lr¡ke kursus vo-[gden, lukte het zelden het diploma te beha-
-len. Het gaat bij al- deze poqingen een voortqezet onderwijs-di-
ploma te halen voor het merendee-l- om personen, die oorspronke-
lijk uit het AV0/VW0 of LMO,/LEAO afkomstiq waren. Zij proberen
dan meestal een MAV0-diploma te halen.
Ook bij het volgen van beroepsgerichte opleidinqen zijn perso-
nen atkomstig uit het LMO/LtAO en AV0/VW0 oververtegenwoor-
digd. In totaal werd door meer dan de helft van de respondenten
zo'n beroepsgerichte opleiding qevolgd, in een kwart van de ge-
valÌen in het kader van het leerlinqstelsel. Inmiddels is noq

169(, van de ondervraaqden met een opleiding bezig en mag van de

over.igen verwacht worden dat zotn 99(' op redelijke termijn met

een opÌeiding zal starten.



8. ONTl¡'lIKKELINGEN IN HET DENKEN OVER
l''lERK

Er wordt rn de diskussre over het mogelijk uiteenvallen van de
arbeidsmarkt in twee segmenten wel- verondersteld dat personen,
die aangewezen zijn op banen dre weinig opleidings- en promo-
tiemogelijkheden bieden en vaak tijdelijk van aard zijn, zich
op den duur aan dlt type werk aanpassen. Zij zouden zeÌfs een
voorkeur ontwikkel-en voor fos-vast werk en de daaruit voort-
vfoeiende perioden van werkloosherd en, wat de inhoud van het
werk betreft, meer letten op het ontbreken van ongemakken dan

op het toekomstperspektiet dat een baan biedt.
Men neemt aan dat deze tendens tot aanpassing in feite een

'vliegwleleft'ekt ' rs in de totstandkoming van een scheiding
tussen een primair en secundair deel van de arbeidsmarkt. Het
primaire deel, met goedbetaalde banen met opleidings- en promo-
tiemogelijkheden, zou niet al-leen moeilijk toegankelijk zijn
voor hen die een arbeidsverleden met veel baanwisseling hebben,
maar zou voor deze personen ook niet meer aantrekkelijk zijn.
We hebben gezien dat de voortijdrge schoolverlaters vaak met
baanwisselingen en tussentijdse werkloosheid gekonfronteerd
worden. Zij zijn ook voor een groot deel aangewezen op onge-
schoold, routinematig werk. Men zou daarom kunnen verwachten
dat er bij hen sprake zou zijn van de boven beschreven aanpas-
singen aan de omstandigheden waarin zij terechtkomen. Naarmate
men langer in dergelijke omstandigheden verkeert en de konkri:te
gevolgen daarvan persoon-Iijk heeft ervaren, zou men:

- vast werk minder belangrrjk gaan vinden;
- minder belanq gaan toekennen aan opJ.eidinqs- en pro-

moti emoqeli jkheden;

- meer belang gaan toekennen aan het ontbreken van on-
gemakken 1n het werki

- en minder gevoeì.ig zijn voor de morefe verplichting
tot werken.

Wij hebben nagegaan in hoeverre deze veronderstellingen met on-
ze çlegevens in overeenstemmrng zijn. Bij die analyse bÌeken al-
leen de verwachtingen met betrekking tot verschuivingen in het
þelang dat aan opleidings- en promot-iemogelijkheden en aan het



ontbreken van ongemakken in het werk gehecht wordt, deels be-
vestlgd te worden.
Bij de generatie 1971/1978 zien we inderdaad deze verschuivin-
gen; brj de qeneratte 1969/1970 daarentegen, die toch al _lanqer
met de genoemde omstandigheden gekonfronteerd werd,' is het be-
lang dat aan oplerdings- en promotiemoqelijkheden wo¡dt toeqe-
kend, zeker niet geringer. Bovendien moet beseft worden dat de
verschuivinqen li.cht ztjn en absoluut geen verandering in de
totale baanvoorkeur betekenen; het ontbreken van ongemakken in
het werk blijft een relatief onbelangrrjk aspekt, de oplei-
dings- en promotiemogelijkheden blijven refatief belanqrijk.
Voor de andere verwachtingen, zoals die met betrekkrng tot het
be-Lang van een vaste baan en de plaats van arbeid in het leven,
werd in het materiaal geen bevestiginq gevonden.
Al met a.L moet gekonstateerd worden dat van een aanpassing zo-
als dre verondersteld werd, bij deze voortijdrge schoolverla_
ters geen sprake is. Voor zover er een verschuiving in de ori-
entatre op banen is, lijkt die te verwijzen naar een door de
omstandigheden gedwongen aanpassinq aan werk dat inhoudelijk
minder te bieden heeft dan men ooit hoopte.



