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VOORWOORD

Dit onderzoek kon tot stand komen dankzij de medewerking van
rektores, leraren en feerlingen van het Stedelijk Gymnasium te Haarlem,
het Barleus Gymnasium te Amsterdam, en het zaats Lyceum te Zaand.am.

\,fij hopen dat dit onderzoek mag bijdragen tot een beter inzicht
in de zorgen en problemen van middelbare schofieren.

Men kan zich a.fvragen in hoeverre de resul-taten generafiseerbaar
zíjn naar andere groepen middelbare scholieren dan degenen die in dit
onderzoek ondervraagd zi jn.

Gezien de grote overeenstemming tussen onze resul-taten en die ,:p

Amerikaanse middelbare schofen menen wij dat dat inderdaad het geval
is.

Wfj zijn al degenen die aan dit onderzoek meegewerkt hebben zeer
erkentelijk, en willen hier in het bijzonder dar:k zeggen aan d.e heer
E.O. trrleytingh die de organisatie perfekt liet lopen.

Dr. M. Groen, psycholoog

J.J. Smit, sociologisch kandj"daat
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]NLEID]NG

1 . 1 Algemene pqqUlsEES-Lsl1-i.ng

De in dit versfag beschreven onderzoekingen ztJn een eerste aanzet

tot een inventarisatie van problemen van adofescenten.

Zotn inventarisatie kan voor verschil1ende doel-einden gebruikt worden.

fn de eerste plaats is het van befang het beleid ten aanzien van schcof-

adviesdiensten en konsultatiebureaus voor jeugdigen \dat meer in een em-

p:'-rische basis te verankeren. Uiteraard dient men op dit punt geen o'\./er-

dreven verwachtingen te koesteren van het hier beschreven onderzoek,

aangezien het in een aantal opzichten beperkt van opzet is. Dat neemt

niet weg dat men wef alreeds aanwijzingen kan vinden over wat de aard

van de problemen van middelbare scholieren is. Een dergelijk gegeven

kan van belang zijn voor de bemanning van bovengenoemde instituten.
De inventarisatie lcan ook een ander nut hebben: er bestaat een vrij al-
gemeen gangbare opvatting dat jongeren (en vofwassenen) de kans moeten

hebben te falen (Groen, 1967/1969). De moeilijkheid in die theorie is
hoe hoog en van welke aard de barrières voor de verschill-ende groepen

dienen te zijn. Uit een oogpunt van preventieve geneeskunde is het van

belang dat jongeren niet als het ware muru/ gemaakt worden, omdat de pro-

blemen die ze te verwerken hebben, te groot ztjn. Men zou daarom graag

willen weten welke jonger"en ?rer onder door dreigen te gaanrr, en ander-

zijds wie kennelijk (te) licht belast zijn.
Mentaf e belasting kan door verschillende omstandigheden veroorzaalct
worden. In een aantal gevallen zijn er zeffs nauwelijks of in het geheel

geen externe faktoren te bespeuren, terwijl het betreffende individu
toch gebukt gaat onaer (te) zwar'e belasting" Wij zijn er in onze studie
van uitgegaan dat de werlcomstandigheden, hier de schoolsfeer, een belang-
rijke ro1 spelen, maar dat ook moeilijkheden thuis of in de refati-e met

anderen, zorgen over de toekomst, of npersoonlijke problementt grote druk

kunnen opleveren. Daarbij ís een onderzoek naar rtsyndromenrt een eerste
vereiste, aangezien niet van tevoren bekend is wat oorzaak en wat gevolg

is: een leerf ing kan thuis problemen kri jgen, omdat zijn schoolkarrière
niet naar wens verloopt, maar het omgekeerde is evenzeer denlcbaar. Een

lcorrelatiestudie behoort dus vooraf te gaan aaÍr een theorie over moge-

iljke kausaie verbaniieri. Er zíjn uiteraar'ci riog eeti aamtai bij-effekteir
van deze inventarisatie denkbaar, met name in het kader vim ontwikkelings-
studies" Men zou zích bijv" kunnen interesseïen voor de samenhang van
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tichamelijke en geestetijke rijpÍng. Ook in dit opzicht lcan een inven-

tarisatie van problemen enig inzicht opleveren. Voor de huidige opzet

is dat echter een sekundaire doe1ste11ing.

Er ztjn vele manieren om rtproblemenil te beschrijven, variërend van

dikwijls wat onhandig geformuleerde onfustgevoelens door de adolescent

zelf tot een overzicht van diagnoses van specialisten. In dit onderzoek

hebben wij een mid,denweg gekozen, door 731 adolescenten te verzoeken in

een lijst van 210 problemen datgene aan te strePen wat op henzelf be-

trekking had.

Die procedure heeft grote voordelen, aangezien de meeste adofescenten

(en volwassenen) a1s regel moeite hebben ond.er woorden te brengen wat

hun dwarszit. Geeft men ze nu een lijst met pasklaar geformuleer:de pro-

blemen, dan loopt men minder het risiko Van ttgeen responsif o-f onciuide-

Iijke problemen. De keerzijde van de medaille ligt voor de hand: velen

zullen door deze lijst op een idee gebracht worden, en daardoor meer

problemen aanstrepen dan gezien hun onlustgevoelens nodig was. Inderdaad

zijn er aanwijzingen (Uooney, Manuel 1950) dat bij toediening van de

lijgt voor een tweede lceer het aantal aangestreepte klachten toeneemt.

Men verl<laart dat soms uit de onder invloed van de lijst toegenomen

Itopenheidrt in de groep. Dit brengt ons weer terug op de doelstelling.
\,{ant afs de lijst werkt als een trechter of a1s een mal-, waarin vage

onlustgevoel-ens vorm krijgen, hoeft dat niet persé een nadeel te zijn-
De vraag naar de validiteit, in de zin van wat meet deze 1ijst, wordt

dan wàl moeilijk te beantwoorden Externe kriteria vaíl onlqstgevoelen:

bestaan vrijwel niet. Enerzijds behoeft een hoge graad van onfustgevoe-

lens niet salnen te gaan met overt gefrustreerd gedrag, in de zín va;rt

ovel:- of onderproduktie, en anderzijds staat het niet van tevoren vast

dat een relatieve afwezigheid van onlustgevoelens wèl tot prestaties

en aldere aktiviteiten zal leiden, d.ie meer in overeenstemming met l<a-

::akter en aanleg 'van betrokkenen zi-jn

Een and"er proi:1eem dat zich onmiddell-ijk opdringt als we ervan uit-
gaarr dat klachten de vertaling van,.'age onlustgevoelens zijn, is dat van

de weging der afzonderlijke problemen. Men kan uiteraard ell<'probleenL

even z!/aar" h/egen, hoewel een dergelijk procédë ongetwijfeld een verteke-

ntng zaL geven, al was het alleen maar omdat sommige problemen voor be-

trokkene vrijwel identiek zijn, zodat sommige aspekten tlubbel getetC zul-
ien worrien. Be1 angrijker nog is het bezwaar <iat voor betrokkenen het

ene probleem een groter deel van de
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onlustgevoefens (om het maar even ruimtelijk voor te stellen) zal

bestrijken dan een ander

De studie heeft, zoal-s gezegd een oriënterend karakter; men kan op

grond van een eenmalige afname van een lijst Probfemen geen diep-

gaande konkfusies trekken. Toch komt het ons voor dat de informatie,

die in d"it onderzoek met a1le beperkingen vandien, verzameld is, een

bijdrage kan leveren tot het vraagstuk van'de mentale belasting van

middelbare scholi eren.

1.2 Procedure

In de laatste week van maart 1969 kon, dadczij de medewerking

van rektoren, konrektoren en feraren van drie wro-scholen (een

1y'ceum en twee gynnasia) de in de vorige p*rgtu-f, bedoeld"e vTagen-

lijst aan ruim 700 leerl-ingen in de leeftijdsgroepen van 1 3 tot 20

jaar afgenomen worden. Besloten werd niet alle feerlingen van deel-

íIemende schol-en in het onderzoek te betrekken, aangezien verwacht

rnrerd dat met same voqr de leerlingen in de eerste klassen de vragen-

lijst te moeilijk zou ztjn.
Bovendien b1eek het, om organisatorische redenen op één der

scholen moeilijk de vragenlijst in de hoogste klassen af te. nement

zod,at de uiteindelijk onderzochte 38 klassen als volgt over de

scholen verdeeld \,raren:

schoof 1

Iyceum

schoof 2
gymnasium

school- 3
gymnasium

aantal
klassen

aantaf
l-eerlinqen

weede
l-assen

derde
klassen

vierde
klassen

vijfde
klassen

zesde
klassen

totaal
klassen

totaal
Ieerl.

3

L

2

7

148

4

3

2

o

194

7

3

1

11

222

3

2

5

75

4

2

6

oc

14

íRt)

9

3B

320

269

142

731

Aan het hier besprolcen onderzoek \^ras een beperkt vooronderzoek

voorafgegaan in de hoogste kfassen vaïI een mavo-school. Bij die ge-

legenheid !/as een mechanische procedure ontwiklceld voor de verwer-

king van het te verzamelen materiaal. De belangrijkste moeilijkheid

daarbij was het ontwerpen van antwoordformulieren d.ie d.oor een fBM-

leesapparaat nr. 1232 gelezen konden worden, zodat de registratie
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op ponskaarten automatisch zou kunnen gebeuren. De reproduktie-
afdeling van het N.1.P.e./nto slaagde er zo goed in een bruikbaar
formu]ier. te ontl,/erpen, dat varr de 73t x 6 formul_ieren minder dan

1 ,5% door de leesmachi-ne geweigerd werd..

Behalve de vragenlijst werd een intelligentietest afgenomen met het
doel enige aarrwijzingen te krijgen over eventuele <iiskrepanties tus-
sen intelligentie en pres'tatie in verband met de problemenskores.

Het onderzoeksprogramma (interrigentiest en vragenlijst) kostte per
I<las inl<lusief de in'Lrodr;kti_e, èën lesuur" Met een achttal- proef-
leiders was het mogelijk op ë6n ochtend het materiaal van èén school
te verzameferr"

vragenlijst en intelligentietest zijn tfanoniem, afgenomen, dat wi1
zeggen volgens het systeem waarbij elke leerling een blanko kaart van
zijn naa:rr en nurruïer voorziet; de tests en vragenlijsten alleen van

zijn rnxwner. De bl-alrlco kaarten, die de sleu"tel vormen, worden ver-
volgens door de relctor bewaard.

In een later stad"ium werden de (paas-) rapportcijfers van de

betrokken leerlingen opgew.aagd, zodat het gemiddel_de cijfer zou

Icunnen dienen a1s prestatj-emaat.

Tensl0tte is, als extra gegeven, een beoordeling van de l-eer-
lingen door leraren, rektor en schoolarts ten aanzien van de pro-
blemen r,raaroncier de leerlingen naar het inzicht van d.eze beoorde-
laars gebu-kt gaan, opgenomen.

1"3e@@
Over d.e vragenlijst en íntelligentietest za1 hler met een en-kefe

opmerking volsta.an word"en" Er zijn voornamel-ijk in d"e angelsalcsische
lariden vez'schillencte *p::obleemvragenlijsten, in omloop, die inhoude-
lijk niet veel van el]<aar verschiften. A1le vragenlijsten bestaan
uit een 200 tot 400 problemen, naar sektor geordend". De opdracht is
steeds die klachten aan te stz"epen waarvan betrokkene last heeft,
met dit verschif dat bij sommige iijsten eveneens gevraagd word.t

aan te geven in_wel]<e ma!s. men last van het betreffende probleem
laaaf+

Voor riit onderzoek hebben we één van de zes rrersies van de

Mooney Probfem checklist gekozen, en wel c1e junior high schoof versie
in de bewerking van 1950 (Mooney, 1950). Men kan zicL-r afvragen vaarom

de rrjuniorfr-versie en niet de trseniorrr*uitgave gekozen is. Het reek
ons d.at de Ïdederlandse scholieren, gezien de weinige ervaring die in
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ons land met dit soort vragenlijsten oPgedaan is, niet af te zwaar

belast zouden moeten worden. De itjuniorrt-versie is de kortste ver-
sie (210 problemen, verdeeld over zeverfebieden), en tegelijkertijd
de minst gedifferentieerde versÍe. A11e andere versies tellen meer

problemen en. meer gebieden. Achteraf bleek echter dat de tijd die

de gemiddelde leerling in ons onderzoek voor het invullen van de

lijst nodig had, vrijwel gelijk was aan de tijdsduur die door d.e

opstellers van de lijst opgegeven word"t (ZO minuten)"

Bovendien kwamen de frekwentieverdelingen stert< overeen met de

Amerikaanse verdelingen. Er is ons varr de aarrvankelijk tegen deze

lijst geopperde bezr,,raren, onder andere dat de problemen te r^reini,g

aan de Europese denktralt zo'uden aansluiten, niets gebleken"

De lijst is in de huidige vorm even goed bruikbaar voor Nederliandse

als voor Amerikaanse schofÍeren.

Het is niet de eerste keer in de testpraktiik dat veronderstefde

kufturefe verschillen niet aantoonbaar blijken: Amerikaanse tests
en v.ragenlijsten passen a1s regel zeer goed op een Nederlandse

populatie. Gezien deze ervaring hadden we in de hogere klassen

heel goed de rrseniorrr-versie kunnen afnemen" Het resultaat van d"eze

misschien onjuiste beslissing is niet onplezÍerig, a;engezien \.{e nu

vergelijkbare gegevens uit alle deelnemende leeftijdsgroepen hebben.

Overigens merkten we later dat een groep Westduitse psychologen

een and.ere Amerikaanse problemenlijst (Remmers & Shimber"gr SRA-

Youth Inventoryr 1960) in hun tand" eveneens in een letterlijke ver*

taling op de markt gebracht hebben. De ervaring in West-Di;itsland

was gelijk aan de onze: De Amerikaanse 1Íjst voldeed uitstekend
bi j Duitse -iongeren.

Men kan zích aPvragen of de problemen die in 1950 in Amerika

de jongeren bezighielden, nu nog steeds een grote ro1 spelen" Dat

is d.e vraag naar de venselijkheid van een moderne bernrerkingl men za1

echter in dit verslag zien dat Ce 195O-uitgave voor onze mid.d.elba::e

schol-ieren goed voldeed; eventueel zor.r. de lijst aalgevrrld lcunnen

worden met een paar pol-itieke, of rfWeltschmerzrt-achtige problemen.

Dit soort problemen was wel opgenomen in de eerste oorlogs*uitgave

in Amerika, maar werd uit de 1950-e<1itie weggelaten" Men dient het

belang van deze problemen niet te overschatten; voor de meeste jon*

geren (en outleren) is het hemd nader dan de::ol<" Op de in de door

ons gebruilcte versie voorkomende zeven kategorieën is dan ook rnreinig

lcritiek gekomen van de kant van de ruim 700 schr:lieren die de lijst



ingernlld hebben.

De zeven kategorieën zijn: het eigen lichaam, de schoolsfeer, de

situatie thuis, toekomst en ge1d, de andere sexe, anderen in het
algemeen, en persoonlijke zaken.

Ten aanzien vaïr de door ons gebruikte intelligentietest (de
IOtisrr: garnma-versie, 1954) kan men dezelfde kritiel< hebben:

het is ons echter gebleken dat zelfs de Amerikaanse om::ekenings-

normen (om van het aantal goed gemaakte sornmen tot een rQ te komen)

goed voldeden: de rQrs per leeftijdsgroep blelcen bij benadering het-
zelfde gemiddelde en gelijke spreidingen op te leveren.

Zoafs men weet bestaat de Ctis-serie uit een aantal sckrriftelijke
intelligentietests die groepsgewijze afgenomen lcunnen worden.

!/efiswaar is een Otis-IQ minder nauvlceurig daïL een via een indivi-
dueel afgenomen intelligentietest tot stand gekomen IQ, maar van de

groepstests is de Otis ongetwij-feld een van de beste. De Otis-
serie is voortgekomen uit Amerikaanse legertests in de eerste were1d-

oorlog. De serie is sindsdien herhaaldelijk opni.euw geijkt, en aan-

gepast aan nieuwe generaties.
In tegenstelling tot de vragenlijst konden we, door de eigenaardige

formulering der opgaven, geen letterlijke vertaling van deze test
gebruiken. Wij waren gedwongen een aantal nj-euwe opgaven te verzin-
nen, vooral bij de opgaven die teveel op de eigenaardigheden der

Engelse taal betrekking hadden"

Het gebruik van de Otis bleek achteraf nog een ander voordee1 te
hebben: ook in Amerika j-s een lcombinatie van Mooney en Otis zeer ge-

bruikelijk: di-t vergemakkelijkte de vergelijking van de resuftaten
in Amerilca en ons land aanzienlijk.

Over de schoolcijfers behoeft hier weinig gezegd te worden; 6én

merkwaardig resultaat is echter de moeite van het vermelden waard.:

uit gesprekken met J-eraren op ëén va-n de drie schol-en bleek ons d,at

aldaar een groot gebrek aan vertrouwen in rapportcijfers bestond"

Men bracht voortdurend het boel< van De Groot (llAe) naar voren, l^/aar-

in de betrekkelijkheid varr de beoordeling van de prestaties der leer-
lingen in een rapportcijfer a.angetoond zou zijnx)" ,.arlu, bij de be-

werking van de rappor.tci;fers viel op dat op één school de variabefe
I'rapportcijfer't, technisch gesproken, ziclt ttraart' gedroeg (niet nor-
maal verdeeld; weinig overeenstemming met IQ, e.d").
Men lcan zich, hoewel dit gezichtspunt een preciezere studie verdient,
niet aan o.e indruk onttrekken, dat de r,rens hier de vader van cLe

*),'/ De Groot bepleit echter vervangin€ van oude procedures door nieuwe.
ZoTang <lat niet reali-seeFÉÏffifldient men het oude systeem te
blijven geb,ruiken"



- 11

gedachte is. Als het docentenkorps van een school val mening is dat

er bij de toekenning van cijfers meer foutieve dan juiste beoordefin-

6n tot stand komen, is dat blijkbaar bij dat specifieke docenten*

korps ook het geval; a1s men het vertrouven in een procedure verliest,

springt men onzorgrmldiger met die procedure om.

1.4 Tndeling ve4_he!_ \r§rs.l39

In de eerste hoofdstukken (2, 3 en 4) vindt men een overzicht

van de frekrnrentieverdelingen der afzongsql:L-il<e problemen" Hoofdstuk

2 geeft een min of meer gedetailleerd 6eeld van populaire en zeld-

zame problemen. Daarbij zijn vanwege de overzichtelijkheid, de af-

zonderlijke problemen per probleemgebied besproken,

fn hoofdstuk 3 is getracht een verband te leggen tu.ssen de populari-

teit van de afzonderlijke problemen en de "ernst" van die problemen

volgens de leerlingen ze1f" Met de indeling in ernstige, minder ern-

stige en betrekkelijk onbelangrijke problemen is in de rest va:r het

verslag vooralsnog geen rekening gehouden.

Hoofdstuk 3 staat dus op ztcb'zelf.

In hoofdstuk 4 vindt men een poging een aantal afzonderfijke klachten

onder te brengen in rtprobleemsyndromenrr, door middel van kluster-

alalyse.
Hoofdstul< 5 neemt een geheel aparte plaats in: het gaat hier om een

evaluatie van de vragenlijst door de leer'liï]gen om de vraag of de

leerlingen meer bemoeieni.s varr de school- tnzafce hun problemen l/ensent

en in hoeverre men behoefte heeft aan deskundige gesprekspartners ten

aanzien van bepaalde problemeï].

fn hoofdstulcken 6, J en B komen de problemen, nu samengevoegcl per pEq-

bleemgebied aan de orde.

Hoofdstul< 6 is een (voorlopig) ove::zicht vari verschillen tussen

scholen, sexen en leeftijdsgroepen per sektor. Wij verwachten te

zijner tijd dit hoofdstuk door een technisch beter verantwoord,

vooral meer uitgebreide analyse van de verschil]en tussen en d.e

zijdse beïnvloeding van de drie var'iabelen ten aanzien van

problemen te kunnen vervargen"

In hoofdstuk 7 (evenals in hoofdstuk B) is een begin gemaakt met de

evaluatie van de resultaten van de pr'oblemenlijst.