q KONKLUSIES

Aantallen en achtergronden

0p basis van de onderwijsstatistieken van het CBS is het
niet moqelijk exact aan te geven hoevee-L leerlingen in Ne-
derland jaarli.jks zonder eniq diploma het voortqezet onder-
wijs verlaten. Een voorzichtige schattrng, gebaseerd op die
statistieken en elgen onderzoeksmateriaaf maakt aannemelijk
dat bijvoorbeeld in 1915/1976 tenminste een op de tren
schoofverlaters volstrekt onqediplomeerd was.

2. Het zonder diploma van schoo.l gaan in de Leidse regio komt
voornamefijk voor onder leerlingen ult het mr-Lieu van de
(ongeschooÌde) arbeiders of uit dat van de laqere em-
p-toyees.

Wanneer ue er,ùan mogen uitgaan dqt de ondey,zoehte groep
uoort¿jdige sehooLuey,Latez,s uit L969/L970 een re¿iel beeld
geeft uan de toenmalige situatie, dan is de konklusie ge-
reehtuaardigd dai uoo?t¿jdig sehooLuerLaten in die töjd ook
in andere nnLieus meer uoorküqn. Met na¡ne geldt dat Door
het tnLLieu uan de kLeíne zelfstandigen.

Voortrjdrg schoolverlaten blijkt voornamelijk voor te komen

onder leerlingen die afkomstig zijn ui-t zeer qrote gezin-
nen. Het gemidde-Ld kindertal in het ouderlijk qezin is
tweemaaf zo groot als het landelijk gemiddelde.
Vaak hebben deze leerlingen ook tenminste één broer of zus
die het voortqezet onderwijs eveneens zonder diploma de ruq
heeft toegekeerd.

Meer dan drie kwart van alle ongedtplomeerden blijkt af-
komstig te zijn uit het LBO. Dit terwijl in de onderzochte
reqio sfechts ongeveer een derde van a-lIe leerlrngen j-n het
voortqezet onderwijs het LB0 bezocht. VooraÌ de enlge spe-
citreke meisjesopleiding in het Nederlands onderwijssysteem

J.

4.



5.

- het LHNO - levert een onevenredig groot aantal onqediplo-
meerde schooÌverlaters.

De schooÌloopbaan

Van alle voortijdige schoolverlaters heef,t een derde reeds
vanaf de lager school met problemen te kampen gehad. Die
problemen liggen dan nog vooral, op het vlak van onvoldoende
prestaties. Zo is 4O?(, aI op de lagere school één keer of
vaker blijven zitten. Dat is ongeveer tweemaaÌ zoveel als
het landelijk gemiddelde. Meer dan de helft is dus nooit
blijven zitten en kreeg - na een veelal normafe lagere
schooltijd - het advies om naar het MAVO, HAVO of VWU te
gaan.

Verklarinqen voor voortijdiq schoolverlaten worden nogal
eens gezocht in een onjurste, c.q. te thoget schooLkeuze na
de lagere school. Bij de door ons onderzochte qroep voor-
tijdige schoolverfaters bleek het merendeel van de qemaakte
keuzes in overeenstemming te zijn met de op het moment van
die keuze beschikbare informatie, zoa-Ls toetsuitslag en het
advies van de lagere schoo_I. In de qevallen dat men van die
advrezen afgeweken was, bleek men meestal gekozen te hebben
voor een school-type dat - volgens de qangbare opvatting -
oncjer het nlveau van het advies lag. Naar ons idee kan men

daarom voortijdig schoofverÌaten niet verkl-aren vanuit fou-
ten in het indÍvÌdueIe keuzeproces bij leerlingen of hun
ouders. Hun beslissinq dient veel-af afs een juiste gekwaJ.i-
ficeerd te worden.

l, Gemrddeld bracht de onderzochte groep voortljdrge school_
ver-laters bijn\ vier jaar in het voortqezet onderwijs door.

8. De schoolloopbaan van veel voortijdige schoolverlaters
wordt qekenmerkt door vee_laf toenemende problemen. Deze
problemen zijn grofweg in drie kateqorieën in te delen:
- feitelijke loopbaanproblemen, vaak gekombineerd met

prestatieproblemen op de lagere schoof en verandering

6.



10.

van schooltype binnen het voortgezet onderwijs ( 'af-
stroom' ) ;

- late prestatieproblemen;
- gedragsproblemen, overtredingen van de schoofreqels, zo-

a1s spijbelen, er uitgestuurd worden en konflikten met

leerkrachten.
De mate waarin deze probJ-emen zich voordoen varieert sterk,
afhankelijk van het betrokken opleidj-ngstype.

9. Meer dan de helft van de onderzochte groep is in het voort-
gezet onderwijs tenminste eenmaa.l bÌijven zitten.

Meer dan een kwart van aLle respondenten is tenminste een-
maal van het ene naar een ander schooltype overgestapt. Van

degenen die in eerste instantie voor het MAV0, HAVO of VWO

kozen, rs uiteindelÍjk bÍjna een derde in het LBO terecht-
gekomen. Dat is ongeveer driemaal- zoveel als in 1916/1911
landelijk gebeurde.

Vaak wordt verondersteld dat leerlingen zonder diploma van

school- gaan doordat zij bijbanen hebben, waardoor de

schoolse verpJ.ichtingen in het gedrang komen. Inderdaad
hebben de meeste voortijdige schoo.l-verl-aters in de periode
dat zr¡ op school zaten, gewerkt. Vaak ging het ook om bij-
banen die, voor of na schooL, vrij veel tijd in beslag na-
men. De betreffende leerlingen zel-f zeggen echter meestal
dat school en werken best te kombineren waren. Een aantal
van hen zegt echter we1 dat door dre bijbaantjes hun vobr-
keur voor werken boven naar school gaan toenam.

Het vertrek

12. Bijna de helft van de ongedipJ-omeerden verfaat de school in
ot direkt na de voorl-aatste klas. Een kwart heeft de school
eerder de rug toegekeerd.

De meesten verÌaten de school voornamelijk op eigen initia-
tief. Zr¡ voelen zich afgestoten door de school of aange-

trokken door de werefd buiten de schoof. Bij gevoelens van

11,

1J.



14.

afstoting gaat het om te kort schietende prestaties of om

emotionele vervreemding. Bij gevoelens van aantrekking qaat
het meestal om de wens te gaan werken en geld te verdienen
en om het verlangen naar meer ze.tt'standigheid. Soms laat
men dan ook uitdrukkelijk merken de school- van.weinig be-
lanq te achten bij het realiseren van dergehjke wensen.
Bij de meeste betrokkenen gaan qevoeJ-ens van aantrekking en
afstoting - in wisselende mate - samen.

Lén op de zeven voortijdige schooÌverlaters blljkt de
school niet op eigen initiatief te hebben verlaten, maar is
door het bevoegd gezag van school- verwijderd. Bij sommigen
gaat het daarbij om de toepassing van formele regelinqen in
de prestatiesfeer, zoa-ls maximaal twee keer blijven ziL-
ten. Anderen worden op grond van 'wangedraqr van school qe-
stuurd.

0pva1lend j-s dat er weinrg samenhang bestaat tussen kenmer-
ken van de schoo-lkarrière en de redenen. die men voor het
ongediplomeerd vertrek aanvoert. Kenneltjk geven objektief
konstateerbare problemen in de schoolloopbaan niet zonder
meer de doors-lag in de individuele beslissr.nq.