In hoofdstuk I zÍjn de overeenkomsten en verschilfen van de uitkom-

sten met het inzicht van rektor, schoofarts en lerar"en in de proble-

men van de -l-eerlingen vergeleken"

en

en een

weder-

de
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fn hoofdstuk B vindt men vergelijkingen tussen intelligentie, school-
cijfers en problematiek van de leerlingen.
Het zal duidelijk zijn dat deze studie op een aantal punten aaïrvuf-
ling behoeft; wat vooralsnog ontbreekt, is een onderzoel< naar de be-
trouwbaarheid van de resultaten. Bovendien is de lcwestie van de vali-
diteit, in de zin van wat de lijst in feite meet, niet geheel duide-
lijk ger^rorden. Het is echter waarschijnlijk dat het laatste aspekt
ook in verdere onderzoekingen niet uit de verf zal komen, aangezien

objektieve kriteria, \^/aaraan men d"e uitl<omsten zou. kunnen toetsen,
in dit wazige, maar zeer belangrijke gebied, ontbreken.

líij hebben echter gemeend de uitgave van dit rapport niet langer
te moeten uitstelfen. De lezer zal in dit interim-rapport a1 een grote
hoeveelheid direkt bruikbare gegevers kunnen vinden.
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DE MEEST FREKI/ENT OPTREDENDE PROBLEMEN

2.1 Inleiding

Alvorens in te gaan op samenhangen tussen bepaalde rrproblemenrr,

en de verdeling der I'probl-emenrf over sPecifieke leeftijdsgroepen,

sexen, scholen of klassen, is het van belang een algemene indruk te

krijgen van wat veel en weinig voorkomende problemen zijn" Ia/e zul-len

daarom bij wij ze vayr inleiding de meest frekwente en oe minst PoPu*

laire ui-tspraken per kategorie schetsen"

De 2lO uitspraken zijn naar hun inhoud in een zevental- kategorieën van

elk 30 te verdelen. Die kategorÍeën zijn:

a) ficnamelijke problemen;

b) schoolproblemen;

c) problemen thuis;
d) zorgen over de toekomst of geld;

e) problemen in de refaties met leden van de and.ere sexe;

f) problemen in de relaties met anderenl

g) persoonli-jke problemen.

Het spreekt wefhaast vanzelf, dat niet ellce kategorie evenveel PoPu-

laire klachten oplevert. In de kategorie rtproblemen thuis" zijn er

bijvoorbeeld maar d.rie problemen door 1 O% of meer feerlingen aange-

streept, terwijl van de kategorie ttschoolproblement' niet minder dan

1 B varr de 30 door meer dan 1 Ofr zijn aangestreept.

De overige kategorieën schommelen, wat betreft het aantal populair"e

klachten, tussen deze twee kategorieën.

2.2 Lichamelijke problry

In de kategorie lic4elel,Ljke problsle:n geeft 20/ een gebrek aan

slaap op, 11% ts gau\,/ moe, en 15% heeft vaak fast van hoofdpiin"

Niet minder dan'l 0% vindt van zícTtzeff dat ze te veel r'oken; datzelfde

aantal heeft veel fast van verkoudheid en/of voorhoofd"-sholte-ontste-

king. Meer algemene lichamelijke klachten, zoafs t'ik voel me niet
lekker, ik ben niet zo gezond, ik ben vaak ziek, niet zo sterkr',

komen aanzienlijk mincier vaak voor (van 6 tot 2l). Datzel-fde geldt

voor moeilijkheden met het gehoor, de keel, tanden, \zoeten, gezicht,

huid of buik.
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Er voelen zich overigens meer l-eerlingen te dik dan te mager, meer

te klein dan te 1ang" De jeugdpuistjes spelen eveneens blijkbaar
bij een betrekkefijk klein percentage (+ à 6%) een r.ot_.

Samenvattend lijkt lichamelijk onderzoek gewen.st voor een zeer

klein percentage leerlingen, terwijl we op dit moment nog niet kun-
nen zeggen in hoeverre genoemde problemen met andersoortige salnen-

gaan. Bovendien is uiteraard niet bekend in hoeverre cle klagers al
onder medische l<ontrole staan. De belangrijkste lconl<lusie schijnt
voorlopig dat er mínder behoefte aan lichamelijk ond.erzoel< dan wel

aan kontrole op het gebied der geestelijke gezondheid nodig is.
Gebrel< aan slaap, hoo.fdpijn en ttgauw moerr zuflen in het algemeen

ulï]e tmee{c1è-wijze van leven dan met iets anders te malcen hebben"

Evenals voor de volgende kategorieën is echter fokalisatie en samen-

harrg der problemen onontbeerlijk voor beter gefund"eerde lconl<lusies.

2. 3 School.probl-sm§4

Ten aNtzien van schoolprobfem_en verkf aart maar liefst 30% dat
ze hun gedachten moeilijk bij het werk lcunnen houden: blijkbaar wordt
de stof nog steeds niet erg smakelijk opgediend.

De angst voor wiskunde komt eveneens frekwent voor ( 24%), in tegen-
stelling tot die voor grarlmatilca en speI1ing.

Ten aanzien van het huiswerl< doet zích een onverwachte omdraai-
ing voor; 14% klaagt over een teveel aan huiswerk, maa:: niet minder
d,an 22% vindt vtxt z: chzef.fl dat ze te weinig tijrl aan het huiswerk

spenderen! Kennefijk zoeken meer leerlingen de fout bij zichzelf dan

in de school. Men lcan dit overigens weer zien al-s een bevestiging van

de in de vorige paragz'aaÍ' geponeerde veronderstelling clat de onvrede

met de eigen leefwijze groot is, misschien groter dan d.e kritiek op

de school.

Merkwaa::dig i s ook de diskrepantie tusqen ilgeen interesse in
bepaalde vaklcenrf (22'/") en rfteveel gedwongen vakkenr, (l+%). Voeg

daarbij het z.eer geringe aantal leerlinge" (s%) d.at meent te weinig
vrijheici in de klas te hebben, dan blijkt ook hier weer. dat men be-
neid j.s een aantal oninteressante vakken te acceptereí]. Helaas ont-
bral< een uitspraak over een teve§l aan vrijheid in de l<las" Het is
gezien de voorgaande resultaten r,raarschijnlijk clat zo'n u.itspraak vrij
veef stemmett zolt kri jgen.

Een groot deel ( zz"fi) km niet met een bepaalde leraar opschieten, maar

slechts een zeer kfeine groep (a%) o"r*ijt het lerarenkorps ci.at,ze
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zich niet houden aan wat ze ons lerenr'. De lcritiek op het leraren-

korps a1s geheel is dus zel<er niet groot.

Behafve wiskunde geeft ook een mondelinge beurt bij 201 pro-

blemen; in samenhang met de behoefte aan meer diskussie in de klas

(le"l) en eventueel de angst om hardop in de l<las iets te zeggen

(ll%) wijst dit op een behoefte aan grotere spreekvaardigheid, die

misschien ook kan dienen de zeer .frelcwent optredende verlegenheid

(zie rubriek "persoonlijke problemen") te overwinnen.

Ten aanzien van het blijven zitten valt op dat niet minder dan

17% vairt het feit dat ze eens zijn blijven zitten een probleem maakt,

terwijl 15% barrs is om in de toekomst te zulfen blijven zitten" Het

is mogelijk dat het grotendeels dezelfde leerlingen betreft, maar

dit zaf verderop ter sprake komen"

Eén opmerking is misschien nog interessant: sl-echts 1% van de leer-
lingen vindt de schoolboeken te moeilijk. Het schijnt dat de schrij*
vers van schoolboeken de juiste toon te pakken hebben.

2.4 Problemen thuis

Probfemen thuis zijn a1s gezegd weinig frekwent aangestreept.

Een uitzondering vormen voor de hand liggende uitspraken als "ik
vertel mijn ouders niet all-esrr (le%), rrik kan tn'uis bepaal<ie pro-

blemen niet uitpratenr' (lS%), en ttmi jn ouders werken te hard'r 1tO%)'

In hoeverre hier emotionefe verwaarlozing, of althans onachtzaamheid

aarr ten grondslag ligt, kunnen we uiteraard niet uitmaken" Misschien

dat lokalisatie en samenhang wat meer licht kunnen verschaffen.

In elk geval is kritiek op de ouders niet zeer.fz'ekwent. Vanzelf-

sprekend komen ouderwetse ideeën (9%) , te hoge verwachtingen (B%),

onbegrip (l%), nogal een.s bij ouders voor; evenals trouwens de klacht
dat de ouders te veef aanmerkingen hebbe" (6%), betrokkene a1s kind
behandefe" (6%) of te weinig vrijheid geven (6%).

Zeer r.^reinig frekwent komen l<lachten over het voortrekl<en van

broertjes of zusjes voor (z"l), evenals de klacht dat de ouder.s be-

trokkene niet vertrouwen (Z%) of een hekel aart -zíjn vrienden hebben

(2%).

2.5 Toelcomst- en geldprgL!§ms4

De kategorie toekomst- en geldprobl tel-t niet mind.er dan 14

(van de 30) uitspraken die door meer dan 1O% van de gehele onderzoeks*

groep zijn aNryestreept.
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Het meest frekwent aangestreept zijn rrbehoefte aan goede i:aad wat

ik na deze school zal gaan doen" (ZZ%), r'voor welk vak geschiktr
(2a%), r'\n/at later te doenr' (le%), beroepenkennis (ll%)" Vri jwel
niemand maakt zich overigens zorgen hoe aan een baan te ]comen 1Or+%).

Meer specifielce uitspraken af s rtmeer ovei: universiteit wetenrf

en f'meer over het zakenlevenrf zijn door respelctievelijk 20 en 6%

aangestreept "

Men krijgt sterk de indruk dat rj.eze problemen niet te verhelpen zijn
door beroepskeuzevoorlichti-ng" Het lijkt er veel meer op dat de

leerlingen meer leiding vr.agen ("goede raadr', "\daarvoor geschikttt)
bij de lceuze van hun verdere loopbaan. Een uitgebreide scholen-
en beroepenvoorlichting lcan ciit soort kl-achten alleen maar vermeer-
deren, ook al omdat niemand ztch zorgen maakt hoe hij aan een baan

moet komen. Het ligt ook wel voor de hand dat de beroepskeuze moei-
lijker wordt naarmate men meer over verschil-fende beroepen te \,/eten

komt.

Ten aanzien van de gelÉzsrgsp springen uitspraken als rrik zou graag

wat geld verd.ienen" (tA%), ireen paaï uur per week geld,verdienen"
(l>%), en ,het vakantiebaantjert (l+%) eruit. De vragen over zakgeld
(te weinig, geen vast, en financiële afhankelijkheid) spelen daaren-
tegen nauwelijks een ro1 (respektievelijk B, Z en 5%)! Geldzorgen

thuis schijnen ool< maar voor 5% problemen op te leveren. Een uit-
spraiaj< a1s I'ik heb minder geld dan mijn vriendent' of zelfs ?rik heb

te weinig mooie kleren* wordt eveneens door slechts 5% aangestreept.
Deze resultaten spreken wel voor zichzelf, en zijn in ell< geval

in overeenstemming met het belcende verschijnsel van bijverdiensten
voor" scholíeren. Door deze bijver<liensten raakt de financiële afhan-
kelijkheid van de ouders op de achtergrond. Een merlcwaardig resultaat
is overigens d.at vrijwel niemand lOrS%) meent dat hij te hard moet

werken voor het geld wat hij krijgt"
Ten aanzien van de toekomst zijn er nog twee zeer populaire uit-

spralcen, die a] thans inhoud.elijk enigszins los van de rest staan;

de belarigstelling.voor wat er met je gebeurt a1s je sterft ('te{) en

de vraag of de volgende lcfas moeilijk za1 zijn (16%). Oe laatste uit-
spz'aak zullen we in verband brengen met schoolproblemen, tervijl de

eerste meer bij de religieuze befangstelling thuis lijkt te horen

(persoonli jke problemen) .

Overigens vragen de 6% leer"lingen oie de sterke uitspraak I'iI< ben

bang voor' de toelcomstrt aan.strepen eveneens nader onderzoek.
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2.6 Probtemen in de relatie met l-eden van de andere sexe

De relaties met de and.ere sexe feveren lelatief vr"ijwel weiniSl

frekwent aalgestreepte uitspraken op. De populaire uitspr"aken in deze

kategorie zijn voor het grootste deel minder specifieke uitspraken,

dat wil zeggen uitsp::aken die evengoed ond,er een andere kategorie

ondergebracht zoud.en kunnen worden.

Het meest frekwent (21%) is de uitspraak cver het belang van het

uiterlijk (lelangrijk er' leuk en vlot tlit te zien) aangestreept.

Specifieker, uitspraken a1s frjongens of meisjes vinden me niet aardi-gtr

zijn overigens sl-echts door 3% aangekruist.

Moeilijkheden om een gesprek gaancle te houoen heeft 20%, een

klacht die overÍgens meer aansluit op soortgelijke problemen in de

kategorie rtrelatíes met anderenil en "persoonlijke problemenrr. Tct <1ie-

zelfde groep hoort inhoudelijk het ttzicTt in gezelschap niet op ztrt

gemak voelenfr (B%).

Ook het gebrek aan wrije tij a (le%) maakt niet duidelijk waarvoor men

die grotere vrije tijd. zou willen gebruiken. De B% die geen kan-s

krijgt te doen \i/aar ze z1-rt Ln hebben, ver'heldert dit punt a1 everunlll.

Van de konkretere uitspraken is afleen de vraag ?rof ik verfiefd berl

of nietrt door meer dan'1O% (13%) aangestreePt. Problemen bij het u,Lt-

gaan met iemand van de anrLere sexe rl.oen zich slechts bij 7"/" van de

leertíngen voor, evenals irouwens bij het maken van een afspraakje

(6%), of hoever te gaan bij het vrijen (6%)"

Behoefte aan sexuele voorlichting word"t door' weinigen opgegel/(:n

(6%), evenals trmeer over meisjes" ( 3%), ot rrover jongens(21) r,ril1en

wetenrt.

Aan de andere kant meent niet minder dayt 6% dat ze teveel aan

jongens/meisjes «lenJcen, hetgeen toch wel op problemen lcan wijzen" 3ij

het praten over sex wordt 5% ver'legen"

Samenvattend. krijgt men indr.r;k dat de meest frekwente probfemeïI

op het gebied der' relaties van oe sexen toch niet voor meer d.an ca"

6% "tan belang zijn, Lokalisatie en onderzoek naar salnenhangen moet

dit punt echter verhelderen.

2.7 Problemen in de relatie met anderen

Ten aanzien van de

ta..l. r"r-it-spraken door 1Ol

kategorie relaties met 444elq4 zijn een tien*
of meer aanqestreept" Bovenatan staat. zoals
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al eerder vermeld, de uitspraak I'ik ben verlegenr, (ZZ%), gevolg<1 door

een hekel aan vechten (t9%), Xarrg om iemand.s gevoelens te kwetsen (ll%),
en "trek me de dingen te snef aarr" (16%). Het ideaal van de rfhe-mari.r is
blijkbaar verouderd, en omgeslagen naar dat van schuchtere en kwetsbarer

scholieren. Hetgeen niet wegneemt dat toch nog 12% zicTtzel_f te koppig
vindt en 1 1 % een hekel aan iemand heeft, Kritiel< op de anderen of in elk
geval miskenning (venwaarl.ozing?) wordt door 'l 1 % beleefd: "ik wilde dat
de mensen mij beter kendentf. Tenslotte maakt 13% moeilijk vrienden.

Gevoelens vaÍ. rrvetrvreemdingrt treden maar bij een zeer klein aarLtal-

leerlingen op: il< word er altijd buiten gehouden, nooit als leider ge-

kozen, behandeld a1s dÍe er niet bij hoor,t, zou. meer op anderen willen
lijken, ze mogen mij niet en niemand begrijpt me, worden door niet meer

dar 1à Z"l aangestreept.

Op'va11end is overigens dat 5% meent dat rriemand een hekel aan mij
heeftt'en dat I'ik degene aan wie ik een hekel heb niet uit de weg k;m

gaanfr.

2.8 Persoonlijke prsP,lemen

De rubriek persoonlijke problemen behoort tot de kategorieën wa;ir*
van de meeste uitspraken (t o van de 30) door. 1 o% of meer van de lee::-
lingen zijn aangestreept. Bovenaan staat het al vaker genoemde gebrelc

aan zeffvertrouwen (n%), gevolgo door angst om fouten te maken (ls%),
zit vaak te dr,omen (19%) en ben nogal zenuwachtig (j T%), maar ook:
vind het moeilijk over probl-emen te praten qlSit), vat de dingen te
zwaar op (i 4"1), ben niet altijcl even eerlijk als ik zo.u moeten zijn
(lS%), vergeet veel (tt%) en denl< veel civer. godsdienst (11%). Door la%

van de leerlingen werd aangestreept: wind me te snel op, zwicht snel
voor ver'leidingen, ben Iui, erger me aan vloeken, heb weinig initiatief
en karr mezelf bepaalde fouten niet vergeven.

Men ziet dat gebrei< aan zelfvertrouwen
(te ster.ke) zelfkritiek de hoofd"qchotel van

de daarmee samenhangende

kl-achten vormen" Het

en

de

geheel maakt de indrul< van "nog niet uitgebalanceerde per"soonlijkhecien,

hetgeen in deze l.eeftijd-sgroep ook te verwachten !/as. Reli-gieuze kwes-

ties spelen tamelijk frekirent een z,ol-,

\nleínig frekwent treden extremere uitspra-ken als [balg voor straf van

God't ( 2"1), nachtmerries (Z"l), en ilbang orn ín moeilijkhed.en te komenrl

(z%) ov"
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2.9 Samenvatting

Als we nu deze opsomming besluiten met de vermelding van de meest

frekwente (>20%) optredende zorgen van adol-escenten, ongeacht het

type van de problemen, dan krijgt men het volgende beeld" De adolescent

kan zijn gedachten moeilijk bij zijn werk houden, hij vindt wiskuncle

moeilijk, heeft weinig zeffvertz'ouwen, zou graag goede r"aad willen

hebben over wat hij na school moet doen, beschouwt z:-cLtzelf als vei:'le*

gen, kan met een bepaalde leraar niet opschieten, heeft geen int,eresse

in bepaalde vakken, vindt Lret belangríjk er leuk en vlot uit te zien

en wraagt zich af voor welk vak hij geschikt is" Uiteraard willen !/e

hiermee niet suggereren dat deze kl.achten steeds gezamenlijk in éèn

persoon optreden. Het zijn echter vel de meest frekwent voorkomende:

klachten.

2. 1 O Ver schi 1 f en tus sen I eef ti j ds gr"oe!§4_§4_§Sxep

Uit ont!ílkkelingspsychologisch gezichtspunt is het van belang na

te gaan welke kl-achten specifiek leeftíjds- of sexegebonden zijn, en

wefke niet. Daarbij zijn de leerlingen die 20 jaar of ouder zijn buLi*

ten beschouwing gelaten, zodat de leeftijdsgroepen van 'l 3 tot en met

19 jaar l-open. De aarttallen individuen Per sexe / leeftijdsgroep zijn
in tabel 1 vermeld.

Tabel 1

Sexe_en l-Eeftij4

leefti i d 1 U
71

t)

77
7R

16

77

B2

17 L

4

I
5

1

ongens )\
21

46

49 16 3

e1s.l es o 6 x5 35

141 152 lEO 112 Jl I I

De vraag is nu in hoeverre er voor bepaalde sexe f leeÍttlrlsgroeperi

specifieke problemen bestaan die uiteraard voor and"ere sexe / leef_

tijdsgroepen valr minder belang zijn.
41s (willekeurig) lcriterium voor de opname van een p::obleem is

de 2O%*grens gekozen; al-s een uitspraat< in tenminste èën der ''l 4 grc,e-

pen door 20% of meer van de groep is aarigestreept, is dat probleem

in de analyse betrokken. Dat betekent dat een probleem dat in alle
groepen d.oor ''l 9% varr de feden is aangestreept buiten de analyse blijft.
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Dit is echter onvermijdelijk: men moet ergens een grens leggen.

Alvorens in te gaan op de specifieke problemen is het van belang
enige ordening aan te brengen. rn tabel- 2. zijn daarom voor jongens en

meisjes apart het aantal problemen per leeftijdsgz.oep dat d"oor 20% ot
meer van de groepsleden is aangestreept, !r'eergegeven.

Tabel 2

Aantaf problemen, door 20% of meer van een leeftijdsgrosp ELangestre,ept,

Men ziet hieruit dat de kategorieën fichametijke en thuisprobl-emen

bijzonder weinig gebruikt zíjn. Dat kan uiteraard betekenen dat men

zich weinig zorgen om dit soort problemen maakt, of dat de leerlingen
niet bereid zijn dit soort problemen te vermelden. Het meest frekwent
treden school-- en toekomstprobremen op; dat geldt voor jongens zowef

als voor meisjes.

Er is verder geen enkel probleem d.at in alle 14 sexe / leeftijdsgroepen
door meer dart 20% van de groepen is aangestreept, hoewel een drietai
problemen in alfe leeftijdsgroepen van de jongens of meisje_s apart
aan dat lcriterium vofdoen. Voor de meisjes zijn dat "ik kan mijn ge-

dachten moeilijk bij het werk houdenrr, en rrik heb iueinig zelfvert.rou-
\,/enrr, voor de jongens itil< heb een hel<el aan vechtenrr.