Dat de re.latte tussen school- en voortijdige schoolverlaters
in veel gevallen ernstig verstoord is, blijkt wel uit het
feit dat veel respondenten zeiden na hun vertrek opgelucht
ademgehaald te hebben. 0verigens bleek in qesprekken met
direktres en leerkrachten dat dit ook bij hen wet het geval
was.

11. Ie konstateren val-t dat:
- scholen vaak slecht op de hoogte zijn van de mate waarin

leerlingen zqnder diploma van school qaan;

- men nret btjhoudt of het gaat om overstappen of ongedi-
plomeerd vertrekken uit het onderwijs i

- de datum waarop de betrokken _leerfingen voor het J_aatst
op schooÌ geweest waren vaak veel vroeger ligt dan het
móment waarop de schoot drt reqistreerde; bij het LHN0
bÌeek dit zelfs bij 409ó van de qevallen zo te zijn!

15,
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18. Naar ons idee is een goede begeleidinq van leerlinqen die
van school (willen) qaan wenselijk. In dre geval-len waarin
voorkoming van het vertrek mogelijk of wenseÌijk is zou men

moeten proberen op de betrokken of een andere school- naar

nieuwe moqeJ.ijkheden voor de leerling te zoekeri. De schooÌ

zou daarmee ook een beter zicht kunnen krijgen op taktoren
binnen het eiqen onderwijs die mede verantwoordelijk zijn
voor het ongedì-plomeerd vertrek. In andere gevalJ-en zou men

de leerling kunnen helpen bij de oriëntatie op moqelijkhe-
den buiten het volledig dagonderwijs, in het part-time on-

derwijs en op de arbeidsmarkt.
Gezien de gekonstateerde gebrekkiqe registratre is het niet
vreemd dat men vaak uit het onderwijs vertrokken is zonder

dat er sprake was van enrge begeleiding van de kant van de

betrokken school-. Meer dan de helft van de respondenten zei
dat er in de periode rond het ergenlrjke vertrek nooit een

gesprek had plaatsgevonden tussen hen en een vertegenwoor-
diger van de school. Bii 449ó is er helemaaf nooit gesproken

over de mogelijkheid of de wenselijkheid om van schooL te
vertrekken.

Veel publ-lkatres over voortijdiqe schoofverl-aters wekken de

indruk als zou het gaan om een groep die een lage dunk van

zicl¡zelf heeft. Veronderstetd wordt vaak dat de voortduren-
de faalervaringen op schooJ- daarvan de oorzaak zijn.
De in dit onderzoek verzamelde gegevens ondersteunen deze

veronderstelJ.ingen niet. tr'lii konstateerden dat er bij een

meerderheid gesproken moet worden van een positief gevbel

van eigenwaarde. ProbLemen die men op school meegemaakt

heeft .l,erden over het algemeen niet tot een geringer gevoel

ven eigenwaarde, ook niet wanneer dergelijke problemen al-s

reden voor het vertrek genoemd worden.

Bij leerlingen die weinig belang toekennen aan l-erenr gaan

dergelrjke problemen juist, samen met een groter gevoel van

eigenwaarde. Mogelijk hebben deze lee¡lingen hun gevoel van

eigenwaarde juist weten te vergroten in een gezochte kon-

frontatie met het schoolsysteem.

19.



0p zoek naar een baan

20. Meisjes (vooral die van het LHNO) en zij die het LM0/LEAO

of AVO/VW0 voortj-.1drq verlaten, zijn vrij slecht in staat
hun wensen met betrekking tot banen te realiseren; dit in
tegenstellinq tot ongediplomeerde LTS'ers en LAU,/LNU'ers.

21. Banen worden voorname-tijk vra informele kanalen (familie,
vrienden en kennissen) gezocht en qevonden; zeJ-den of nooit
via het Gewestelijk Arbeidsbureau.

22.

25.

Voortijdrge schoolverlaters komen vrij sneL aan de sIag,
ondanks het feit dat ze voor een groot deel vrijwel gelijk
met gediplomeerde schoolverlaters op de arbeidsmarkt komen.