Een beter inzicht 1n de verdeling van d.e populaire pr.oblemen <>ve::

de leeftrjdsgroepen per sqxq 1rr^rjot men als ve achtereenvolgens de

mel s.t es tonqens qemeenschapt,eli ik
leefti.jd 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 1B 19 Í-J 14 15 16 1'7 1B 19

lichameli jke
problemen-2134
problemen op
sclrool 4457236
thuisproblemen 1

toelcomst-, ge1d.-
prob1emen315B566
re:-aties met
arr<leresexe 1 1 2 2 1 3

re-Laties met
arr<1eren1244223
persoonlijke
p-!l§41s4 24 3 5 2T 3

1-111

5 7 910 4 5 6

_12_

3236432

-123111

1122312

311-3-2

-1

344613

_11E1D-ft)Jaz

tl-l

-1

1-1- 1

totaal 11 12 19 28 13 24 23 l/' 12 1B 22 18 11 14 4 5 7 14 /.



groepen van ''ï 3, X4r'1 5 en i6 jaan salnennemeÍI en vengelijken met de 16-,

17-, XB- en 19-jarigen.
Voor de jongste groep jongens zijn dan vooc"al van belang; moeite

met wiskunde, koncentratieproblemen, onenigheÍd met een bepaalde }eraar,

btang voor een mondelinge beurt, be"steed te wei.nig tijd aan heL huÍs-

werk, gebrek aan vr"ije tijd, hekel aan vechten en probee:" een sfech.te

gevoonte af te le.r'en.

Voor de ouderen zijn behalve koncentnatiep::ob1emen, besteed te weinig

tijd aan huiswerk en hekel aan vechten, ook van balang te weinig slaap,

af eens blijven zitten, geen interesse in bepaalde vakkenr te veel ge-

dwongen vakken, goede raad voor wat ik moet gaan doen na school , te

weinig informatie over universiteiten en moeite een gespl'ek gaande te

houden.

Alhosrel dus ook voor d"e oud.ez"s nog eeïr aantal schooJ-probl-emen

van befang blijven, beginnen de toekomst.pr"oblemen hien veef sterke::

mee te spelen.

Ook vool" de jongere meisjes zijn moeite met wiskunde, koncenLl"a*

tieproblemen, kan niet met een l-eraan" opschieten, van belang.

Daarnaast zijn door d,e jongeren frekwent aangestreept: gï"aag zel-f lrat

geld ve:'dienen, vind het belangrijk er leuk en vlot uit te zíen, noga}

verlegen, bang iemands gevoelens te kwetsen, bang om fouten te maken,

probeer -^en slechte gewooÍrte af te lenen en weinig zelfvert-r"ou\^/en.

Men ziet dat de aard van de problemen van de jonge::e meisjes noga1

verschilt van die van de jongere jongens.

De meest pop'ulaire problemen van de or:.d.ere meisjeq zíjn: hooftl-
pijn, slaapgebrek, ben aI eens blijven zitLen, koncent-ralieproblemerr,

wat na school- Le doen, te weinig informatie ove? universiteit, wal

gebeurt er" als je sterft., belang:"ijk er'leuk en vlot uit te zien,

verlegenheid, trek me de dÍngen te snel aan, bang iemand.s gevoelens

te kr,,retsen, te weinig zelfvertnouwen. Men ziel dat de oude.re meisjes,

evenafs de jongere meisjes, nogal rle nadruk leggen op peï"soonlijke

problemen. Bij de jongens staat meer" rle toekomstige baarr op cie voor-
grond. Hoewef dit ook zeker bij Ce meisjes een rol speelt, word.t de

toekomst toch ovenschaduwd doon pe.nsoonlijke problem*n.
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ERI{ST \TAhI DE KLACHTEN

3.1 lqlsr-gi-qs

Tot nu. toe is in hoofdzaak gesproken over de fz'ekwentie van de

d"iverse problemen. Het zal echter duid.efijk zijn da.t de frekwentie

van de ktacht op zícTtzelf niets zegt o'ver de ernstr of althans ov'eÏ'

d.e subjektieve ernst van die klacht. Sommige trproblemenrt lcomen zeer

veel voor, maaï blijken l-ater niet belangrijkl terwijf anderer vr:1j

zelden aangestreepte probl-emen op serieuze moeilijkheden kunnen wijzen.

Er staan ons echter bijzond.er weinig lcl'iteria ter beschikking om zc' f n

tweedeling in de klachten waar te maken. Kritez'ium voor de ernst veuíl

een klacht za:U- het oordeel varr anderen, voor zover zij enigidee varL

d"e mogelijke klachten hebben én de leerling Ín lcwestielennen, kurLnen

z1jn. Dit inzicht van het hoofd der school , leraren of schoofar"t.s in

de moeilijkheden van leerl-ingen komt elders ter sprake (iroofdstuk 7).

Hier zullen we nagaan aan welke problemen de Índj-viduen zélf het

zwaarst ti1len. Het materiaal biedt die mogelijkheid aangezien de l-eer*

lingen niet alleen verzocht werd de problemen \daarvart ze last haclderL,

aa4 te stï"epen, maar ook de serieuze problemen van een extra streep.je

te voorzien.

\,tle zoud.en dus kunnen volstaan met de frekwentieverdeling van de <lubhe-l-

aangestreepte uitspraken en de uitspraken die de meeste dubbele aan-

kruisingen op zich velenigen, als het meest ernstig beschouwen"

Het leek ons echter zinvoller een konrektle aan te brengen voor <le

frekwentie uraarmee de uitspraken enkelvoudig aangestreept zt jn, om<l;rt

vaak aangestreepte uitspraken ook wel vaak dubbel aangestreept zul-Le:n

zij;11. We besloten daanom pex. uitspraak het aantal &.rbbele aianstrr:p:Lngen

uit Ee drukken in een pel"centage van het aantal enkele aans+;.repingen"

Op deze basis is het mogelijk ae (:O) uitspraken per kategorie te or-

denen naar ernst vari de problemen, terwijl- het eveneens mogelijk lrordt

de kategorieën onclerling te vergelijken op het percentage ilernst:lger

problemen.

De uitspraken zijn op deze vijze ingedeeld. in drie typen, nameli,jk:

t ) fret type dat bíj 30 of meer plocent van de enkele aanstrepingen

dubbel werd gemerkt,

2) uitspr"aken die bij 20-30% van de enkefe ata:nstrepers dubbel werden

aangest::eept, en
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:) fret type waar:op minder de.:rt 20% van de aanstrepÍngen tevens dubbel

is gemerkt.

Uiteraard zijn deze grenzen willekeurig gekozen: over het totaal (ZtO)

uitspraken) gerekend behoren steecls 70 uitspraken tot elk van de drie

typen.

3.2 De .rerdefinq var ernstige problemen over de kgtegor:LeË4

Het is om te beginnen van belang na te gaan welke va]] de zeven.

kategorieën de meeste en well<e de minste ernstige problem-^n bevatten"

In tabel 3 vind"t men per kategorie het aantal volgens d.eze definitie

serieuze, minder serieuze en onbelartgrijke problemen.

We herhalen hier nog eens de namen der kategorieén:

\ -.a) lichamelijke problemenl

b) schoolproblemen;

c) problemen thuis;
d) zorgen over de toekomst of geld;

e) problemen in de relaties met leden van de andere sexe;

f) problemen in de refaties met anderenl

g) persoonlijke problemen.

Tabel- 3

Aantal el4s'Ég_e, minder" e-rnstige-§n 94Del!49rl*ike-problgnen Pee

kats.Errq

abcdef t9_!_e

7O

7a

7O

stig:) :o% 11 915 614 9 6

B 11 B 11 B 12 12nder ernstig: 3O*2O%

lanqz"i'ik:"{ zO% 11 10 7 13 B 9 12

otaal 30 30 30 30 30 30 30 214

Men ziet dat kategorie c (problemen thuis) d.e meeste ernstige klach-

ten oplevert, gevolgd door kategorie e (problemen in de relaties met

leden van de andere sexe) en katego::ie a (ficnamefijke klachten),

De meeste relatief onbelangrijke problemen tr'eden op in kategorie c1

(zorgen over de toelcomst of geld), gevolgd d-oor persoonlijke proble-

men en l-ichamelijke klachten' uÍteraarc geeft tabel 3 nog betr"ekke'-ijtr:

weinig informatie over de aard der klachten; de indeling der katego*



aÀ
-aa-

rieën is a prior"i gebeurd, waarbij sommige klachten evengoed onder het
ene als het andere hoofd gerangschikt hadden kunnen worden" We zullen
daarom per kategorie wat gedetailleerder op dit punt ingaan.

3. 3 Lichameli-i&e _pqqb,lsaq4

Deze kategorie onderscheidt zich door een gelijk aantal erns'Eige

en onbelangrijke l<lachten. Tot de 11 ernstige problemen behoren (gerang-
schilct naar percentages) :

- ernstig lichaamsgebrek ;

- niet aantrekkelijk;

- te dik;

- te klein;

- spreek slecht;

- bang voor operatie;

- rook te vee1l

- zíe er slecht uit;
- vaal< ziek;

- slecht fignrur;

- verkeerde eetgewoonte.

De middengroep omvat de kfachten:

- keelpijn;

- gauw moe;

- gebrek aan slaap;

- buikpijn;

- voorhoofdshol-te-ontsteking ;

- slecht gezichtsvermogen;
* hoofdpijn;

- te lalg.

De 1'1 door de leerlingen als
zí jn:

- gehoor"moeili jkheden;
* voeteng

- vaak niet lekkerl

- snel- kouvatten;

- niet zo gezond;

- tarrden;

- te wej-níg buiten;

minder belangrijk beschouwde klachterL
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- vaak geen trek;

- niet zo sterk;

- te mager;

- onhandig, 1omp"

Met lcommentaar op d.eze gegevens dient men de nodige voorzichtigheid in
acht te nemen, aangezien het aar.ta] rnraarnemingen waarop de indelÍng v'al1

sommige klachten berust, uitermate gering is" De rubricening viln "voel
me niet lekkerrf, in de middengroep berust bijvoorbeel.d op het feit dat

van oe ca. 40 leerlingen die oÍt probleem aanstreept.en, er sfechts il

de uitspz'aak o.rr*8$nn"} streepje voor:zagen"

In dit opzicht is de ru.bricering van kfachten als;

- ernstig lichaamsgebrek;

- gehoorproblemen;,r

- onhandig en 1ompl

- bang om geopereerd te worden;

iuat dubieusrgezien het feit dat minder dan 14 kinderen deze uitspraken

aanstreepten, en uiteraard een nog kleiner aantal die klachten van ee:I

dubbel streepje \roorzagen. Men zie voor de betrouwbaarheid van de ru-
bricering de lijst van frelcwenties voor de aparte uitspraken (U;f . I)"
\,rlat betreft de rubricering a1s geheel , va1 t op dat algemenere uit*
spraken a1s gauw moe, vaak geen trek, va.ak niet lekker, niet zo gezot''.d,

n:-et zo sterk, a1s regel niet onder cie serieuze klachten valfen"

Vage klachten voelt men blijkbaaLr', met uitzc-rndering van klachten ove-:^

het uíterlijk, níet a1s ernstig aan.

Te dik en te lcfein is bJ-ijkbaar erger dan te lang en te mager; voeten

tienden en gehoor zijn kennelijk mind.er serieus darr keel .of sp:'eekmoej--

lijkheden. Opva1lend is overigens r1at verkeerde eetgewoonten onder t1e

serieuze problemen gerekend word.en, evenals i:e veel- roken.

Natuurlijl< kan men op grond van deze subjektieve waardering van Ce pro*

blemen, niet beslu.iten dat bepaalde vormen var. medicc}l onderzoel< meer

of minder venselijk zLJyra Het is ons irnmers niet bekend in hoeverre de

betreffende leerfingen al niet reeds onder medische kontroie staaïr"

Men dient dit onderzoek dan ool< te beschouwen al-s een pslrchologÍsche

studie: bepaald.eu objektief al d.an niet bestaande, lichamelijke afl^rij-
kingen zi jn blijicbaar hincterlijker' dan. andere, of worclen misschien

gebruikt om allerlei frustratÍes op af te schu.irren"
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3.4 Schoolpqoqlsmen

Deze lcategorie ]evert relatie-f weinig ernstige problemen op, maar

daarentegen vrij veel in de midden- en onbelangrijke groep. Ernstige

schoolproblemen ztjn:

- bang niet mee te kunnen;

- te dom;

- moeite met schrijven;

- krijg lage cijfers;

- te veef gedwongen vakken;

- moeite met graffmatika en spelling;

- te weinig vrijheid in de k1asl

- een helcel aan school.

Tot de middengroep behoren:

- vaak onrustig in de klas;

- hekel aan lerenl

- gedachten moeilijk bij werk te houden;

- geen interesse in boeken;

- te veef huisverk;

- saaie klas;

- kan niet met bepaalde leraar opschi-eten;

- moeite met wiskundel

- besteed niet genoeg tijd aan huiswerkl

- ben af eens blijven zitten;

- bang voor proefwerken"

Als betrekkelijk onbelangrijke klachten beschoulrt men:

- lees lNtgzaarr.l

* hardop in de klas iets zeggen;

- schoolsysteem te strak;
* geen interesse in bepaalde vakken;

- sl-echt geheugen;

- leraren houden zich niet aan wat ze zeggen;

- te weinig diskussie in de klas;

- bang voor mondelinge beurt;

- schri-fteli-jk overhorenl

- schcolboeken moeilijk"



Ook hier is een aantal- uitspràkell l,/aarvaÍI d.e l<lassfikatie op een be-

trekkelijk klein aantal inoividuen berust. Dat geldt in het bijzonder

voor de rrmoeilijkheid van school-b,oekenrr, ttte domtt en rtmoeite met

schrijvenrf. Voor nauwkeuriger gegevens kan men terecht rn bijlage T

waar de frekwenties vermeld. staan"

Ten aanzien van de inhoud Cer problemen val-t op hoe belangrijk
de klas is en hoe graag men in het klasseverband opgenomen wenst te

blijven" rrsaaie kl-asr valt weliswaar in de midd"engroep, maaï is niet
zo onbelangrijk als het rtstr.akke schoolsysteemrr, r'onbetrouwbare lera*
renrr, rrschriftelijk of mondeling over"horentt, of zeffs trlreinig intenes-
se in bepaalde vakkenrr"

Dit is niet bepaafd in overeenst-ernming met populaire oprratlingen over

te striakke schemais, of wederzijds warrtrouwen tussen docentenJco::ps en

leerlingen. Veliswaar hoort I'moeilijkheden met een bepaalde leraarir

tot de middengroep, maar lcritiek op het docentenlcorps als geheel oir.t-

breekt vrijvrel, of is onbelangrijk"
Zorgen over mogelijkerwijze nniet mee te kunnenrr voï'men de hoofdscho-

tel. Hoewel- men wat meer vrijheid wenst, is een te weinig aan disku.s--

sie nauwelijks een ernstig probleem" Opvallend is dat moeite met gram*

matika en spelling zwaa"nder weegt dari moeite met wi"skunde"

Natuurlijk ka:n men twee kanten uit met een interpretatie van deze r'e-

sultaten" Enerzijds zouclen i1e leerlingen het schoolsysteem over het

geheel nog niet zo slecht vinden, en anderzijd.s kan men sLeflen dat

de leerlingen eventuele klachten over het schooJ-systeem als vechten

tegen de bierkaa.i tleschou.Ï/en"

De faatste interpr,etatie maalct overigens níet duíoelijk, waarom ieer-
lingen in een enquète al-s deze een blad voo.r" de mond zoud.en nemen,

!/e zijn daiarom geneigd te veron,.lerstellen d.at er inderdaad niet zo

zwaar aan de rfsysteemfr-l<lachten getild wordt.

3"5 Problemen thuis

Alhoewef p::oblemen thuis d.oor relatief weinigen zijn aangestreept,

wordt een groot aantal kl-achten door degenen die ze hebben aangestï.eept,

als ernstig bescho'uwd: van de 30 problemen thuis val-l-en er niel- minder'

dan "tr 5 in d.e groep ernstige klachten" Dat zijn ach+;ereenv'olgens:
* iemand ernstig ziek;

- nooit plezier met vader of moeclen;
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- vaak r1lzae thuis;

- thuis te weinig vrijheid;

- \,íoon niet bij oudersl

- ouders gescheiden;

- ouders willen dingen niet geven;

- niet opschieten met vaderl

- niet opschieten met moeder;

- ouders verwach'ten te veel van mi j;

- enig kind;

- ouders vertrouwen mij niet;

- zorgen over iemand in gezin;

- kan problemen niet uitpraten;

- ouders begrijpen mij niet.

Tot de middengroep behoren:

- ouders werken te hard;

- verschil- van mening met oudersl

- iemand overleden;

- zou graag weglopen;

- a1s kind behandeld;

- graag in andere buurt !/onen;

- niet opschieten met broers/zusjes;

- ouders hebben aanmerkingen.

Al-s onbelangrijk beschouwt men:

- een van de ouders overledenl

- voortreklcen broer /zus je;

- ouders hekef aan wriendenl

- te brutaal tegen ouders;

- ouders nemen alle besfissingen;

- ouders ouderwetse ideeën;

- vertel ouders niet alfes"

De klassifikatie van de volgende uitspraken berust op zeer weinig

rnraarnemingen: triemand ernstig ziekrr, rtvoortrekken broer/zus", rthekel-

aan vriendenrt, ttvertrouwen mij nietrr, en rr\n/oon niet bij oudersrr.

Een goede verhouding met de ouders is kenneli-jk be1angrijker dan dt:

ornrol-ledigheid van het gezín, of zelfs de ergernis over het feit dat

de ouders all-e beslissingen nemen. Inhoudelijk liikt de rangorde vrm
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de thuisprobl-emen naar ernst wel aan de verwachtingen te vofdoen"

Misschien dat rfenig kindrr enigszins uit de toon vaft, evenals het over-

leden zijn van een der ouders'

Het is in elk geval duidelljk dat het kind bereid is beperkingen door

de ouders in de eigen vrijheid te accepteren, afs er maar een zekere

acceptatie tegerrover staat"

3.6 fgeEomst* en geldprgbl

In deze kategorie treden bijzonder weinig serieuze klachten op,

De enkefvoudige frekweni:ies zijn hier z"efatief hoog, zodat er misscliien

sprake is van een omgekeerd verband tussen fr"ekwentie en ernst van de

klacht. !íe komen hierop aan het eind vart dit hoofdstuk terug.

In 6 serieuze problemen zijno in afnemende belangrijkheid:

- thuis geldzorgen;

- bang voor toekomst;

- zoï"gen over militaire dienst;

- te weinig mooie kleren;

- zit ik wel op rle goede school;

- hoe kom ik aan een baan"

fn de middengroep ï'angsch.ikken zicTl 1'l klachten, te lreten:

- zal ik nog vender Ierenl

- wil- snef van school;

- wat wi1 ik;

- voor welk vak geschikt;
.- wat gebe-r,lrt er al.s je sterft;

- wat moet ik l-aten doen;

- moet te hard werken,,voor geld;

- meer oven zakenleven weten;
* geef geld te gemekkelijk uit;

- goede naad na school;
* za7- Íl< ooí L tnouwen.

De minder belangrijke problemen zijn:
* geen televisie thuis;

- te weinig zakgel<1;

- meer oercepenkennis;

- is de volgende kLas moei.l-ijk;
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- Per uur per week geld verdienen;

- graag zelf vat geld verdienen;

- meer over universiteit weten;

- moet ouders om geld vragen;

- geen vast zakgeld;

- heb minder geld dan mijn vrienden;

- moeilijk de goede dingen te kopen;

- moet een vakantiebaantje hebben;

- zou wat meer voor mezelf wil-len kopen.

0p bijzonder weinig waarnemingen berust de klassifilcatie van de uit-
spraken: r,ril snef van school , moet te hard werken, en hoe kom il< aern

een baan.

lnhoudelijk is duidelijk dat zakgel-d en geld verdienen in het algemeer:i

geen grote rol- spelen; het is zelfs niet belangrijk minder geld darL je:

"'rrienden te hebben. líel kan geld een probleem zijn als er thuis ge1 d-

zorgen ztjn, maar die uitspraak past misschien ook beter in de katego-'

rie thuisproblemen.

De toekomst-problemen worden meer serieus genomen dan de financiële:.
De indeling wijst duidelijk in èén richting: zal men wel- het goede

vak kiezen, de goede school-, de goede baan? De leerfing weet niet rarat

hij wil, of wat hij kan. Hij wi1 goede raad en vraagt uitdrukkelljk:
om Leiding. Het is evident dat de leerfingen menen te veel mogelijl.:-
heden te hebben en te weinig gestuurd te worden"

Hoewel vefen geïnteresseerd zí7n in de universiteit, heeft men geeïr

grote behoefte aan voorlichting over de universiteit. Dat is ande,rsl

met het za-kenl-even (misschien r,ras de vertaling "bedrijfslevenrf bete:r

geweest): er bestaat op dit punt wëf behoefte aan voor.lichting.
Tenslotte valt op hoe zwaar men tilt aan de militaire diens'L . 0ol< een

gebrek aan mooie kleren is blijkbaar eeír punt dat ernstig genomer.

wo::dt. Het totale beeld van deze kategorie l-evert geen moeilijkheden
op: de toekomst is onzeker, er zijn te veel mogelijkheden en er is te
weinig pressie door -school of ouders een bepaalde richting in te sl.aarL.

ret leden van de andere sexe

Deze kategorÍe onderscheidt zich, evenals de kategorie thuis-
problemen door een groot aantal (14) ernstige uitspraken. Op de ver-
onderstelling dat dit te maken heeft met een omgekeerd verband. tllss;en
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frekwentles en ernst van de uitspraken, komen lrre nog terug.

Genoemde i4 ernstige uitspraken zijn (van meer tot minder serieus):

- mag geen afspraakjes makenl

- weet niets leuks te d-oen;

- hoe moet ik me !n geretichap gedragen;

- te weinig gelegenheid naar feestjes te gaan;

- zorgen over vriendje;

- jongens vinden me niet leuk;

- meisjes vinden me niet leuk;

- hoever te gaan bij vrijen;

- mag ?s avonds rie deur niet uit;

- nooit een afspraalcje;

- mag niet omgaan met degenen die ik leuk vind

- ln gezelschap slecht op gemak;

- krijg geen kans te doen waar zín rn;

- meer over jongens weten.

Tot de minder ernstige problemen in deze kategorie behoren:

- thuis geen plaats vrienden te ontvangen;

- meer over sex weten;

- ik denk te veel aan jongens/meisjes;

- zal ik aan vaste verkering beginnen;

- mag de auto van thuis niet gebruiken;

- belangrijk er leuk en vlot uit te zien;

- moeilÍjk met iemand van de andene sexe uit te gaanl

- te weinig vrije tijd"

Van weinig belang zijn de klachten:

- verlie-fd of niet;

- hoe een afspraakje malcenl

- moeilljk een gesprek gaande hotlden;

- zorgen over vriendinrretje;

- verlegen bij praten over sex;

- hoe ged-r'agen bij ;uFspraakje;

- meeÍ' oven meisjes r^reten;

- graag op dansles.

Op zeer weinig waarnemingen berust de klassi"filcatie van; rrmag geen

afspraakjes maker,rr en rrniet omsaan met degenen die il< leul< vindr'.
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De klassi-fikatie van de uitspraken varr deze kategorie in 3 typen
geeft enige moeilijkheden" De serieuze groep bestaat uit een men5Je1.-

moes van problemen, van het zich i-n gezelschap bevinden tot ergernis-
sen over vrijheidsbeperkingen door de ouders. Maar ool< een geringe

appreciatie van de lcant van de andere sexe en moeilijkheden bij c1e

vrijetijdsbestedi-ng worden als ernstíge problemen gezien. De meisjes

zouden graag meer over jongens weten, de jongens giet over meisjes.
Van een gebrek aan vríje tijd is kennelijk nauwelijks sprake, wél. r,,arr

moeilijkhe<ien hoe die tijd te gebruiken"

Het vait op dat de behoefte aan sexuele voor.lichting niet groot i.s;

aan de and"ere kant komt f'weet niet hoever te gaan bij vr.ijen" in d<:

serieuze groep terecht. Deze klassifikatie heeft iets tegenstrijdigs
wat rnraarschijnlijk uit de gangbane stereotypen in deze sektor ver'*
klaard moet worden.

3.8 Problemen in de relatie met anderen

Deze kategorie omvat rel-atief veel probl-emen in de middengroep.

Tot de ernstige problemen behoren:

- word altijd geplaagd;

- ze roddelen over mij;

- mis iemand erg;

- weet niemand moeilijkheden te bespnekenl

- alti j<i buiten gehoudenl

- ben jaloer:s;

- verkeerde vrienderi;

- níemand vindt mij aardig;

- ben verlegen.

In de midciengroep va11en;

- maal< moeilijk vriendenl
* ze mogen mij niet;
* niet op gemak als il< op bezoek noet;

- behandeld a1s iemand die er. niet bijhoor,t;
- zou willen dat mensen mij beter kenden;

- zou graa-g uat vriendelijke:: ztJni
: trel< me de dingen :e snel aan;

- niemand begrijpt me;

- ver'l-ies snel zel-fbeheersing;

- heb een hekel aan iemand"
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Tot de onbelangrijke probl-emen rekenen de leerlingen;

- hekel- aan vechtenl

- te gemakkelijk beïnvloedbaar;

- kan degene aa-n rnrie ik hekef heb niet uit de weg gaan;

- ben koppig;

- bang gevoelens te kwetsenl

- hekef aan diskussiëren;

- ze maken grapjes over mij;

- word nooit als leider gekozen;

- zau, meer op anderen rnrilf en lijken"

Op zeer weinig iraarnemingen berust de lclassifikatie van: I'altijd ge-

plaagdrr, rtnoddelen over mi j tt, rtmaken gz"apj esrr, irmogen mi j niettt,
rtniemand" begrijpt mett, rfverlceerde vniendenrt en itniemand vindt mij

aardigrt"

Inhoudelijk spreekt de l<lassifikatie in deze kategorie wel aan:

de outcasts zijn gering in aantaf, maar maken zich grote zorgeno

Soms verwijten ze de ander een onaangenalne houding, maar vaal< ook

zoeken ze de schuld bij ztchzelt,
Het lijkt ons dat deze indeling nauwelijks kommentaal behoeft"

3.9 Per"soonliit<e problry

De kategorie levert betreklcelijk weinig serieuze problemen op,

athoewel de frekwentie van de persoonlijke problemen meestal hoog Ís"

Hierin kom.t deze kategorie overeen met schoolproblemen en toekomst-'

en geldprobl-emen.

De serieuze protrlemen zi jn achtereerwolgens:

- bang dat God mij za1 straffenl

- vaak nachtmerries;

- 'te veel zorgen;

- moeilÍjk over pnoblemen te praten;

- moeilijk besluiien;

- nogal zenuvachtig.

Tot de midd.en.groeP rangschikt men:

- zwicht snel voor verleidingen;

- weinig zel"fvertroul/en;

- uillen dat ik nooit geboren was;

* ben lui;
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- niet evenveel plezier als anderen;

- mislukt zo vaal< iets;

- schaam me over iets wat ik gedaan heb;

- vat dingen te zwaar op;

- erger me aan -rloeken en -smerige verhalenl

- probeer sl-echte gewoonte af te 1ez.en;

- niet altijd. even eerlijk:

- bang om fouten te maken.

A1s onbelangrijk beschouwt men:

- weinig initiatief;

- kan mezelf bepaalde fouten niet vergeven;

- winrL me te snel op;

- vergeet veel;

- bang in moeilijkheden te komen;

- weinig zelfbeheersing;

- vertel soms leugens zonder reden;

- denk veef over godsdienst;

- zit vaak te dromen;

- weini g verantwoordelÍ jkheidsgevoel ;

- neem clingen niet ernstig genoeg;

- ben gestraft om iets dat ik niet gedaan heb"

Op een kiein aant-al rniaarnemingen berust de klassifikatie van:
bang in moeilijkheden te komen, nachtmerries, gestraft voor iets
niet gedaan en bang voo:' straf van God.

Ool< deze kategorie behoeft nauwelijks kommentaar: voor zover de

schuldgevoelens zich ontl.arlen in nachtmerries, ang.st voor God,

nervositeit en besluitel-oosheid beschouwt men de pr,obremen afs ern*
sti g.

Zel-fverwijten en tekorti<omingien die niet tot overt afwijkend gedrag

leiden, neemt men minder au sèrieux.

3 " 
'1 0 Dg_ lfglcwent i e van ey.ns t.l. g

De hypothese oat er een omgekeer<1 verband bestaat tussen frekr,ren-
tie en ernst van de klachten, zal tn deze paragraaf nader bekelcen rror-
den. Aan deze hypothese kunnen ti,^ree theorieën ten grondslag liggen,,
te weten:



1)

2)

.E* J) -

1) aargezien buurmants feed. troost is, zaf men fretcwent optnedende

problemen al-s niet ernstig beschouwen, of
z) net is een modeverschijnsel meer over bepaalde moeilijkheden te

klagen dan nodig is.

Sommige problemen zull-en dus, omdat ze veel voorkomen, niet als ernstig
beleefd rnrorden, terwijl aan de andere lcant een aantal op het oog se-
rieuze problemen door velen aangestreept zullen zijn, omdat het rrinte:.

ressant" staat, last van deze problemen te hebben"

De toetsing van de hypothese kan op 2 niveau.s plaatsvinden;

over de kategoz'ieën, en

over de uitspraken"

Beginnerr ve met d.e toetsing o\reï' de kategorieën"
De meeste ernstige kl-achten treden s'ucces.sievelijk op in de katego*.

rieën thuis (c), relaties met de andere sexe (e)rrictramelijke probt.e*
men (a), schoolprobl-emen en rel-aties met and.eren (U en f), en ten-
slotte in de kategorieën persoonlijke problemen en 'Loekomst en gelci-
zorgen (g en o).
Ordent men de kategori.eën naar het aantal onbelangrijke klachten d;rn

is de rangorde omgekeerd (met uitzondering var) een kfeine plaatsver-
schuiving van de kategorie lichamel-ijke krachten). Dit is niet zo r,rez.-.

wonderli;ko omdat de aantallen ern.stige en onbelangrijke klachten rrtei:
geheel onafharkelijk zijn, alhoewef de tussengl:oep buiten beschouwi.rrg

is gelaten.

De vraag is nu of in de katego::ieën met <ie m.eesr ernstige klach.ten.

tevens het l<leinste aantal frelcwent aangestr,eepte klachren vcorkoml:
en omgekeerd_"

ïn tabel 4 zíjn d"e kategor'ieën (van links naar rechts) geol'rlend naar

aarttal ernstige lcl achten. Ir: de tr.ree,.ie en der0,e ri; ziet men Cat het
aantaf uitspnaken dat door 'l o% of meer en door ''l 5% of meer leerlinc;en
is aangestreept"

Iabel_li
Aartlel tlleKveet esnge§lts_Cgtp_t4l!§priken per \elsgtqt e" lglgleggl.iegt

Z]*rn legr_ he ! agtt a1 etnSj r_g_e k_Igq!!Ën_get i4gss4tl t

3

'1

4
I
5

2

f-b li*rl
1a7; of

of
meer aangestz"eept 14-'xB 'i6-'i

oor 15 meeï' aanqestreep t 4*9 6-9
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Men zíet dat de theonie op kategoriaal niveau globaal bevestigd word"t:

naarma.te een kategorie meer itpopulairett uitspraken bevatr treden er

mind"er ernstige kfachten op. T\.rssen frekventie en ernst van de klach-

ten kategorie best:aat kennelijk een algemeen negatief verband.

Tenslotte is d.e theorie eveneens op het niveau van de uitspraken onder-

zocltt. Als men a1le 210 uitspraken, zonder op de indelíng in katego-

rieën te letten, verdeelt in twee groePen, respektievelijk van 1C)9

weinig en 'l01 veel aangestreepte uitspraken, blijken er onder de eerste

groep niet minder dan 50 ernstige uitspraken voor te komen en bij cie

tweed.e groep slechts 20" Dit is signifíkani: verschiflend op het 0,01

niveau, Toch ligt cte zaak komplex. Afs men dezelfde methode volgt per

kategor.ie, blijken er slechts enkele chi-lcwadraten signifikant te zi3n.

Dat betekent kennelijk dat de aard. van de kategorie waarin de kfacht

valt, belangrijlcer is voor d.e ern-st dal de klacht zell , hetgeen ook

al- te verl,\rachten l/as op grond van de grote verschillen tussen de kate-

gorieën.



SAMENHANGEN TUSSEN DE AFZONDERLIJKE PROBLEMEN

4.1 Inlslliry
Behalve rtpopular:iteit[ en ernst van de problemen is het van be-

lang na te gaan in hoeverre bepaalde problemen samenhangen, d"w"z" jn

hoeverre er specifieke klachtensyndromen bestaan"

De a priori indel-ing van de klachten in / kategorieën is alreeds

besproken" Het behoe-ft echter naurrrelijks betoog dat het zeer oru/aar-

schÍjnlijk is dat de syndromen met de kategorieën zullen samenvallen"

Enerzijds is het onwaarschijnlijk dat een kind met één specifieke
l-ichamefijke klacht in de rest van de li-jst uitsluitend" (and"ere) fysieke
klachten zal aanstrepen, anderzijds is het moeilijk, zo niet onmogelijk

te voorspellen r^relke fysieke klachten met wefke schoolprobl-emen of per.-

soonlijke moeilijkheden gepaard zullen gaar.

We zul-len dit deel van het onderzoek daarom als oriënterend be-

schouwen. Dat betekent dat syndromen (of zoals in het vervolg genoemd:

klusters) over a1fe u.itspraken gezocht z:ullen moeten worden, Aan de

andere kant is het niet vaarschijnlijk dat jongens en meÍsjes met d.e*

zelfde klusters uit de bus zuflen komen; het ligt meer voor de hand.

dat de problemen waarmee meisjes zi.tten, geheel andere zijn dar die:

van de jongens. Wij hebben daa:"om rie anal.yse voor d,e sexen apar.t uit-
gevoerd"

Men zou kur:nen stellen d.at in de door ons bestreken leeftíjds-
groepen (van ca. '13 tot 20 jaar) grote verschil-l-en in pr,oblemat.iek op*

treden, b.v. de bekende geleidelijke overgang van konkz,ete p::oblemen

d.er 13-jarigen naar de meer atrstrakte protrlematiek van 20*jarigen.
Wij hebben echtez' gemeend te lcunnen volstaan met het abstraheren v;rrl

klachtensyn,Jromen over alle in het onde::zoek betrokken leeftijdsgrc,epen
(en dus ook over scho1en en klassen) om vervolgens na te gaan in hoe-

veme bepaalde klusters in hoofdzaak cloor oudere of jongere groepen

gelevend zijn, Dat laatste kan geber;r'en aan de hand van kiusterskores"
Een in<lel.ing in leeftijdsgroepen zou immers het materiaaf Le veel ver*
snippez"en, vooral ook omdat - anders dan bij d.e sexen * het a priori
onduidel-ijk is in hoeveel gr.oepen er gesplitst zou moeteïi word-en, en

waar de scheidingen zouden moeten liggen"
De lezer zij overigens gewaarschuwd voor dit hoofdstul<; het is nooii*
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gedwongen nogal- somber van toon. Men realisere zich echter t\.{ree dirrgen:

in de eerste plaats i-s in de loop van de jaren uit verschillende
adolescenten-onderzoekingen gebleken dat deze leeftijdsgroepen veel
minder I'zorgeloos" zijn dan wef eens mag lijken;
aan de andere kant heeft lang niet elke leerling een zeer groot ;rarLtal.

problemen aangestreept, zodat een aantal klusters afgeleid zijn uit.
de klachten van betrekkelijk weinig individuen.

De impressie die men uit dit hoofdstuk krijgt zal daarom all"icht
minder rooskfeur)-g ztJn dan het reëfe aantal I<lachten in feite toeL.aat.

Dit brengt ons op een technische moeilijkheid: aangezien geen enke1.

probleem door meer dan 50% van de leerlingen werd aangestreept, is
komelatierekening minder betrouwbaar, vooral al-s het gaat om zeer

weinig aangestreepte klachten"

Aan de ar.dere kant was het, gezien de grote hoeveelheid klachten
vrijwel onmogelijl< met percentages te werken. Een vorm van faktor- of
kfusteranalyse 1eek, ondanks bovengenoemde bezwa-ren, de aangewezen v/eg.

Er is uiteindelijk gekozen voor een Íteratieve klusteranalyse, ciie

het voordeel heeft voornamel-ijk te \derken met item-totaal korrelaties,
en niet met inter*item-korrefaties.

4.2 De analyse-techniek

De door ons gebruikte iteratieve klusteranalyse wer<1 ontwikkelo

door Boon van Ostade (tlel) naar een voorstel van \,rlherny en Gaylorci

(tg+s) 
"

De analyse begint, als gezegd, met de item-totaal korcelatj.es. Daar"uit

selekteert men de items die een hogere item*totaal korrelatie hebber,

dan een van tevoren wiflekeurig te bepalen norm, en berekent voor e,'.k

individu een níeuwe rrtotaalrr-skore over die items. Opnieuw berelcent"

men de item-totaal korrelaties, nu met de nieuwe totaalslcore voor' ;rffe:

i tems. }an haalt men de items eruit die een hogere item-tota.al
korrefatie opleveren dan de gekozen norm (of een andex'e)" \{eer wortit

een nieuwe totaalskore berekend. De analyse zet zich net zo Lartg voort.

totdat de item*totaal korrel-aties niet meÈr veranderen" De items die

op dat moment de totaalskore bepalen, vormen dan gezamenlijk het eer-

ste kluster, of het eerste komplex varl sarnenhangende klachten.
Met de overblijvende items gaat de analyse op dezelfde vijze ve:"<ler'"

Het zal duidelijk zijn dat de keuze van de norm zeer belangrijk j-s;
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kiest men de norm te 1aag, dan zal het eerste kfuster zeer veel- items
bevatten, en de overige erg weinig. De ervaring leert d.at men het beste
met een hoge drempel kan beginnen, om vervolgens de drempel te verlagen.
Na enig experimenteren leek voor dit materiaal- de eerste norm het best
bij 0.37 en de tweede bij 0.32 te vol-doen.

Tenslotte zijn een aantal items uit de analyse weggelaten, omdat minder
darr 1 % deze items hadden aangekruist. Die problemen zijn:

- woon niet bij ouders (jongens +

- nooit als leider gekozen (meisjes)

- moeite met schrijven (meisjes)

- meisjes vinden me ni_et leuk (meisjes)

- jongens vinden me niet leuk (3ongens)

- word altijd geplaagd (meisjes)

- heb verkeerde vrienden (Songens +

- kan vaak niet naar school vanwege ziekte (3ongens)

- ben te dom (;ongens)

- hoe kom ik aan een baan (Songens +

- moet te hard verken (meisjes)

- mag geen afspraakjes maken (;ongens +

- wil meer over meísjes weten (meisjes)

- wil- meer over jongens weten (5ongens)

- ze maken grapjes over mij (meisjes)

- ze mogen mij niet (;ongens)

- de mensen hebben aanm.erkingen (meisjes)

- heb vaak nachtmerries (Songens)

- bang voor operatie (;'ongens)

- niemand" vindt mij aardiS (jongens +

* heb een slecht gehoor (3ongens *
- schoolboelcen zijn moeilijk (meisjes)
- zargen over vriendje (;ongens)

- gestraf't voor iets wat ik niet gedaan heb(meisjes)

= ben onhandig en lomp (5ongens)

- ernstig lichaamsgebrek (jongens +
- mil.itaire Cienst (meisjes)

meisj es)

meisj es)

meisj es)

meisj es)

meisj es)

meisj es)

meisjes)

Van deze 2/ uitspraken zijn er, zoal-s men zieto 18 uit ae analyse
over meisjes weggelaten en 16 uit de analyse over de jongens.

Daarvan werden slechts 7 uÍtspraken u.it beicie analyses verwijclend"
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4.3 Overzicht van de resultaten

a) De_-:pnge4s

Bij de jongens leverde de analyse 5 duidelijke klusters op, lía;r-

van de eerste uit 37 klachten en de volgende uit respektieveliil< 5, 11,

4 en 6 lcf achten bestonden.

Daarnaast l-everde de analyse nog 1B zogenaamde rrunieke klustersrr op,

dat wif zeggen kombinaties van 2 of 3 klachten. De overige klachten

bleken zich niet in een kluster te ordenen. In totaal vonden van de 1 94

klachten er 63 een plaats in een lciuster, terwijl nog eens 39 in cle

rrunieke klusterstt te voorschijn kwamen.

We zullen ons in d"e rest van dit verslag bepalen tot de 63 uitsprake,n

d.ie in een kfuster optreden, en de kombinaties van 2 of 3 uitspraken

buiten beschouwing 1aten. Wat is de aard van de klusters?