Zi,j di,e de sehool ín 1969/7970 uerLieten la,)anen nog sneller
a.an ?te?k dan de Luidíge generatie. Dit suggeree"t - sqmen

met de toen Tngere graød uut gesehooLdhqid uut het ue"k ¿n

de beginbann - dat de nogeLì,jkheden op de arbeidsmarkt. toen
ook uoon wontíjdige schooLuerLaters ntímen üaren dan nu.

li3 die de school- verlaten omdat ze liever werken dan naar
schoof gaan komen vlotter dan anderen aan de si.aq en blij-
ven ook vaker aan de sJ-ag.

24. Meisjes, en vooral dr-e van het LHNO, komen in hun eerste
baan meestal in totaal ongeschoo-ld werk terecht. Zij die de

L[5 ver-[aten, vinden daarentegen nogal eens eniqszrns ge-
schoold, technisch,/ambachte-lijk werk.

25. Hoe men op zoek gaat naar een baan en de tijd die men eraan
spendeert houdt geen verband met de kwa-Lrteit van de eerste
baan. De duur van het zoeken lijkt meer een indikatie van
de moeite die het kost dan van een brede verkenning van de
moqelijkheden.

De beqinbaan (één jaar na het schoolverlaten)

?6. HeL bedrijf waar voortijdige schoolverÌaters een jaar na



het vertrek aanqetroffen werden is meesta.l:
- een klej-n famrliebedrrjf;
- een bedrijf vlak in de buurt van de woonomgevinq;

- brJ jonqens een bedri.jf in de industriete sektor, bij
meisjes een winkef- of horecavestiging.

De sektoz,en oáwinistratie/handeL en openbare diensten uoîen
uoor de genez,atíe L969/1970 duidelijk toegankelíjker dan
uoo? de huidige generat¿e.

21. Ien opzichte van de allereerste baan is er in de beqinbaan
een geringe toename van mate van geschooldheid van het
werk; meer dan de helft van de banen vergt echter nog
steeds geen enkele scholinq.

28. In de beginbaan wordt in bijna een derde van de gevallen
het minimum jeugdloon niet urtbetaald. Vooral- meisjes over-
komt dit (J59(' van de meisjes, 252(, van de jonqens).

0p baßis uan eigen berekeningen Derrmoeden ue dat het na
1-969/1970 ingeuoerde offieíeeL nrinirntm jeugdloon uoor onge-
dipLomeerde sehooLuerlaters uet nig heet''t opgeLeuerd, Vez,ge-
Lijkbare aijfers Laten zíen dat betaling tonder mLni¡rum
jeugdloont in beíde perioden ùn uy|jüel d.ezeLfd.e mate uoor-
ko¡nt. (Het aijfer Doo? de 1969/L970-genez,atie is op bas¿s
úan een berekening ten opzichte uwt het rm,nirrunLoon gekon-
strueerd).

29. Wettelrjke bepalingen om jongeren te beschermen tegen een
te lanqe werkweek funktioneren in elk gevaì. bij voortijdiqe
schoolver-laters verre van optimaal:
- 16- en 17-jariqen werken in hun beqinbaan in bijna de

helft van de gevallen over, ondanks wette-Ltjke beperkin-
gen in deze;

- de partiéÌe leerplicht wordt door twee derde van hen die
hieronder vallen, ontdoken.

Ioeh ís uat dat betreft enige uerbetey'ing ten opzichte uan

de situatie in 1969/L970 te konstateren: men uolgde toen



nrinder part-tíne opLeidingen en uerkte geniddeld per aeek
Langen.

10. Voortj.jdrqe schoo-[verlaters klagen nogal eens over onder
andere de monotonie van het werk en de geringe"promotiemo-
gelijkheden. Ve.len koesteren dan ook het plan op niet al te
lange termijn uit de beqinbaan te vertrekken.