Het eerste kluster wordt gekenmerkt door gevoelens van onzekerhelC.

ten aanzien van ouders, meisjes en leeftijdgenoten. Het geeft het iso-

lement, waarin de ad"ofescent dilcwijls verkeertr aarr (of althans d<:

angst voor het isol-ement). W" hebben dit l<luster het rronzelcerheidsklus-

terrt genoemd, hoewef de term ttonzelcerrr weinig specifiek is" \ríe ko:rerL

voor deze term onder andere vanwege de resultaten van de ienalyse ov€:r

de meisjes.

Het trnreede kfuster omvat een groepje klachten die afle min oÍ.'nLeer

wijzen op een bedreigende wereld. Men zoa Ltet een |tovergevoelighej-dsrtt-

of rtsensitivlteitsl<lusterrt kunnen noemen.

Het derd.e kfuster bestaat uitsfuitend uit klachten ove:: de orrders;

we hebben het "opstandigheidsl<lusterÍr genoemd.

Het vierde kluster is eveneens een onzekerheids- of isolements-.

kluste::; het lijkt echter meer specifiek betrekking te hebben op I:ela*

ties met leeftijdgenoten: we hebben dit het rreenzaamheidskluster" g€:-

noemd.

Het vijfde kluster tenslotte, verenigt een aantal toekomstzol:gen

in zich. We hebben dit dan ook het I'toekomstl<lusterfr genoemd.

Afhoewel ook c1e païen en triots dikwijls goed benoembaar zlJn,

zullen we d"eze kombinaties, a1s gezegd, buiten beschouwing laten, oc'k

af omda.t het hier vaak bijna synoniemen betreft.
Ten aanzien van de onderlinge samenhang der kl-usters zijn de re:sul-

taten niet geheel in overeensLemming met de verwachtingen: welisw,aar'

was het te verwachten dat alle pr'obleemgroepen wel eni5J.szins met het.



A4
- al

eerste, tamelijk algemene, onzekerheidskluster gerelateerd zouden zijn,
maar het is bijvoorbeeld opvallend dat het eenzaamheidskl-uster het

laagst met het onzekerheidskluster gekorreleerd is. Dat doet veronder-
stellen dat r,,re híer toch met iets anders te maken hebben.

In tabel 5 vindt men de ínterkorrelaties tussen de klusters, waar.bij

op de d.iagonaal de interne konsistentie (Kuder-nichardson 20) van de

aparte klusters.

rr.t""torr"t.ti. *r, irrt.*rr. kff=t",rrti" d", kr*t.*= (iorrg.r"1

Men ziet dat het onzelcerheids-, opstandigheids- en toekomstkluster het
meest sol-ide ztjn. Het sensitiviteits- en eenzaamheidskluster hebberr

een minder stevige opbouw. De verschillen zijn echter te gering om e1.

veef waarcle aan te hechten.

b) De mqigisg

Bij de meisjes leveren de resultaten een soortgelijke stc'uktuur
opr zij het dat de klusters hier een i^rat ander karakter hebben. Het

eerste l<luster bestaat :uit 29 uitspraken, waarvan er 13 ook in het

eerste l<luster van de jongens optreden" Overigens ligt het accent irr
dit onzelcer.heidsl<luster minder op de angst te fa1en in het leggen vzur

relaties met anderen, dan vel op onzekerheid terr aanzien van het eigen

kunnen, en het eigen 1ot" Het is hier een tttobber.igerr onzeke::heid"

Het tweede k1u-ster (19 uitspraken) komt overeen met het derde

bij de jongens: het is het opstandigheÍdskluster, e'venafs bij de jongens

uitsfuitend tegen de ouders ger"icht"

Het de:"de kluster bestaat slechts uit vier klachten, en heeft be-
trekking op wat men zou kunnen noemen emotionele preokkupatieo of rtlabi-

liteitf'.
Het vierde kl-uster omvat een groepje van vien kl.achten d"ie we

n'sexueie nieuwsgierigheicirr zuilerr noemen. iiet vijfde is het toekomst,-

onzekerheid

sensitíviteit
opstandi gheid

eenzaamheid

toekomst

o. q6 o" 32 0.39

o"32 Q.63 A.17

0.39 0.17 0.76

0.31 0"09 0.14

o"23 0"13 0"42

0.3i o"2

0.09 0"1

o.14 0.02

o"65 a"19
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kl-uster, nagenoeg identiek met het vijfde l<luster van de jongens.

Het zesde kluster. tenslotte, vertoont enige overeenstemming met

het eenzaamheidskluster van de jongens. De meisjes voegen er echte.r ,3eÍI

I'ik ben zo zieligr'-aspekt aan toe. Men zou het een masochistisch tre.kje

kunnen noemen.

De onderlinge relatie van de l<lusters en de interne konsistentie der

klusters is, evenals bij de jongens, in tabel 6 weergegeven.

Tabel 6

onzekerheid

opstandí ghei d

I abi li tei t
sexuele nieuwsgi eri gheid

toekomst

eenzaamheid

01q4 o.27

0.27 0.§1

o.34 0.21

o.25 4.24

0"33 -0.03
o.26 0"14

4

a.34 0.25

o.21 0.24

0.63 0"06

0"06 a.62

0"10 0.10

0"13 0.13

6

0. 33 0.

-0.03 0.'1

0.10 0.1

0.10 0.13

o41 -o.o7

-0.07

Men ziet dat ook bij de meisjes al-le overige klusters vrij sterk met

de eerste gelieerd zi7n. Bovendien is het opstandigheidskluster hier
gekorreleerd aan het labiliteits- en sexuefe nieuwsgierigheidskluster.

hlat betreft de interne konsistentie i-s ook hier het eerste het

meest sol-ide; het zwalcst zijn de opstandigheids-, sexuele nieuwsgierig-

heids* en fabiliteitsklusters. Maar d"e verschillen zijn niet zo groot"

4.4 Nadere analyse der klust

Hoewel in de vorige paragrafen de klusters al- voorlopig aangeduid

werden, is een nadere analyse op zt n plaats. Het verschif tu.ssen jongerLs

en meisjes zal in het bijzon<ier geaccentueerd lrorden.

Hg!_ pnz eksr hglls svn4r o om

Het ee::ste kluster bestaat bij de jongens uit 11 klachten (:O%)

uit de (a priori) tategorie I'relaties met d.e andere sexerf, ackrt k1achten

uit de kategorie rrpersoonlijke probl-emenr', zeven uit de kategorie
Itthuisproblementt, vijf uit de katego::ie ttrelaties met anderenrt, erL ï'es-

pektievel-ijk drie en t'wee uit d.e kategorieën toekomst- en schoolproble-"

men.
- --- ---!--: r ..^..- i Li : J^ :^"^-^"..-Hec accenÏ llg(. ous, zodL> vuu;'J-uPrg dd-rrgv(fu(lu wEJ Ue uf J us Je'-1ur-rr5

Interlcorrelatie en interne konsistentie der kluqterq -lmqi§js§.)
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meer op hun onzekerheid over rel-aties met and"eren (meisjes, oud.eren,

anderetr, "gezelschap"), terwijl de meisjes meer gebrek aan zelfver.tr.ou*
wen tonen inzake vagere objekten zoals tfde toekomstrt, of I'bang om fouten
te makenr, Itvat d.e dingen te zwaar oprr, e"d.

De meisjes zijn op een vageï"e manier onzeker over het eigen ik dan

de jongens. We hebben dieonzelce::heid een tobberige onzekerhei.d genoemd-,

tertlrijl het bij de jongens meer het karalcter van sociale onzekerheid

heeft. Men ziet ook de tegenstelling introvez.t-extravert in dit kluster-.
Het lijkt erop alsof de jongens zich ook op deze leeftij<1 meen

zorgen maken over het al- of niet geaccepteerd worden door anderen dan

de meisjes, hetgeen o"a. in verband gebracht karr word.en met latere be-
roepsaktivi tei ten.

Waar men de verklaring ook mag zoeken, de verschillen in dit
klachtensyndroom zijn duidelijk" Een ander punt waarop die verschiflen
sterk naar voren komen, betreft de sexuele nieuwsgierigheid. Bij de

jongens zijn nogal- wat klachten over de relatie met de and.ere sexe in
kluster 1 opgenomen" voor de meisjes vormen deze klachten een apart
kluster"

In tabel 7 vindt men d.e samenstelling van kluster 1 bij jongens

en meisjes in termen van de inhoudelijke, a priori, kategorieën.

labe1_Z

Kt achlelr í n_k l-us t_er_L_-l ngedeelll éegl_de a pr :Lsr :L k at egor i eën

me].s.l es

ichamelijke kl-achten 1

2

t (tg%)
aJ

11 1so%)

3

2

s (w%)

3

e (zt%)

Iproblemen

thuisprobl-emen

toekomst, geld

efaties met andere sexe

elaties met anderen 5

ö

;
soonli ike problemen 22 '10

29otaal-

Behalve het relatief grote aantaf "persoonlijke problemen" bij <ie

meisjes, va1 t ool< het ontbneken van rtthuisproblemen" in <Jit kluster op.

\{ij vermoeden dat de red.en everreens gezocLtt moet worclen in het vage,
tobberige" lcaralcter van het onzelcerheidssyndroom bij de meÍsjes"
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0 p s! ergigbgllls syndr o om

Kluster 2 bij de meisjes en 3 bii de jongens lcomen sterk overeen

alhoewel de mei,sjes 19 en de jongens 11 klachten in di-t kluster ver*

enigen, waaïvan zes gemeenschappelijk"

De I'opstandigheidil heeft zonder uitzond.ering betrekking op de

ouders, en niet op de schoof of wijdere omgeving. De verdeling van. de

l<lachten in dit kluster is weergegeven in tabel B.

taDel rq

Klachten in klusÍer 2 (meisies) en ! (iongens) ingeÉeeld naar de a,

pr i qr' :L_ 4 a+, e g or :LS_ën

me is
15

1

C5

huisproblemen

oekomst, geld

elaties met de andere

o

1

1

otaal- 11

De ene klacht uit de kategorie rrtoekomst- en geldzorgenrf betreft trij

de jongens rrheb te weinig mooie klerentr (sic!) en bij oe meisjes rrmin-

der gel<1 dan mijn vriendentr. Het ligt voor de hand dat voor beide moei-

lijkheden de ouders verantwoordelijk gesteld rnrorden.

De ene uitspraak uit de kategorie frrelaties met de andere sexert

is bij c"e jongens "ik krijg geen lcans om tS.oen waar ik zin in heb"l

klaarblijkelijk staan de ouciers ook hier in de weg. Bij de mei-sjes

zijn het soortgelijke uitspraken, namelijk "ik mag niet omgaan met:

degenen die ik leuk vindr', I'ik krijg te weinig gelegenheid om naaï'

feestjes te gaaÍrfren "ik mag meestal rs avonds <1e deur niet uitrr.
Men kari nu achteraf konkluderen dat de a priori Índeling van de

uitspraken mind.er gelukkig geweest is. Een aantaf uitspraken hebben

eckrter, hoewel niet in Aat bepaalde kluster opgenomen, er toch wel- nee

te maken, zodat het voo:: die uitspralcen weinig uitmaakt waaï men ze

onderbrengt.

Waardoor is die opstancigheid gekenmenkt? Jongens zowel als meis-

jes klagerr over onbegrip, te veel. aannLerkingen, geen vertrou\i/en, oud.er'-

wetse ideeën en v'aak r.uz:-e thuis"
De positie van de vader en moeder' is voor de sexen een beetje ver-

schij.lend.: de 'iOr.rr1+ns kr-r-nnen nret nnc.r'hi. fAn mFt r/adef en mOed.e:l , d.e'_- u-:-J - -§-
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meisjes niet me1- moeder" Overigen"s levert bij bei§e sexen de vader

minder problemen op dan de moed"ez". Het ligt voor de hand dit toe te:

schrijven aan het kultuurpatroon, waarin de moecler het meest met de:

opvoeding te maken heeft. De dikwijls uitgesproken veronderstelling
dat de vader de r"ol van politieagent in het gezin speelt, blijkt niet
op te gaan" De kinderen richten hun verwijt-en in e1k geval meer tot
de moeder.

Het is hler de plaats om nog eens te herhalen wat al aan het b,e-

gin van dit hoofdstuk gezegd is: oyrze konl<lusies zijn gebaseerd op die
leerlingen die problemen opgeven en dat is maar een betrekkelijk klein
deel. Dit hoofdstuk geeft daarom een te somber beeld. We komen hierop
nog terug.

E epzgernbe i d s syndr_o om

Het derde l<luster dat voor" jongens en meisjes een gemeenschappe-

lijk element bevat is nummer 4 bij de jongens rteenzaamheidn en nummer

6 bij de meisjes. Van de vier uitspraken die kluster 4 bij de jongens

bepalen, treden er. drie op in kfuster 6 van de meisjes dat u.it acht;,

uitsp:'aken opgebouwd is.
De drie gezamenlÍjke uitspraken zijn rfil< word. er altijd buiterL

gehoudenff, ttik r^rord behandeld a1s iemand die er niet bijhoortrr en
I'ik zou meer op de anderen wilfen lijkenr,
Specifiek voor cl.e jongens is dan nog'rik i;en bang dat ik in moeilijk*
heden komir"

Dat ve het meisjesl<hzster rtmasochistischfi gecloopt hebben komt

voornamefijk door de andere rrsterlcert uitspraken c1j-e Ce meisjes in clít
kluster opnemen; dat zijn bijvoorbeeld: ik ben te d.om, niet aantr"el<ke-"

lijk, jongens vinrlen me niet leuk, niemand begr,ijpt me, en ze mogeír

me niet.
Het is voor ons dus een lcombinatie uitspraken die ster:k rrhet

zieligeri van de betroklcen lcinderen accentl.teeï"t" Zozeer zelfs dat het
show-element r-iet te ontkennen valt.

Over deze l<lusters va1.t nog meer te zeggen. A1-s ve nagaan wefke

uitspraken net niet in <lit l<luster terecht gekomen zijn, maan. er toch
een sterke affiniteit toe hebben, blijkt dat ook voor de jongens trniet-

aantrekkel-i.jkÍ bijna in dit kluster gekomerr is. De ander.e uitsprakern
rtte ilomrt, "ze mogen me níetit en rrnieman'1 begrijpt merr komen bij c1e

jongens in het geheel niet voor, zodat de sexe.:verschillen tussen cÍ.e
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twee klusters minder een gevolg zijn van oe neigingen van de meisjes

het l<luster een masochistisch trekje te ge\ren, dan rnrel van het feit.
dat de betreffende uitspraken niet bíj de jongens aanslaan.

Uiteraard kan men stelfen dat jongens door middel van andere uitspraken

dat efement erin hadden kunnen brengen. Dat is niet gebeurd, maar kLet

schijnt nu toch nuttig na *Le gaan welke uitspraken, wat de jongens be-'

tre-ft, bijna in dit kl-uster terecht gekomen ï/aren (item-totaal korrelet-

tie } :o).
Dat zijn: I'ik zie er niet aantneklcelijk uit", t'voel me vaak niet lekkert',
rtnooit afs leider gelcozentr, Itwil-de dat mensen me beter' kendenrr, rrniet

evenveef plezier a1s de anderenrr, r'soms wilde ik dat ik nooit geboren

\n/astt7 Itj-n gezelschap slecht op mijn gemakrt.

Men ziet nu dat in het eenzaamheidskfuster'van de jongens eveneeïrs

een masochistisch trekje zit, zíi het minder sterk dan bij de meis;1es.

Tos&gmslsy4§qqom

Het laatste kluster waar"in de sexen overeerkomen is nummer'!i trij
de jongens zowef a1s bij de meisjes. Het bestaat uit vier gemeenschap-'

pelijke uitspraken (goede raad na deze school , welk vak geschikt,, l'r;it
moet j-k later doen, beroepenkennis) r rog aangevuld bij de jongens; met

interesse voor de universiteit en het zakenleven. Kommentaar schJ-jnt

hier overbodig ook af om<Lat beide laatstgenoemde uitspraken ook bij d<:

meisjes vrij sterk met dit kluster samerihangen, zodat er hier geen

sprake is van sexe-specifielce pz'oblemen.

§gxggl e ni euws gi er i ghei4s;-, seps -l "t lj4'Lgi!s- en l- eb :Ll :!.Le:L 
-t 

s syndr ollt e4

Er resten ons drie l<lusters, waarvan twee specifiek voor de

meisjes, en éën voor de jongens. Het eer:ste kluster wat we rrsexuef<l

nieuwsgierigheiclrr genoemd hehben, is in zoverre specifiek, dat bi-j de

jongen"s de betreff ende ui tspraken in Liet eerste kl-uster opgenomeït

zijn" Voor de meísjes speelt dit l<luster blijkbaar een andere ro-l <ian

voor de jongens. Dit punt is al ter sprake gekomen bij kluster 1.

Het tweecie voor oe meisjes specifieke kluster ('rlabiliteit'',)
blijkt bij nader inzien mind.er specifiek te zijn, aangezien drie v;rn

de vier u.it-spraken bij de jongens een zogenaarnd ?'uniek kfuster'f'rro::-
men, d.at afs zodantg niet bij de officiële klusters ge::ekend wor'<lt.'

Alleen Ce uitspraal< 'ril< ben koppigr ontbreelct hier.
Diezelfde opmerking geldt hier" voor het op het eerste gezicht
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voor de jongens specifieke I'sensitiviteitslcfustert'.

Men vind.t drie van de vijf genoemde uitspraken terug in een rruniek

l<luster" bij de meisjes. Door de jongens wordt aan de drie uitsprakr:n
rreen hekel aan iemand hebbenit, ttiemaïrd heeft een helcel aan mijrt, rril<

kan degene aan wie ik een hekel heb niet uit de weg gaan" toegevoegrl

rrze roddelen over mljrt en nde mensen hebben aanmerlcingen op mijtt.

Deze laatste t\,/ee b1Íjven bij de meisjes achter!/ege.

Samenvatting

Overzien \i/e nu nog eens in hoeverre de sexen verschillen, dan

blijkt dat het belangrijlcste verschil gezocht moet worden in de

rtsexuele nieuws gieri gheidrt.

Bij de jongens zijn moeilijkheden op dit punt opgenomeïI t.ussen ander:e

relatieproblemen (met ouders en leeftijdsgenoten); bii de meisjes is

dat een probleemgroep op ztch.zelf.

De avrdere, op het oog voor één van beide sexen specifieke klusters,
blijken bij de andere sexe grotendeels al-s rruniel<e l<lustersfr terug-

gevonden te kunnen r,rorden.
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DE LEERL]NGEN EN HUN BELANGR]JKSTE PROBLEMEN

5 " 1 Inlgl:1ing

De vragenlijst bestaat a1s gezegd uit 210 uitspraken, verdeefd
over zeven a priori kategorieën. De lijst is opgesteld door een ond.er-

zoeksgz'oep in de Verenigde Staten en vervol-gens herhaaldelijk getoetst
op volledigheid.

Aangezien er in ons land echter nauwelijks of in het geheel geen

ervaring met de lijst is opgedaan, leek het wenselijk ook hier na. te
gaan in hoever-re r1e lijst aan het doel beantwoord"t"

ïn de Verenigde Staten is op allerlei manieren gep::obeerd na te gaan

in hoeverre de lijst een enigszins representatieve steekpr:oef uit d.e

klachten van adol-escenten bestrijkt.
Een van die methodes is de adolescenten zelf te v?agen in hoeverre hur:.

specifieke kfachten in de lijst voorkomen, en zo niet, welke type pro-
blemen dan ontbreekt. Natuurlijk is dit een gebrekkige methode: veel
ad.ofescenten (en ouderen) zijn niet in staat hun problemen onder wco?-

den te brengen, en komen niet veel- verder dan d.e opmerking dat de lijst
goed of slecht is. Bovendien heeft de lijst een herkenningskarakter,:
de ervaring in Amerika is dat eenzelfde groep leerlingen, al-s ze de

lijst 'roor de tweede keer invullen, mëër problemen aanstrepen. Men

kan dat positief of negatief waarderen" Het komt ons voor dat subst.i-
tutie van vage onlustgevoelens door konkrete klachten over het alge:-

meen heilzaarn ztTn zall in elk geval kan de 1.eer1ing dan over zijn
klachten praten, hetgeen in sommige gevallen bevri-jdend kan werken"

Er .staat tegenover dat een aantal leerlingen meer klach.ten zullen
Itherlcennenrt dan ze in feite hebben of dat ze tn. feite |tnodig hebberLrf

om hun onlustgevoerens te lcanafise?en. sommige leer.lingen geven da-rL

oolc als lcommentaar dat je van al1es een probleem lcunt maken en d.at

dat ongewenst is.
Hoe dat ook zij, wij hebben de feerlingen evenal-s dat in de

Verenigde Staten gebr:uikelijk is, in de gelegenheid wilfen stellen
eventuele aanvuflingen en kommentaar op de vragenlijst te leveren.
Dat is gebeurd door de leerlingen na afl-oop te vragen:

1) waa:. hij het meeste over inz-Lt en of dat probleem in de lijst ge:-

noemd. is;



2) of hij zou witlen
zou vorden, en

3) of hij met iemand
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dat er op school iets aan zijn p::obleem geCaan

over enlcele van zijn pz'obl-emen zou wiflen praten.

\le zuflen beginnen met een overzicht van d.e antwoorden op de

ee-í'sIe vraag"

5. 2 Belangrijkste problem

van de 731 leerlingen reageerden 230 positief met een of ander

antwoord, op tenminste 6én van de drie vragen. De problemen waa:: d.e

leerlingen volgens hun eigen opgave het meest over inzitten, ztln in

te delen in een aantal kategorieën, zoals weergegeven in tabef 9.

leuq1-e
I4q§ 1l4g_f an de_ pr obfs4e4 y au qlle.L !g-!q Eq 1 igg e4 y-o tg§g§- E r gep-lPgllG

hst_Íreegt over_inzitten, peï'_flas

Men ziet dat de toekomst* en geldproblemen het meest in getal

ztjn, en vooral d.oo:: de 4e klassers geleverd vord.en" Daarop volgen

persoonlijke problemen met een piek in de 6e klasseno en school-.prob,1e-

men en problemen thuis in de lagere kfassen"

Lichamelijke klachten, relaties met de andere sexe en met anrle::er:L

tr"eden blijkbaar minder frekwent als belangrijkste probleem op.

Het staatje in tabel 9 is uitenaard ontstaan op grond van een be_

trekkelijl< willekeurige indeli"ng van de genoemde problemen over Ce

kategorieën. We zullen daarom hieronder een steekproef nemen uit de,

antwoorden per kategorie"

<l- as 2 aJ 4 r) 6 LULo

Ial h !al
1aïr.-

:al
1a-n-

:al
Laï}*
--1 %

lichamelíjke klachten
schoolproblemen

problemen thuis
toekomst, gelcl

relaties an<lere sexe

relaties anderen

persoonli jke problemen

politieke problemen

3

11

4

2

1

.?

3

7

26

24

9

5

2

17

Y

5

XB

1',ï

10

4

5

4

2

ó

30

18

17

I
7

3

1

6

22

tr

I

10

7

2

10

11

36

8

2

tb

11,

L

5

É

9

2

IJ

22

"t6

io

28

6

J

Z

7

6

2

1

tl

a

ö

5

1B

15

5

3

43

5

1'2

41

42
Aq

1B

B

45

'16

totaaf 42 99 60 100 62 01 aa 0x 40 a2
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5" 3 i,rcharnef i jte klachten

De leerlingen die lichamelijke klachten als hun hoofdprobleem op*
geven zijn gering in aantal , en de lichamelijke klachten d"ie opg,.rg3ven

zi7n, l<unnen gemakkelijk geklassificeerd" worden: van de 12 l<lachten
hebben er' 5 betrekking op een telcort aan s1aap, 2 op het feit dat de

leraren te weinig rekening houd.en met frelcwente ziekte, en 3 op een

zwal<lce gezondheid in het algemeen.

Eén meisje tenslotte klaagt erover dat ze te klein van stul< is en

steeds voor een lagere-school*kind wordt aangezien, en een jongen

maakt zícLt zorgen over de afmeting van zijn geslachtsorgaan.
Dat is a]les.
Men ziet dat lichamelijke klachten vrij zelden het hoofdprobleem vor-
men" voor zover deze klachten aanwezig zijn, sp.reken d.e leerringen er
zich ook niet tot in de detalls over uit. Dat is begrijpelijk omdat

de meeste leerlingen met lichamel-ijke klachten blijkbaar al- in beheur-

deling zijn bij een arts.
In hoeverre er sprake is val psycn{roatische lcf achten kan uiter-

aard op grond van ons lijstje niet uitgemaakt worden. Het is in ell<:

geval een feit dat het aantal in de lijst aangestr.eepte 1Íchamelijke
kfachten veel groter is dan het aantal malen d.at een lichamelijke
kfacht als hoofdprobleem wordt opgegeven. Ande::soortige hoofdproblemsrL
zuflen dus dilcr^rlj1s van somatische l<lachten vergezelcl gaan.

5.4 §qhoolPrpqlSmEn

Men ziet in tabel 9 dat de schoolproblemen afnemen in de hogere
klassen: vooral de 2e-en 3e-kLassers noemen schoolpr.obl-emen het meest

frekwent als hun hoofdprobleem.

Wat is de aarci van d.e klachten? Van de in totaal- 41 schoolpro-
blemen hebben er niet minder dan 22 betrel<Icing op de angst om te
bl.Ljven gitten, of het eindexamen niet te halen.
sl-echts twee kfachten, allebei in eeri 2e l<las, slaan op de angst.,/oor
proeiqwelken ("il< maa]< me nogal zenuwachtig bij pr"oefwer.ken etc. waar

geen ei:kele reden voor bestaat, maar dat ik er niet uit kan krijgerrr').
Uitsl-uiteno in de 2e en 3e klassen l<omen gezamenlijk 5 kfachten voc>r.

over me4ele§llinllsn (t'school te saai" en r'\daard.eloze klasr'). Niet nin-
der dan 9 klachten hebben betrel<Icing op d.e scb.sol _a1s _o4gariqatie,,



E4
- )l

De verdeling over d.e kfassen is: l<las 3, 4 maal; .y, 2 maal; en 51

3 maal.

Tussen twee algemene klachten (rtik verlcnoei mljn tijd op schoolreer:L

t'het systeem is te stral<") vinden we hier zl .L<lachten over het keuze-

pakket ("geen voorlichting" en "kan mijn kombinatie niet krijgen").
De andere slaan op te weinig gymnastiel< en het huiswerk. Er resteren

dan nog een aantal op zichzelf staande l<lachten zoals angst voor z\ÀIem-'

les, voor overgaïlg naar andere schoof (aoor verhuizing e.d.).
Men ziet dus dat voor verreweg de meeste leerlingen die een

schoolprobl-eem als hun hoofdprobleem opgeven, het de angst voor het

blijven zitten, het uit de groep vaflen betreft. De tweede hoofdgroe;r

sl-aat dan op organisatieproblemen die in meerderheid verband houden

met het lceuzevakkensysteem.

5.5 Problemen thuis

Van de 230 feerlingen zageo 43 een of andere moeilijkheio thuis
al-s hun hoofdprobleern. Men kan daarbij moeilijkheden rond de ouders;

gezamenlijk of éën van belden onderscheiden, moellijkheden rond de

broertjes en zusjes en rond het (woon-)mitieu.

De helft van de problemen -he.c:ir betrekl<ing op de ouders gezanlen-'

1ijk. Van de 22 moeilijkheden in deze subkategorie sl-aan sr ! op ee:n

op handen zijnde of al uitgesproken scheÍding, B op een algemene klaclrt
over de oudei's (geen vertrouwen, ze zíjn ouderwets, ze zien me als ceïI

klein meisje, ze hebben geen tijd voor mij e.d.), terwijf d-e rest s;l-a;rt

op dingen die de ouders niet kunnen of willen geven (zei-1boot, pààr'i.;

verbod naar feestjes te gaan, van pianoles af te komen, verplichtirLg
naar d.e lcerk te gaan en verbod om vrienclen te ontvangen). Afgezien vaïr

de moeilijkheden rond de scheiding lijken de klachten over de ouders

gezamenlijk rrooral in de opstandigheidssfeer te liggen.
De l<lachten over vader en moeder zijn, althans qua aantal geheel ver-
schillend: niet minder dan I2 lcinderen klagen over probl-emen rond cle

vader, en slechts twee over de moeder. De klachten rond de vader zijn
bi jv. twee zieke en éèn overled"en vader ( zoclat e.r geldzorgen ontst;ran) ,

4 vaders met last van driftbuien, 3 kinderen met freen hekel aan hurr

vaderrr, 1 werkloze vader, en een vader die, omdat hij vaa:rt, nooit
thuis is.

Réy, mei o i p aaaf + nn À:+ I .l ^hah; -1^a; .1 mà+ 1^ 1 )- -.1 -O-I^L :Jeer
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heeft over: haar kleding, en een jongen klaagt over ruzies met zijn
moeder.

Een rrijftal kinderen klaagf- over:' een te Eroot gezin, een geh.or'ig

huis, of een broer met wie ze niet kunnen opschieten. Tenslotte z,ljn
er t\,/ee kinderen d,ie graag in een arrdere buurt zoud,en willen wonen;

omdat ze zicLt geïsoleerd voel-^n.

Het is moeilijk uit te malcen in hoeverre de lcinderen die een.

klacht over. thuis al-s hun hoofdprobleem opgeven, daar"onder: echt geb,ukt

gaan, en in wellce mate ze een probleem |tbeclachtrt hebben.

Maar dat geldt ook voor de andere kategorieën.

5.e Ïgskomst- en geldprob

Men ziet in tabel- 9 dat de toekomst-- en geldproblemen zich vocrr^àl

lconcentreren in de 4e l<lassen. l/aarschijnlijk hebben de 5e- en 6e-

klassers aI voor" een groot deel plannen gemaakt, terwijl het probleem

in de lagere l<lassen nog niet zo speelt.
i,íat is de aard van deze l<lachten? van de {/ opgegeven hoofdprc,-

bfemen hebben er niet minder dan 30 betreklcing op beroepskeuze. De

vraag wat te doen na deze school houdt vooral de gemoederen Ín de l.e

klassen bezig.
Van de overige 1/ leerlingen zijn er 5 gepreokkupeerd met de ctooiL,

of afthans met een leven ria de dood" Het is beken<l, dat puber.s zicli
nogal eens met dit pr"obleem bezighoud.en. Deze kinder.en zijn ovez.igens

in ons materiaal venspreid over" d.e klassen, zodat we niet kunnen zeg-

gen dat het een probleem van een bepaalde leeftijcisgroep is. Ook de:

B kino-eren tlie bang voo-r tie toekomst * zondernadere specifikatie -.

zijn, of zich afvr.agen'\,vat er van mij zal terechtkomenrf zijn niet
gekoncentree-rd in een leeftijd.sgï,oep.
Slechts 2 jongens (Ze en 4e kla:;) maken de militaire dienst iot n-ur:L

hoofdprobleem, en finianciële problem.en spelen ool< -:lechts in 2 geverl-

len de hoofor"ol.

Men ziet dat toekomstpr.oblemen het zrnraarst wegen in de 4e klas,;

het gaat er daarbij vooral om het beste wat mogelijk is te lciezen:

sommigen zeggen uitdrulckelijk btmg te zijn later te zullen ontdekken

dat ze toch iets anders en beters hadden moeten kiezen.
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5.7 Relaties met andere sexe err a4der€4

Het spreelct haast vanzelf dat deze kategorieën rroor alle leeftijds-

groepen moeilijkheden kunnen opleveren. VooraI de kategorie rrr"elaties

met anderenrr bevat echter rrreinig ?roofdpl'oblemen, maa:: dat i-s grcter:--

deels een gevolg van onze klassifikatie. Het is in feite een restkatte-

gorie geworoen voor de uitspraken die nie[ ;,an een specia]e groep ne-

fereren"
tríat betreft de veel genoemde rrgrotere openheidtr ten aanzien vEm

sexueie problemen kal er nog we1 het een en ander verbeter"en. Welis,-

\{aar geven 3 leerfÍngen seicuel-e problemen als hoofd.probleem op, maaï'

ze weigeren erovel: uit te weiden of ool< de aa.r'd van ctat probleem aan

te dLriden (ttsexuele homelessrr; rtiets Sexueefsfr en rtmis sexu-efe onder-

grondrt). De overige problemen in d.eze groep kunnen gerangschilct worderL

onder de kategorie liefdesproblemen ("ik bedrieg mijn vriend met een

anderrt; "ik houd van iemand die niet van mij houdtil; I'ben verliefd op

ouder meisjeil etc.), of gebrek aan liefdesproblemeri, ("jonSens vinden

mij niet aardigt', "ik heb geen vri-endin")"

De paar l<inderen die refaties met anderen afs hoofdprobleem opgeveïI

vind.en !/e voornamelijk in 3e klassen (saaie school , zo1tr graag goede:

vriend hebben, d.e mensen die ik ken zijn vervelend) "

5.8 lersoonfijte proU

De rubriek persoonlijke problemen neemt zoals men in tabel 9 i'"iel-

steri< toe in d"e hoogste twee l<1assen. Kijkt men naaf'de inhoud da:: i:

het opvallend hoe moeizaam ook c1e leer'lingen in de hoogste k1assen,,

hun eigen problemen verwoord.en. Zo geven niet minder dan i0 van de z:5

leerlingen met een persoonlijk probleem als hoofd"probleem op dat zt:

te verlegen ztjn, rtgeen bek durven open te doenr!. Een z"'uwe indeling
groepeert 14 leerliyrgen rond het thema rtop zoek naar eigen identit<:1 trt.

Vooral in de 6e klassen spreken deze lcincieren over I'twijfel aan me:relfrr,

"geen initiatieftt, rtgeen z,effvertr:ourrrerrrt, rrmachteiocsheid"tt, rlslaprr,

ttluitr, ttgeen wilskrachttt, e.d.

Een, zo men wil, derde kategorie, zi jn rie \,{eltschmerz-Ëlgaren

die over ttmijn bekrompen breinrr of rrwat is levenrf praten. Met daar-

naast een vrij l<lein gz.oepje dat 'tin mijn eigen werelC feven maar lcom

bij rrij niet aan mel. .Lienstplichtr' (sic!), of I'veel whisky, Pot, d::.ugrlil
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lcreten op papier zetten.
De belangrijkste ]constatering lijkt ons hier dat het pr.obleem

varr de eÍgen identiteit, in de zin van het uittesten van eigen kracht
steeds angstwekkender wordt, naarmate het moment van het schoolverl.aten
dichterbij komt. Het I'vrijrf wif 1en zijn en t'op eigen benen staanil
wordt, als het dichterbij komt, minder aantrekkelijk.

5.9 Pofitieke problemen

Het aantal ma1en dat de 'rpolitiektr tot het befangrijkste probl.eenL

verl<laard wordt, is gering. Het betreft hier zond.er uitzondering zeer
grote problemen in hun algemeenheid (oorlog en vrede, honger, uitbuLi-
ting, rassendiskriminatie, overbevolking of were]drevolutie).
De leerlingen die in dit soort problemen hun hoofdprobleem zíeyt, ziTn
als gezegd, gering in aantaf , en verspreid over d"e l<lassen.

5.10 Samenvatt:L4g

uit dit overzicht l<unnen v/e een aantaf l<onkrusies treklcen:

1) fn de eerste plaats d"e reed.s gemelde verschuiving van de hoof dprc-
bl-emen van schoolproblemen, over toekomstzorgen naar persoonlijk.e
moeilijkheden. De problemen thuis spelen in afle leeftijdsgroeper,
met de aantelcening dat een zeer groot deel van deze problemen irL

de opstandi gheidss-f eer 1i gt.
z) »e lijst lijkt vrij uitputtend. De nieuwe kategorie die we meende,r

te moeten kreëren betreft politieke lcwesties, maar de aard" van ile

genoemde problemen is zodanig, dat we eerder van h/eltsckvnerz-
problemen hadden lcunnen spreken; en als zodanig zouden ze onder
ilpersoonlijke moeilijkhedenrf lcunnen resorteren (ëën leerlinge zegt
het oo]<: rril< heb te weinig realiteitszint'). op dit punt - d.e srechte
wereld met daarin de leerling a1s engeltje - zou de lijst wat aeu,I-

vulling kunnen gebruiken.

-q) get is duidel.ijk dat de "openheid in sexuele kwesties" nog weinig
verder gevorderd is dan in het Viktoriaanse tijdperk" Over Byr,:rliaans
liefdesverdriet word-t weJ- uitger,reid, maar niet over meer konlcrr=te

angsten en moeili jkheoen.

4) Oe a priori Índeling vofdoet redelijk met uitzondering van de lcerte-

gorie rrrefaties met anderenrr. Uitspraken met een dergelijke inhcud
worden vrij zelden - of zeer vaal< - a1s hoofdprobleem beschouwrl.



EE- )) -

5.11 De school en de hopÉ4prqblsrne4

De volgende vraag betreft de wenselijkheid dat er op school ie:ts

aan de genoemde problemen gedaan zou moeten worden. Het lijkt ons kret

handigst ook hier \^/eer per kategorie te rapporteren"
Ten aanzien varr de 12 lichamelijke klachten laten 6 leerlingen deze:

vraag open, 5 antwoorden met neen, en'1 met graag (aeze laatste klaagt
over sl-aapgebrek vanwege te veel huiswerk).

Ten aanzlen van de 4i schoolproblemen ligt het voor de hand d;rt

velen de school- meer zullen wi-1len inschakelen. Toch vaft het resul-
taat nogal tegen. Slechts 1 5 feerlingen vragen meer rran de school, 9

leerlingen lieten de vraag open, 2 leerlingen zeggen dat het niet rLo-

dig is want dat het al gebeurtr 3 dat er toch niets aan te d"oen is en

1 2 leerlingen wensen geen bemoei,ing van de school met hun probleem.

De voorstemmers vïagen van de school voorlichtingslessen over

vakkeirkeuzer uitspraken of de leerling al dan niet bevorder.d zal- wc,r-

den, het organiseren van feestjes, grote vergaderingen !/aar de l<lachten
gespuid lcunnen worden, meer gJrmnastiekonderwijs. Meer persoonlijke
schoolproblemen als de angst voor te blijven zitten lrordt door de meer,-

derheid als het eigen pronteem beschouwd, waarmee de school niets te
maken heeft ("de school- is 4]j11 pronleem; er kan weinig aan gedaan

worderrrr o.f *nee , ík zou het walgeli- jk vinden als het gros van de le:ra-.

ren het fijne van mijn problemen wistr').
Kennelijk wil men van de school- hoogstens algemene, geen indiv'i*

duele hulp, ook op het gebied der schoolprobfemen.

lrlat betreft de 42 tltuísproblemen is het evident dat veel fee::fi:r-.
gen negatief op deze vraag zul1en reageren. Dat is ool< het geval; r:.iet
minder dan 29 leerlingen beantwoorden de vraag ontlcennencl." Sommigen

geven een toefichting, bijv" rrnee, dan weet de school te veel van je-
zelf iaf, en dat vind ik niet prettig,t, o.f rtnee, ze begrijpen me toch
ni- et rt .

Zeven leerlingen faten de vraag open, 3 zeggen clat wat er nu gebeur.t

we1 voldoende is, 1 jongen itkan het niet schelenrt, en 2 antwooz"den

positief: "ja, het beïrnifoedt mijn resultaten op schoolrt"

Ten aanzi.en van de toekomstproblemen vinden we ond.er de 47 l-eer-
irngen 15 die een uitbreiding van de beroepskeuzevooriichting zouden

wensen, 11 lieten de vraag open, en niet minder dalrl 21 vinden het niet
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nodig dat de school zich met toekomstproblemen bemoeit"

Dit is een wat onverwacht resultaat, omdat deze 21 leerlingen eer.l

toekomstprobfeem - meestal beroepskettze - als hun hoofdprobleem opgeven.

Motivaties waarom de school niet bijv. meer beroepskeuzevoorlichtlrlg

geeft worden in het geheel niet gegeven; we lcunnen hoogstens verond.er-

stellen dat deze leerlingen d.e eigen toekomstzorgen verborgen r,rillen

houden voor leraren (en medeleerlingen?)"

De problemen met de andere sexe zijn 1B in geta1. Het spreekt wel

vanzelf dat niemand in zijn sexuele of liefdesproblemen door de school

geholpen r,ril worden. Toch zijn er nog 3 leerlingen die de vraag ope:n

1aten, alhoewel niemand de sprong naar sexuele voorlichting gemaakt

heeft. Dat i"s wel begrijpelijk omdat een hoofdprobleem vrijwel alti jd

betekent dat de persoon z:-chzelÍ met zijn moeilijkheden uniek vindt..

Nauw gelieerd met problemen in de relatie met de andere sexe zijn
uiteraard moeilijkheden in de refatie met anderen in het algemeen.