11. Men sugqereert wel- dat er in toenemende mate sprake zou
zijn van een ontwikkeling naar twee gescheiden arbeidsmark-
ten: die voor het goede werk (primaire) en die voor het
slechte (secundaire). Personen die ooit werk vonden op het
secundaire deeÌ en daar reqelmatiq van baan moesten veran-
deren, zouden door dtt arbeidsverÌeden geen toeganq meer

kunnen vinden tot het deel waar qoedbetaald werk met promo-
tiemogelijkheden wordt aangeboden.
0ndanks het feit dat zulke markten moeili.jk af te perken
ztjn, vinden wij noqal wat aanw-ijzingen dat voortijdige
school-verfaters en met name de meisjes onder hen, zich voor
een qroot deel op die secundarre arbeidsmarkt bevinden:
- zlj komen onmiddellijk aan de slaq, ondanks het feit dat

een groot deel- van hen vrijwel qetijktijdiq met gediplo-
meerde schoolverÌaters de arbeidsmarkt betreedt;

- zrj worden vaak gekonfronteerd met baanwisseÌingen met
daaraan verbonden meestal kortdurende perioden van werk-
loosheid;

- zij verrichten veeÌal werk in kÌeine fami-liebedrijven in
de buurt van de woonomgeving;

- het werk vereist vaak geen scholing;
- het loon ligt meestal op of onder het minimum jeugdloon;
- men is nogal eens van plan op korte termijn weer van

baan te veranderen.

Baanwisseling en werkloosheid

f2. Ondanks het feit dat bijna alle ondervraagden het hebben
van een vaste baan belangrijk vinden, blijkt meer dan een
op de drie na een jaar van baan verande¡d (meisjes nog va-



tt.

ker). In het tweede jaar na het schoofverfaten ligt het
aanta-L baanwisselingen nog hoger; van de melsjes verandert
ze-lfs meer dan de helft in die periode van baan, Deze baan-
wisselingen gaan gepaard met kortere of langere perioden
van werkloosheid; in het eerste jaar overkomt dat een kwart
van de totale groep. In het tweede jaar treedt wat dat be-
treft geen stabilisatie van de arbeidsmarktpositie op: weer
is zorn kwart werkloos, vaak nu ook voor langere perioden.

Ook uoor de generatie 1969/7970 geldt dat fz,ekuent uyisselen
uan bqan ùoor uelen een norma.Le zank ¿s. Cemiddeld heeft
men de afgeLopen neqen jaæ uijf banen gehad. Dab gaat ge-
paazd met nogal uat perioden ùan uerkloosheid: 67% uas ooit
een poos niet-uerkend (zonder duideLijke qndere daguuLling)
en 43% stond ooít íngesehreuen bij het Arbeídsbureau.

0ndanks het feit dat voortijdige schoolverlaters reqelmatig
met werkloosheid qekonfronteerd worden, is maar 159ó van de

ondervraagden ten trjde van het eerste interview niet-wer-
kend. SÌechts 8ló staat echter ingeschreven bij het Geweste-
J.ijk Arbeì.dsbureau. Het percentage ingeschrevenen is daar-
mee geringer dan vergelijkbare landelijke en regionale
werkloosheidscijfers voor jongeren onder de 24 jaar.
Undanks het feit dat tijdens het tweede interview de uitval
onder de oorspronkelrjk werklozen niet groter is dan on9er
andere groepen, is het werk-loosheidspercentage dan slechts
6,'ó. Len schatt1ng gebaseerd op de frekwentre en duur van de

werkloosheid in het tweede jaar, Ievert een hoqer, maar irog

steeds vergelijkenderwrjs -taag percentaqe op (99ó).

Het uer,¡noeden dat uoortíjdige sehooluerLaters pas op uat
Latere Leeftíjd uoor Langere perioden uerkLoos blijuen,
uordt niet beuestigd door het ùer4Loosheidspereentage onde?

de generatie 1969/L970 zotn negen jaar na het sehooluev,La-
ten. )ndanks het feít dct het geuondøt pez,centage (4% uan

de mannen, 8% uan de wouuen) uaaz'sehíjnlijk een onder-
schattùng uan het uerkelijke aantal is, L¿ikt er uan een

sterke toenqne uan de uerkloosheíd op Latere Leeftíid geen

sprake.