Het betreft hier B leerlÍngen van wie het hoofdprobleem in deze sek.tor'

1i gt.
De moeifijkheden variëren hier van I'saaie school-rr via "geen 1c,1

en avontuurrr, Itwil vrij zijn van mensen die ik kenrr tot meer uitge-
sproken persoonlijke moeilijkheden afs I'kan me moeilijk aanpassen",

"ik heb vaak ruzie met mijn meisje en mijn ouders" en rik zou graag

een goede vriend hebbenft"

Het is we1 begrijpelijk dat de meerderheid (4) van d.e leerlingen
de school niet in dit soort problemen wi1 betrekken; de leerling zon,ler
rtlol en avontuurtr hoopt daf- c1e school er iets aan za\ doen: sportfes-
tijnen, dislcussies en feesten. Ook de feerling met de vele ruzies ;u:t-

woordt bevestigend, evenals de leerling die zich niet kan handhaverr

in de l<l-as.

Men lcan dus niet zeggen d.at ied.ereen de school een zekere sc,cial-e

fur:ktie wil- ontzeggen" De meerde::heid vool"ziet het rrneefr echter v'arL

een 'uitroepteken of t'besfist" (niet)"
De kategorie persoonfijke probl is, zoals gezegd, het sterkst

vertegenwoordigd oncier de hoofdproblemen. Van de 45 leerlingen m€:nen

23 dat hulp van de school- voor hen ongewenst of niet mogelÍjk is.
Van de overigen beantwoorden 9 de vraag bevestigend, zonder verdere:

toelichting overi gen-s.
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Het is merkwaardig hoe weinig overeen.stemming el in d.eze katego-
rie problemen onder de leerlingen bestaat: leerlingen die verlegen zijn
wilfen deels we1, deels niet dat de school zich met dat probleem be:-

moeit. Zo ook met koncentrati-eproblemen, of identiteitsproblemen, h.oe-

wef een enkering i;itlegt <iat intiemere problemen vanwege de gr'ootte
van de school niet aangepakt kunnen worden.

Alfeen de tfI,r/eltschmerzrr*figuren lieten deze vraag openo Men k;ur

dus ook hier niet stellen dat a]-le leerlingen afwijzend staan tegen.-
over ingrijpen van de schoo] in rtintieme, problemen, mits dat maar ge-

beurt rtals ik dat wil-r'. De negatieve antwoorden zijn echter in de nLeer.-

derheid en oo]< hier vaak in de vorm van rrpertinent niet, o.f ,beslist
ni et rr.

De pol-itielce pr-qlrlsmgq zul-len we hier buiten beschouwing later:,
aangezien niemand 'rziet hoe die door de school behaudeld zouden lcunner:,

wordenrt"

5. 1 2 Behoe-fle aan__gssprekspartner

Slechts een 44-'ta1 (varr <ie 230) leerlingen antwoordt bevestigen,C.

op de vraag of ze met iemiand (wie) over hun specifieke problemen zc,uclen

wil-len praten. Men lcan daarbij 1o persoonlijker 9 toelcomst-y 6 thuis-
problemen en 6 problemen met de andere sexe, 5 schoof*, 2 geldproble.-
men onderscheiden. De persoonlijke problemen variëren van |td::ugtt*gerbl.u.ik,

gebrek aan koncentratievermogen, traagheid, verlegenheid tot rfil< w;Ln--

trouw iedereenrt tot rrwat moet ik wordenrt. De thuisprobfemen hebben o,;1.
betrekking op rtneurotische[ vaders, of rtík word stie]<em omdat il< nieis,
magtf .

Een enlcel-e keer vermeldt men met wie men zou willen pr"aten: ler"a:
ren, psychologen en ook psychiaters lijken geschikte gesprekspartne:rs;
soms moet het initiatief uÍtgaan van de psycholoog can weer rrafleer

als il< erom vraagtt.

TVee korrkl-usies zi jn echter evidentl

t ) op grond van deze antwoor:cen is het niet mogelijk een schatting te
maken van de werkelijke behoefte. Er zijn immers kinderen die eer*st
opgeven geen hoofdpr.obleem te hebben * of die vraag openlaten * en

vervolgens -schrijven graag met iemand te will-en pr.ar'en (zoa1s een

meisje dat volstaat met in heel- duirne potfoodfijntjes onderaan het
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papier'tik durf niet" te schrijven). Met andere woorden deze wi'ze

van inventarisatie der praatbehoefte heeft niet voldaan.

Z) Oe meerderheid zou wef met iemand wil1en Praten, maar weet hoege-

naamd niet met wie.

I,íe kunnen daarom uit de antwoorden op de 3 laatste wragen ni-et:

bepalen hoe groot de behoefte aan welke rfcounselingr is. Wel za\ dlLide-

lijk zijn dat die behoefte groter is dan de 44 positieve antwoor<1ert

doen verondersteflen.
Overigens hebben wijzelf op 2 manieren geprobeerd hulp te b-Leclen

aan kinderen die er expli-ciet om vragen. Noch met een sPreekuur (wzrar-

voor men zich bij de l<lasseleraar kon opgeven), noch met een thu-Ls

toegestuurd vertrouwelijk briefje de anonimiteit op te heffenr konclen

wij de naar ons idee serieuze gevallen bereilcen.
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VERSCHÏLLEN TUSSEN SCHOLEN, SEXEN EN LEEFTIJDSGROEPEN

6.1 Inleiding

In rle voorgaalde hoofdstulcken werden de problemen uit de vragen-

lijst éën voor 6ën (per item) behancield" In de nu volgende hoofdstuklcerr

zullen de probleeml:CISgsISëq worden besproken (ieaer van de J kateg.o*

rieën bestaat uit 30 items). DÍt hoofdstuk lcunnen we zien a1s een af'-

sluiting van de voorafgaande en een inleiding op de komende hoofclstlLk-

ken.

We zulfen bekijken of het gemidcleld aantaf probl-^r,ren clat door cle

leerlingen is aangegeven per kategorie verschilt per school, per se):e

en per leeftijd.
Voor we ingaan op de 3 onderwerpen wi1len we ste11en, dat

verschillen die zulfen worden besproken signifikant zijn op het
--\

niveau '*/.

6.2 Verschillen tussen de scholen

EOi

TeDel i ()

Gemiddeld aan'!al problemen_per kategoz.ig, per school

school- l-ich. school thui s toel< " SCXE and. z,elÍ to t.

al-1e

)r)

-Jt!
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1q o| / r2

1 1 2 D'j z.ó 15.0

\fe zien in tabel.10 dat school 2 op 5 van de / kategor:ieën de

hoogste slcore heeft. Op de 2 kategorieën die overblijven heeft school
1 de hoogste slcore en heeft die ool< over het totaal . De leerlingen r.an

school 3 hebben gemiddeld de minste l<lachten"

Waarschijnlijk hangen deze 've::schil1en en de aard er'van sarnen nlet

het verschi-llende lcarakte:: van de sclrol-en en de verschillende mil-ieus
waaruit de scholen hun leerlingen rekruteren. Wij hebben echter binrren

het kader vam dit onderzoek te weinig Eegevens om dit on<lerwerp vercier

uit te diepen of verdere lconklusies te trekken"

-

' Chr-kwadraat-toets voor gemiadel<Len
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;
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2

3

?*
1r7
1Q
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6.3 Verschil tussen de sexen

Tabel 1 1

Verschillen tussen de sexen

hool- lich. school thui s toel<. sexe and.

+

+

zelf 1-ot..

1+
2+ f,

I

+

+

+_

+-
++.
* -i:

++.
+ r'*

totaal + - f

- = minder + = meer ry= ongeveer gelijk

In tabel'l .'l is aangegeven hoe het gemiddefd aantal l<lachten van de nteis*

jes zich verhoudt tot het gemiddeld aantaf l<lachten van de jongens;.

We zien dat over het algemeen de meisjes meer problemen aangeven <1art

de jongens (tot./tot.). Bekijken ï/e nu. kategorie voor kategorie dan

zien we dat het de fichamelijke problemen, de problemen thuis, het kon-"

talct met anderen en de persoonlijke problemen zijn die meer door de

meisjes worden genoemd. De jongens hebben blijkbaar meer problemetr c>p

school en in het lcontalct met de andere sexe. Het gemiddeld aantal pro-

blemen in de kategorie toekomst en geldzaken is voor de jongens en nreis;-

jes even g::oot. Zoals eer:der is gebleken is het deze laatste kategolie

die tevens het grootste aantal kl-achten oplevert.
Verder lcunnen we uit deze tabel konkfuderen dat de variabefe

rrschoolil kennelijk een zeer belalgrijke is. De algemene tendens zoal--s

die hierboven is geschetst, is nl. niet kenmerkend voor ieder van d<:

3 scholen. De verschilfen met deze algemene trend zijn nie! systema-

tisch, bijv. gekoncentreerd op éën school , zodal we moeten koirkfu,leren

dat er signifikante verschillen tussen de sexen bestaan, maar dat d<:

school een interveniërende variabele is.

6"4 Veqsqhilfe4 tussen de leeftiid

Ook bij de verschillen tussen de leeftijdsgroepen moeten we, in
nog sterkere mate dan bij de verschillen tussen de sexen, tot de kon-

l<lusie komen, dat de va:'iabele rtschoof rt hierin meespeelt" Anders ,Ee:zeg<1:

Op iedere school bestaal er signifikante verschillen tusseír de ve:rschi-L-

fende leeftij<lsgroepen, maar zi.i zi.jn o,p iedere school anders. \de lcunnen

dus niet spreken van een systematisch verschil tussen de 14-r 15'r't6-t
17- en 1 B-jarigen"



*61

7 INZTCHTEN VA}'T DE LERAREN ]N DE PROBLEMEN VAN HUN LEERLINGEN

7.'l Inlqiding

In de voorgaande hoofdstukken Ís gesprolcen over en gewerkt met

problemen en probleemgebieden zoals ze door de leerlingen worden ge-

perci-pieerd. De feerfingen hebben hun problemen en de belangrijkheid.
aangegeven door mlddel van de Mooney Checklist. Het lijkt interessar:rt

om deze gegevens te vergelijlcen met het oordeel van de leraren.

7.2 Problssmslell-Lng en inhou{l

In dit hoofdstuk zal worden getracht een antwoord te geven op ile
volgende vragen:

t ) Wefte problemen zien de l-eraren van hun leerlingen en/oÍ welke pr,o-

blemen schrijven ze Ltun leerlingen toe?

2) In hoeverre komen deze problemen overeen met de problemen die de

1ee:'lingen zelf hebben aangegeven?

Verder zuflen de lerarenoordelen van de 3 verschil-lende scholen rarorclen

vergeleken. 0p de scholen 1 en 2 werden de leerlingen beoordeefd door.

de respektievelijke kl-asseleraren. Op school- 3 trad alleen de r.el:-

tor als beoordelaar op.

Er zaa worden bekelcen of en in hoeverre deze laatste beoordeting (te
zien als een konsensus van all-e leraren die in een bepaalde l<las les;-
geven) verschift van die van de klassel-eraren"

Op school 2 r,rerden de feerlingen behalve door de klasseleraren
ook beoordeeld door de schoolarts. Deze beoordeling za1, behalve met:

de hierboven genoemde, ook worden gekon-fronteerd met de vraag:

Is er verschil in beoordeling van leerlingen die wel en feerlingen clie

niet op het spreekuur van de schoolarts zijn geweest?

Hierbij moet worden opgemerkt, dat de schoolarts d.e l-eraren-(rapport-en)

vergaderingen heeft bijgewoond en daarom vol-doende op de hoogte is om

ook een oordeel- te geven over de leerlingen die niet op het spneekulr
zijn geweest.

De beoord.eling door de schoolarts (school 2) varr d"e leerlingen d.ie

niet op het spreekuur zijn geweest en de becordeling door de rektor
| _^.".^^- ^\ __-_.--_( sciruoi- 3 j vei'torieir eeir bepaaicie overcei'Í<onist. tseide kuirneii wor'deri
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gezien als een vertolking van de algemene indrul< die er over een be.-

paalde leerling bestaat. Een algemene indruk die is opgebouwd uit de

meningen van afle l-eraren die aan een bepaalde kl-as lesgeven.

Als deze beoordelingen, die dus qua informatie op elkaar lijken, eer:l

symmetrie blijken te vertonen, kunnen uit het feit dat ze meer of min-

der overeen-komen met de beoordeling van de leerlingen door ztchzelf
dan de beoordeling door de klasseleraren, konklusies worden getrokk,:n

over di-t laatste oordeel.

l{ij zouden kunnen besluiten het oordeel van de l<lasseleraar te
vervangen door het oordeel van een min of meer objektieve beoordelaar

die de meningen van a1le betrolcken leraren samenvat i,c. de rel<tor,:n
<ie schoolarts.

Misschien zou het nog beter zíjn tn de toelcomst a1le leraren die

aan een bepaalde klas lesgeven zelf te laten oordelen.

Tenslotte z:ull-en de resuftaten van dit hoofdstuk worden vergeleken

met een Ameril<aans onderzoek met dezelfde probleemstelling als in dit
hoofdstul< wordt behandeld"

7.3 Procedure

De in dit onderzoek gevolgde procedure is in de voorgaande para-

graaf reeds vaag aangeduid.

Voor de beoordel-ing werden in eerste instiantie de kl-asseleraren ge-

vraagd. 0p Ce scholen 1 en 2 hebben deze de beoordeling dan ool< uit.-
gevoerd. 0p school 3 was de rektor bereid deze taak zelf op zich te
nemen. 0p school 2 hee-ft, zoals eerder reeds gezegd, ook de school-an'rs

de 1eer1Íngen beoordeefd.

De beoordeling heeft a1s volgt plaatsgevonden:

de 2"1 O problemen in de vragenlijst worden onderverdeeld j-n / katego.-

rieën. Voor de duidelijkheid zullen we ze hier nog eens herhalen:

a) ricnamelijke problemen;
-\b) schoolprob-Lemen;

c) problemen thuis;
d) zorgen over de toelcomst of geld;

e) problemen in de relaties met feden van de anoere sexe;

f) problemen in de relaties met anderen;

g) persoonlijke problemen"
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Aan de beoordefaars werd een lijst van leerlingen voorgelegd met

daarachter vermeld de zeven kategorieën. Zij moesten door middef varr

een kruisje aangeven in wel-ke van de kategorieën de leerling verd ge:-

acht problemen te hebben. In vergelijking met het orrderzoel< van Amos;

en Washington is dit een sterk vereenvoudigde procedure. Zli hebben

alle leraren voor iedere leerling dezelfde vragenlijst laten invullen
die de laatsten ook hadden ingevuld.

7.4 Het oordeel van de feraren

Het oordeel van de leraren kan op verschillende manieren wordert

gepresenteerd, bewerkt en vergeleken. \n/e zullen beginnen met een ant-

woord te geven cp de eerste vraag die we in paragraa"t 7.2 van dit
hoofdstuk hebben gesteld:

Welke problemen zien d.e leraren van hun leerlingen en/of velke probl-e-

men schrijven ze hun leerlingen toe.

Tabel 1 2

Overzicht van het a .9-

leraar, respelctievelijl< de relctor, in procenten van het totaal aant;rI

leerl-ingen vavr de_ betroklcq4_§sLleol

lich.
school

thui s

toek"

sexe

and.

zelf

5

9

7

2

6

5

B

B

14

12

4

6

14

1

4

28

28

9

17

to

2B

Als we bovenstaaride tabel bekijken is het duidelijk dat er geen een-

voudig aírt\n/oord op de eerder genoemde vraag is te geven. De norm voor

wat een rtprobleemgevalr i-s, verschilt ,rari beoordef aar tot beoordelaar.

Bovendien leggen zij verschillende normen aan voor de verschil-lende
probleemgebj-eden. A1s we een antwoord willen geven op de vraag wel-l<<:

problemen de leraren zien bij hun leerlingen kunnen we beter een ratrg-

eoordel-aar kf asseleraar l<lasseleraar rektor
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orde opstellen van de problemen, zoal-s ze door de leraren en de feer-
lingen zijn axryegeven.

Tabel _13

Rangorde van de probfeemgebieden zoal-_s Ze door de leraren en leerlilLgerL

wer d§4_ ea4gsg ev en_lfuI)

relctor

Bekijken \^re rur. tabef 13 dan zien we dat er vreinig verschil in rangoroe

van de problemen is tussen de drie scholen, zo\{ef bij de leraren als;

de leerlingen. Alleen valt op de gedeelde tvreede plaats die de prob1e-

men in het lcontakt met anderen (*d.) innemen bij de leraren van sclrool.

2. ï/e lcunnen dus spreken van een algsme4qls4gerie die er uit naar voren
komt en die tot uitdrukking komt in de lcol-om 'rtotaal-rr. Voor de duj-de*

lijkheid zijn hier de twee rangordes nog eens naast el-kaar gezet.

Tabel 1 4

Ra4ggqge van de kategorielén zo_als ze {oor ds_!§rars4r_respektievs]i.E
lqe"lingen ,rjn aangegeven (B)

o
U
L
o

í0

ler aren leerlinqen
1. zelf
2. schoof

3. thuis
+" and.
( - ^..À). JU U

5. lich.
7 . toel<.

school

I
I toel<" + zeff
)

and.

sexe

1

I lich. + thuis
)

school 1 2 3 totaal
beoor-
delinq

I-erarenz4eer-
linqen

lerarenz/l-eer-
l-inqen

tera::enuheer-
x) I i noen

Lerrce{leey'-
1i-nqen

1ich.

school

thuis
toel<.

sexe

and.

zel--f

L

L

3.

7

4

6

2

6

L
7

?
5

4

3

6

?
4

7

E)

?
1

4

L
6

3.

7

4

2

7

!.
L
6

5

4

1

7

L
6

!.
5

4

2

6

?
aJ

"
5

4

J.

(;

I

,:

tr

I

Z-
x
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De problemen op school (school) en de persoonlijke problemen

(zeff) zijn bij d.e feerlingen de meest genoemd,e problemen (1e en Ze

plaats) en worden ook door de leraren als zodanig onderl<end, zij het:

in omgekeerd"e volgorde (2e en 1e plaats).
Bij de leerlingen wordt de 2e plaats echter gedeeld met

gorie I'toekomst/geld'r, terwij1 deze bij de leraren pas op de

laatste plaals lcomt!

In tabel 1 2 worden voor deze kategorie in vergelijking met de

aldere kategorieën lage percentages genoemd.

Ook Amos en !íashington komen tot een dergelijke lconklusie:

rrTeachers . . . , and appeared especially unalrare of the
extent of student problems in the areas of Mooney: Ir{ork, the
future and heafth and physical developmentrr"

Kennelijk verwachten de leraren varr middelbare scholieï'en - of wel-fi.ch1:

varr rtde jeugdtr in het algemeen - dat ze ztclt meer bekommeren om het
rrhic et nuncrt dan om hun toelcomst.

Deze verwachting lijkt door de bovenstaande gegevens te worden tegen-

gesproken. Ook in hoofdstul< 2 trd.e meest frekwent optredende problemer,/

komt dit reeds naar voren.

Een verschil, als boven genoemd, tussen leraren en leerlingen, vinden

we ook in omgekeerde richting, nl . voor de kategorie I'problemen thuis?l

(ttruis). Bij d.e feraren staat deze kategorie op de 3e plaats, bij de:

leerlingen op een gedeelde faatste. De oorzaak voor dit verschil moei.

ook hier waarschijnlijk bij de leraren worden gezocht. De volgende 1-

tabef kan dit duidelijk malcen.

TeEel-l5
Samenhang van problemen o! schogl._ sn prgL_lemeq thu.is in dq beoordeli ng

van de leraren

hool I overl
i Ë 2B"B%

, I T.B%

3 I 57.

In tabel 1 5 zien we

fen schoolproblemen

dat de leraren de

en problemen thuis
neiging hebben

sarnen bij één

lcate-

en

om in veel gev;rl-

leerling aanwelzig

de

7e
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te achten. Dit blijkt echter door de leerlingen niet zo te worden g,:-

voeld. Het lijkt erop dat de l-eraren de oorzaak van de problemen op

school gedeeltelijk wi11en afschuiven op moeilijkheden elders, i.c.
thui s.