14. Veranderinq van baan Ìeidt bij slechts een aantal aspekten
(salaris en geschooldheid van het werk) tot een (meesLal

lichte) verbeterinq ten opzichte van de situatie in de be-
qinbaan. Het leidt echter nret tot een grotere tevredenheid
over zaken als werktempo of de mate van afwisselendheid van

het werk. Ook ziet men in de nleuwe baan minder promotiemo-
qe li j kheden.
7ij die vanaf de periode één jaar na het schoolver-[aten
niet van baan veranderden, zljn op de meeste punten beter
at dan zij die weÌ van baan veranderden. Dat geldt met name

voor de geschooldheid en de promotiemogelijkheden van het
werk en het erbr.l volqen van een opleidinq.

zij die Dan de genenatíe 1969/L970 nog ?nerken - bìjna aLLe

mannen en sù?ea de heLft uqn de urouùen - zijn ez. uat het
kualífikatieniueul uan hei uez'k betreft op uooruit geqaqn.
Dat komt eehtet, in de meerdey,heid uan de geuaLLen neer op
geuz,aagde praktijkeruaring. Bíj solLíeitatie in de huidige
baan uerden onn hen ønper meer eisen met betrekking tot in-
míddels eùentueeL behaalde uakdíplomats gesteld"

0ntwikkel-ingen in het denken over arbeid

J5. Voor de veronderstellinq dat personen die Ìos-vaste baan-
tjes zonder a-L te veel perspektief hebben, zich in hun
voorkeur voor banen aan deze omstandigheden aanpassen, zijn
binnen het onderzoeksmateriaaÌ nauwelijks aanwijzingen te
vinden. De enige geringe aanpassing die wij konstateerden
ls een waarschijnlijk door de omstandigheden opgelegde aan-
passinq aan werk dat inhoudelijk minder biedt dan men ooit
hoopte.

0pleidinqen na het verlaten van de school

f6. 0ndanks het feit dat de meerderheid van de voortijdiqe
schoofver-laters, twee jaar na het vertrek, nog achter het
toenmalige besluit staat, heelt een aantal van hen moeten
ervaren dat het niet hebben van een diploma wel deqeÌijk



een qemis is. Het feit dat onqeveer de helft van de respon-
denten opleidingen en diploma's toch beJ.angrijk vì_ndt,
weerspiegelt zich in het feit dat bijna de helft alsnog met
een opJ.eiding begint.

De genenatíe 1969/1970 geeft uake? ann de toerunaLige be-
slissing uan school te uez,trekken te betreunen, aL uem¡aeht
men uoor zichzelf níet meer nut uut een ddpLona dm de hui-
dige genenatie.

J7. De meest qevolqde opleiding is een beroepsgerichte. Het
gaan volqen van een dergelijke opleidinq bJ-ijkt sterk af-
hankelijk van de kwalifikatiegraad van het werk: wte in
enigszins geschoold werk terechtkomt volgt aanzienlijk va-
ker een opJ.eidrng dan zij die ongeschoold werk verrichten.
Iets meer dan de helft van die opl-eidingen wordt suksesvol
a fgerond.

18. Na twee jaar zijn slechts vier voortijdige school-verl-aters
in staat alsnog het diploma van een voortgezet onderwijs-
opleidrng te behaLen: acht respondenten zijn nog met zotn
opleiding bezig. Van een terugkeer in het volledig dagon-
derwijs is slechts bi.j drie personen sprake.
De geringe belangstellinq voor een opJ-eiding in het voort-
qezet onderwr¡s valt we.LLicht te verkÌaren uit het feit dat
het moeilijk is buiten het volledig dagonderwijs om een

LB0-diploma te behaLen. Meestal volqt men een MAV0-oplei-
ding waarvoor bJ.ijkbaar wel dergelijke mogeJ-ijkheden be-
stâan. Het rs we1 de vraag in hoeverre personen met een af-
gebroken LB0-opleiding in staat geacht moeten worden een

derqelijke opleidrng af te ronden.

)ok uan de genenatì,e L969/1970 'ùs sleehts een enkelíng (7%)

aLsnog ín staat qeueest een uoortgezet ondem¡íis-dípLoma te
behalen. Von de elf respondenten die dct door nriddeL oan

een sehv"ifteldjke kursus probeerden Lukte dat sLeeht tuee
pe?sonen. Toeh ds 427' er in de afgeLopen negen iaar in qe-
slangd een of ætdere opledding (meestal een beroepsgez"íeh-
te) suksesuol af te z,onden.
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Bijlage 1

IN HET ONDERZOEK BETROKKEN GEMEENTEN
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Bijlaqe 2

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN VAN DE DIVERSE OPLIIDINGEN

LBO - Laqer Beroeps Onderwijs

Daarbinnen vallen:
LHN0 = Lager Huishoud en Nijverheids 0nderwijs
IHNO = Individueel Huishoud en Nijverheids 0nderwijs
LTS = Laqere Technische School
IT0 = Individueef Technisch Onderwijs
LMO - Laqer Middenstands 0nderwijs
LEA0 = Laqer Economisch en Administratief Onderwijs
LAV0 - Laqer Algemeen Voortgezet 0nderwijs
LAO = Lager Agrarisch Onderwijs
LNO = Lager Nautisch 0nderwijs

AV0/VWO = Alqemeen Voortgezet Onderwijs,/Voorbereidend We-

tenschappeli j k 0nderwi js

Daarbinnen vall,en:
MAVO = Middelbaar AJ-gemeen Voortgezet 0nderwijs
IVO (MAV0) = Individueel Voortqezet 0nderwijs
HAVO = Hoqer Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk 0nderwijs



VERGELIJKING VAN DE TOTALE POPULATIT MET

DE EERSTT STEEKPROTF

Bijtage J

DE GEÏNTERVIEWDEN UiT

Lotale populatie qeTnter v ì-ewden

aantal percentaqe aantal percentaqe

A. geslacùt:
man
vrouw

3't5
t63

469í
5Aii

477¿

539¿

145
163

totaal 618 100rá 108 1009ó

B. laatst gpvolgde opleiding:
geen

LHNO

IHNO

LIS
ITO

LMO

LEAO
LAVU

LAO
LNO

I VO-MAVO

MAVO

HAVO

vw0

onbekend

2

101
4

42
29

7
15

2

16
5

61

16
I

249
31

116
ó)

7

23
t

36
7

l
ll
41
1t
j

379i

1]ti
109á

19í

U¿

5,"¿

19¿

11í

6r¿

09ó

19¿

19¿

14,"â

99ó

19¿

2U9¿,

5,"¿

t of aa-I 618 1009¿ l0B 100,.ó

C. woonplaats schoolverlater:
L ei den
buiten Leiden

281
t9l

412¿

599á
113
195 639â

Lotaal 618 t 00rí 108 100,"í

D. vestiginqsplaats laatstbezochte
school:

Leiden
buiten Leiden

totaal

390
288

58t¿ 162 5t9i

108 1009ó

146 47.Á

618 100rí



Bijlaqe 4

DT TWEE ONDERZOEKSGROEPEN NAAR LAATST GEVOLGDT OPLEIDING EN

SEXE

1e69/19tO 1911 /1918

LHNO/IHNO

L TSlI TO

LAVO/LEAO/LMO

Naut. opLlLA0
ULO/MULO/MAVO

HBS/HAVO/Vl4O

qeen voortgezet onderwijs

61 2396

92 J59ó

25 9?á

16 62ó

43 16i6

24 9?i

4 296

105 J4tá

11 232i

24 8%

a 4 10/
Ll lto

61 209ó

24 8ió

2 1lá

totaal
waarvan: mannen

VTOUWCN

265 1000,i

160 609á

105 40?ó

108 1009ó

145 419Á

162 530Á



SCHOOLLOOPBAANGEGEVENS NAAR

DELDEN OP DE DRIE FAKTOREN

Bijlage 5

LAATST GEVOLGDE OPLEIDING; GEMID-

feitelijke
loopbaanproblemen

totaal

LHNO

LTS

LMO/LEAO

LAO/LNO

MAVO

HAVO,/VWO

-.09

.oi

.22

-.25
.41

-.14
-.49

.02

-.29
-.20

.o6

-t\
.38

1.06