Een ant\iloord op de vraag in hoeverre de problemen die de leraren aan-

geven overeenkomen met <ie problemen zoals ze door de leerfingen wor,ien

gepercipieerd, is in het voorgaande reeds gedeeltelijk gegeven, maar

kan op meer exa.kte wijze word.en getoetst. Hiervoor is een f-toets
voor gemiddelden gebr.uikt en \i/ef a1s volgt:
Voor ieder van de 7 kategorieën kunnen de leerlingen in 2 groepen wor-

den gesplitst, n1. leerlingen die wel en leerlingen die niet door de

leraren werden aa-ngegeven afs probleemgevaflen in die bepaalde ka'Lego-

rie.
De leerlingen hebben zrcLtzeff ool< beoordeeld op dat probleemgebied

door middel van het aanstrepen van één of meer problemen van de 30

waaruit zorn kategorie bestaat. Berekend is de gemiddelde slcore vian

de leerlingen die wèl en niet. door de feraren werd.en aangegeven,

A1s de leraren ilgoedr hebben beoordeefd dan moet de gemiddelde

skore val de leerlingen die wel door de leraren ziTn aangegeven s-lg.-

nifikant hoger zijn dan de gemiddelde skore van de leerlingen die n-iet

door de leriaren werden aangegeven. Dit is getoetst met de f-ao"at
voor gemiddelden.

rabel llí
I

De f*toets voor d.e beoordeling van d"e leraren ten opzichte van de

z el ft s.gor: d_ef i4g vaï] de 1 es4 ipge4,__ggspl i'qïF najrr j ongens/mei s j es

:choo1 1 2 3

i onqens ,/ mei s i es 'i onqens ,/' mei s i es i onq.ens ,/ mei s i es

lich.
school

thuis
Loek.

sexe

and.

zelf

vl
3.555 "t 11.415

*\
3.253 '-'/ 7.736

.156 .i2B
*\

3.008 ,'/ 1.402

"949 . 81 6

.o12 2"064

"B7B 1 "354

.655 2.802
*\

"502 3.395'-r
.165 3.588 "/
.657 .oo3

"557 .171

6:!.34 .3O2

"717 "246

.526 1 .969
r.)8"712 3.oe7'-'

5:877 6.O87

1 "543 "669
.623 .01 6

.028 7 .?7 §

1 "611 2.458
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De onderstreepte getallen zijn signj-filcant op het 5%-níveat4 sommigt:
N)

ook op een hoger niveau. De getallen met een -'' erachter komen in de

buurt van deze signifikantie en kunnen dan ook worden aangeduid a1s

lndikatief, dat vil zeggen het oorcleel van de leraren komt nog rede-liJ]c

overeen met het oordeel vaïI de leerlingen zelf.
Naar aanfeiding van deze tabel en tabel 12 zouden we de volgende

konl<lusies willen tnekken:

- De leraren hebben over het algemeen weinig inzicht in de wijze wailroP

leerl.ingen zíchzelf beoordelen, c. q. bepaalde problemen percipiëren.

Als positieve uitzonciering kan de kategorie rrschoolprobl-emen[ gelden,

afs absoluut <lieptepunt de kategorie rrtoelcomst en geldzakenr'"

- Verder lijkt het moeilijk omo behalve een voorkeur voor bepaalde pro'-

blemen, een beoordel.ingspatrcon voor de leraren te destilleren. Het

is zeer onduidelijk vat nu de norm is voor I'een p:'obleemrr, terwij-L

deze bovendien wisselt per rrprobleemgebied'r, per leraar en per scJroolt

kortom vol1edíg afha:rkelijk is van de persoon die beoordeelt.

Amos en llashington vonden in hun onderzoek dat:

'rTeacherst judgements were more similar to those of boys than to
tho.se of girls, md likewise, more similar to the 9th grade tha:t
to those of the /th grader'.

Deze uitlcomsten lijken door ons onderzoek niet te r^rorden bevestigd.

Door het feit dat er geen systematisch verschil gevonden is tussen (1e

beoordeling van jongens en meisjes zijn o.i" in het onderzoek geen

ciuideli jk aanwi jsbare faktoren aanwezig om te veronderstef len d.at e::

sprake zou zrjn van bias.
Dat in het Amerikaanse onderzoek gevonden is Cat het oordeel". viari

de leraren meer in overeenstemming is met de beoordeling van de l-ee::-

lingen uit de hoger"e klassen dan uit de lagere k-Lassen en in ons ond.er--

zoek n:i-et;'',-Ligt waarschijnl-ijk aan het feit dat cte l-ee:'1j-ngen slechts

door éé4 leraar werden beoordeefa (ae klasseleraar respektievelijk r1e

rektor). Met andere woord.en cle beoordeling was te zeer afhanlceli jk "ran

de individuele beoordelaan"

7 "5 De schoolar'[s

Reeds eerder werd gewezen oP het feit dat

school 2 behalve door hun klasseleraar ook door'

beoordeeld" Terwillevan de overzichtelijkheid

de feerlingen van

de schoolarts wercle::i

behand.elen we de resu.f--



-68-

taten van deze beoordeling in een aparte paragraaf"

Reeds bij het verwerken varl de gegevens viel op dat de schoo_La::ts

een aantal leerlingen zeer veel problemen toeschree.f en anderen zeel:

weinig. Bij nadere analyse bleek er een onderscheid" te kunnen worde:r

gemaakt tussen drie groepen:

1 ) Leerlingen die uit zichzelf naar het spreekuur van de schoolarts
zijn geweest (eigen initiatief)"

2) Leerlingen die op aanraden van anderen naar de schoofarts zijn ge-

weest (aangeraden).
^\3) Leerlingen die niet bij de schoolarts zijn geweest (niet).

In de hierna volgende tabel komen de verschilfen in beoordeling
vari de drie groepen duidelijk naar voren.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de schoolarts niet beoordeeld heeft
op de kategori-e I'persoonlijke problemenrt (ze1f)"

rCDel i7
Overzicht van het aantal probleemgevallen aangegeven door d.e school-
arts, gesplitst naar de drie subgroepen, in percenten_!.an het tot,ia_L

eiqen initiatief aanqeraden ni et
l-ich.

schoof

thuis

SCXE

and.

79
nË

B3

34

32

30

54

B4

69

36

33

)J

11

29

10

1

2

4

N 47 39 183

Opmerkelijk is het ver:schil in beoordeling v'an de leerfingen die niet
bij de schoolar,ts zijn geweest en de leerlingen die er ye1 zijn ge-

weest (eigen initiatief + aangeraden).

Het lijkt erop dat leerlingen die op het spreekuur zijn geweest ool<

meteen een groot aantal problemen kri-jgen toegemeten. 0f dit terechl:
is moet blijken uit de f-toets vocr gemiddelden (zie vorige paragr.aafl).
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,@
De v--toets_vserlle beoordeling van de_§sheelaïts ten opz-Lsh!e_\rarl de

leerlingen ge_splits_! naar aangeraden,. niet en eigs:n -Ln-L_L-La,L-Le:l

eiqen initiatieÍ aanqeraden niet
lich.
school-

thui s

toel<.

sexe

and.

1.629

1.994

.177

.033

. ZZO

a 
^í ^J. UUZ

2,48O

1 "977

3.9_21

1"776

.002

.891

1 .136

7 .609

^oEO JOJ

.007

" 691

2.189

Als we ae 5%-signifikantiegrens nemen ({=:.e1 dan blijkt dat het toe-
kennen van veef problemen in de groepen eigen initiatief, aangeraden

grotendeefs onterecht is. Zeffs de kategorie lichamelijke problemen

is niet signifikant in overeenstemming met de beoordeling van de leer-
lingen. Hierbij moet natuurlijk wef rnrorden opgemerkt dat de lichame-

lijke problemen zoals ze door de l-eerlingen worden gepercipieerd an-

dere kunnen zijn dan die welke door de schoolarts kunnen worden ge-

konstateerd. Vooral problemen met betrelcking tot het ontevreden zijn
met het eigen uiterlijk (te Ait, te dun, te 1ang, te kort, slecht ui-t-
z:.eyL, etc.) zul-len niet medisch-diagncstisch worden vastgesteld.
Merkwaardig i.s echter dat, als we de leerlingen niet splitsen in dr:Lc

groepen zoals eerder werd aangegeven, maar in jongens en meisjes ovc'i'

het totaai, dat -oe bcoorciel- j-ig van schooi,arts op bi jn.r a]lc lcaLegorieëtr

wèl signi-fikant in overeenstemming met de beoordeling van de leerlingen
is (zie tabel 19).

TeDel 19
DDe X*-toets voor de beoordelin itlffjl

door richr.lf, gesplit

r onoen-s melsres

Iich.
school

thui s

toek.

sexe

and-.

E FEA)a))a

11.118

52241
EE-

.o14

-4J9.r.

4:-975

6"01'1

4"961
,4 ono

,.*,
5.168
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Dit feit komen we in de literatuur wel meer tegen. Als ve eenzeffde

populatie op verschillende manieren verdelen in subgroepen kunnen be-

paalde signifikanties verdwijnen of naar voren komen. Voor dit ver'-

schijnsel bestaan e.nkele verklaringen. Het zou echter te ver voer€:n

om deze binnen dit lcader te behandelen. Wellce verl<laring in ons gevë1I

van toepassing zou zijn is onduidelijk. Het is daarom moeilijk om kon-

klusies aan deze laatste tabel te verbinden. Tot slot zouden we de v'ol*

gende opmerkingen willen malcen over de beoordeling door de schoolzrrts:

1) In grote trel<lcen komt zi j overeen met die vari de f eraren: de rang-

orri.e van de kategorieën is dezeffde als die van de leraren en ook.

deze beoordeling geeft natuurlijk blijk van inzicht in de manier

u/aarop leerlingen ztchzelf beoordelen.

2) Opmerkelijk is het ond.erscheid in de beoordeling van leerlingen
die rgql en leerlingen die nls! op het spreekuur zijn geweest.

3) Oe beoordeling van de feerlingen die niet op het spreekuur zijn
geweest vertoont - in percentages en signifikantie - geen overeeïr-

lcomst met de beoordeling door de relctor op school J.

Aan deze f aatste opmerking zol.lden wij de volgende konlcfusie willen
verbinden:

Ten aanzien van de beoordeling door de lcf asselez'aren ten opzichte v;*L

de beoord.eling door een min of meer objektieve beoord.efaar (die een

algemene indruk weergeeft) zi jn uit voorgaande gegevens geen kotrk-Lusies

te trel<lcen" Algemeen lcu.nnen we stellen clat alle beoor"d.elaars ongeveer

eenzelfde patroon van beoordelen hanteren waar het d.e rangor"de van cie

kategorie'én betreft" Waar het Ce norm voor een rrprobleemgevalrr betreft

- a-f te lezen aan het percentage problemen ten opzichte van het totaal -
bestaat weinig overeenstemming" Het zou wellicht aanbevefing verd:Lenen

een volgende lceer afle betrokken leraren te laten beoordelen.

De in dit hoofdstuk gevonden r"esuftaten lcomen vrijwel overeeir nret

de resultaten van h.et Amerikaanse onder:zoelc van Amos en Washington.

ï.t/e mogen hieruit lconl<luderen dat de door ons gebruikte meer eenvoudi-ge

methode varr beoordelen geen verandering behoeft.
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7.6 Slglopngkl4g

Tot slot val dit hoofdstuk zouden wij aandacht lrillen besteden

aan een vraag die zich bij de analyse van de gegevens voortdurend op-

dringt: wat is een probleem of een probleemgevaf?

Een objelctieve vaststel-ling van wat nu een probleem of probleetn-

gebied is behoort helaas o.í. tot de onmogelijkheden. Dit blijkt reeds

uit het.feit dat de beoordelaars in ons onderzoek geheel verschille:ede

normen hanteren.

Ook een instrument waarop de pr"oefpersonen zichzelf beoordelen * in ons

geval de Mooney Checklist - l-evert geen objektieve maatstaf. ï/ij ku:nne:n

hoogstens konkfuderen dat bepaalde leerlingen meer problemen aàngeven

dan anderen. Ten opzichte van deze laatste beoordeling dienen wij
bovendien rekening te houden met wat W.ï. Thomas heeft neergelegd ín
het z. g. Thomas-theorema:

ilIf men define situations as real, they are reaf in all their
consequencesil.

Volgens R.K. Merton betel<ent dit dat
tt . . . men respond not only to the objective features of a
situation but also, and at times primarily, to the meaning this
situation has po§f them.
And oncethey have assigned some meaning to the situation, thei:r
consequent behavior and some o.f the consequences of that behav,-
ior are determined by the ascribed meaningrr.

fn ons geval betekent dit dus dat de leerlingen problemen lcunnel:.

aangeven die ze rrobjektiefrf - wat dat 1n dit verband ook moge betekenen

- niet hebben. Volgens het Thomas-theorema maalct dat echter niets ui i,
omdat ze er zich toch naar gedragen.

Het bovenstaande Ín aanmerking nemende is het duidelijk clat we

niet kunnen spreken over <ie juistheid van de beoordeling zowel door'

de feerling van zichzelf als door de leraar. Als we het oordeel van

de leerling vergelijken met het oordeel van een of andere beoor:delaiar,

zoals in het in dit hoofdstuk is gedaan, kunnen we nog veel minder

spreken varr een juistheid, omdat niet objektief is vast te stellen
wat nu jgis! is. \n/e hebben daarom steeds gesproken over I'het inzicht
van de l-eraar in de manier" waarop de leerlingen zichzeff beoordelenr'"
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]NTELL]GENTIE, SCHOOLCIJFERS EN KLACHTEN

B. t Inl-e:Ld:L4g

Een interessante groep leerlingen zíjn degenen van wie men de

indruk kri-jgt dat ze beneden hun intel1ektueel niveau funktioneren.
Uiteraard kan dat aflerlei oorzaken hebben, vari-ërend van r'l-uiheÍdfr

tot een teveel- aan (niet-schoolse) zorgen" Wij vermoeden dat deze

groep zich zal onderscheiden door een hoge kl-achtenskore.

Naast bovengenoemde ttonderpresteerderstt kan men leerlingen on-

derscheiden voor wie, gezien hr.m j-ntel-ligentie, de school eigeni-ijk
te moeilijk is, maar die toch kans zien, bijvoorbeefd door extra
hard te werken, een hoge prestatie te leveren. Wij hebben de indruk

dat ook deze groep een hoge klachtenskore za1 oplevereno

De hoogste kl-achtenskore zultenwBij de leerlingen die zich niet
of sl-echts met de grootste moeite op school kunnen handhaven aan-

treffen, dat zijn de leerlingen met te geringe intefl-ektuefe ver-
mogens, bij wie dat ook tot uiting komt in hun schoolprestaties.

De laagste klachtenskore verr,rachten we bij de leerlingen die
zowel- een hoge intelligentie al-s een grote prestatie te zien geven"

De theorie dat de beste 1eer1i-ngen ziclt vervelen, en daardoor eveneet:s

een hoge kl-achtenskore zul1en opleveren, achten wij rninder reëe1.

Het gaat bíj de vergelijking van deze vier groepen niet zozee.r

om de gemiddelde klachtenskore als wel- om de aard van de klachten;

het is al-lerminst zelcer dat de "probleemkinderen" uitsluitend met

kl-achten in de school-sfeer zullen reagiereno Psycho*somatische klach-
ten, klachten over thuis, opstandigheid, relatieproblemen en twijfel
aan zicLtzel--f kunnen alle het gevolg zijn van een moeilijke schoolsi*
tuatie 

"

De hypothesen zijn daarom op een aantaf verschillende manieren

onderzocht" fn de eerste plaats zijn de verschiflende klachtenskores

direkt gerelateer"d aan het gemiddel-de schoolcijfer en het intelli-
gentiequotiënt" Het is mogelijk dat een lage intelligentie, of een

laag gemiddeld schoolcij.fer op zichzelf a1 aanl-eiding geeft tot een

hogere klachtenskore, en omgekeerd.

Daarnaast zÍjn genoemde vier groepen om technische redenen op

+-=-^ =------r^ jra ---J- -^.-j ^----^ ---^1 ^1-è^^.4lLWCC VC-t'5UI1f _LJCIILTC jlralJ.i_gr Clr $E5EJEALEC|Uo
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fn de eerste ana1yse wenden de leerl-ingen die qua intelligentie in

het hoogste lcwartiel over qs gshgle_gr .P en tegelijkertijd in het

laagste kwartief wat betreft de gemÍddelde school-cijfer's, vielen,
geplaatst,

De kategorie rroverpresteerdersil bestond uit leerlingen die zolrel

in het laagste intelligentiekvartiel- al-s in het hoogste gemiddelde

cijferkwartief over 4s_lg§af,e grgep vÍelen"
Deze beide gloepen zijn vergefeken met de leerlingen met de

sfechtste en beste prestaties.
Men kan n,"r stellen dat het voor de sefektie van genoemde groe-

pen niet juist is uit te gaan van de laagste en hoogste lcwartiel-en

over de gehele groep: de kl.assÍfikatie van een leerling zou per klas

moeten gebeuren, omdat vooral de kl-as het referentiepunt oor*to)"
Aangezien de gemiddelde intelligentiequotiënterL van klas tot klas

rrogal- wat verschíl-1en, hebben lle gemeend de selektieprocedure per

kl-as te moeten herhalen" Hoewel- bij deze procedure deels andere in-
dividuen in genoemde vÍer groepen vÍel-en, bleken de totaalresultaten
niet principeel verschiflend van de eerste analyse"

We zullen nu eerst een enkele opmerking maken over de gebruikt':

intelligentietest.

B . 2 Intei] ige![t :!s_sn sqhqg1cjjlqers

De in dit onderzoek gebruikte intelligentietest is de gamma*

test van Otis (1954), Het betreft een groepsintelJ-igentietest die

in Ame::ika hoog gekorreleerd bleek met het Wechsler*IQ.

Helaas zijn en - voor zo\rer ons 'bekend - in ons land geen psy-

chometrische eigenschappen van deze 'Lest bekend' Wij hebben daarom

van de gelegenhei.d gebruik gemaakt enlcele indices (betrouwbaarheid,

val-iditeit) voor de test te berekenen" Daarover zal el-ders geraPPor'-

teerd wotrden" 0m dezelfde reden \rarer.j we verplicht ook de Amerikaanse

normen volgens r,.relke de rur're skone omgezet r,rordt Ín een intelligen-
tiequotiënt, over" te nemeï]6 Na een vluchtige inspektÍe kregen we de

indruk dat die nrlrm vooronze or.derzoeksgroep redelijk voldoet.

*)ria i-s uaarschijnlijk de reden dat Jackson en Getzels (rp:g) mindr:r
duÍ<ieiÍ jke resultaten verkregeno
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Men kan op dit punt een indruk krijgen door na te gaan of per leef-
tijdsgroep de gemiddelde IQ's ongeveer op hetzelfde niveau liggen
(a1s de groep groot genoeg en vol-doende heterogeen was geweest, zou-
den die gemiddelde fQ's 1OO geweest moeten zijn).

We zuflen voor dit verslag vol_staan met een bespreking van

de frekwentieverdeling en een enkele opmerking over de normen"

fn tabel- 20 vindt men de kumul-atieve frekwentieverdeling (per-
centages) rr* de intelligentiequotiënten"

Tabel 2O

Frekl,rentieverdeling van de intefl-igentiequot:Lë4ten in kumutatieve
persenlages

75* 79

BO- 84

85- 89

90- 94

95- 99

100 - 104

105 - 109

114 * 114

115 * 119

124 * 124

125 - 129

130 - 134

135 - 139

140 * 144

0.3

0.8
DO

3"8

B,g

20.3

3&-r
5B 

"_l_

75.1

Bg "5
96. B

gg 
"7

99,7

1 00"0

1"9
trO

1 3,0
26.6

47 "6
65 "7
82.5

94"5

97 "B
1 00"0

0"1

o.4

2"1

4,8
10" g

oe a

42"9

61. B

7B"B

91 "9
o??

99 "9
99.9

1 00"0

intelligen-
uit de Ame-

verschil

Men ziet dat de verdeling redelijk normaal is,
tiequotiënten zijn echter aan de lage kant, hetgeen

rikaanse l-iteratuur bekend j-s" Men spreekt daar van

van 5 à 10 punten met het Wechsl-er*IQ"

De

ook

een

jongens meisjes totaal

N = 370 361 731
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Het valt verder op dat altreen het laagste kwartiel bij de meis,-

jes een klasse lager valt dan bij de jongens" Bij een meer gedetail-,-

feerde analyse blijken de kwartielpunten als volgt te liggen:

jongens; 105 - 106i 111 - 112; 118 * 119

meisjes: 103 - 1O4i 1A9 -- 11O; 116 - 117

Het is dus duidelijk dat de meisjes gemiddeld 6én à tvee punten

lager skoren dan de jongens, een niet ongeï/oon resul-taat"
Ten aanzien van de omzettingsprocedures van rulfe skore naar in-

telligentiequotiënt zij hier slechts vermeld dat er geen systema-

tÍsche fout gekonstateerd kayr worden: geen enkele leeftijdsgroep
bleek met een te hoog of te laag gemiddeld IQ uit de bus te komen,

zodat wij veronderstell-en dat de normen ook in ons l-and bruikbaar
zi jn.

De school-cijfers

Hoewel er de laatste tijd (!) ook in ons l-and - in de V.S" is
de krisi-s rond de schoolcijfers af ongeveer 50 jaar ge1€en begonlen ..

enige twi-jfel aan de objektiviteit i-s ontstaan, geven schoolcijfers

- bij voorkeur een gemÍddel-de - in het algemeen een redefijke in-
druk van de rel-atieve positie van het kind in de klas" Het is echte:r

niet goed mogelijk schoolcijfers te gebruiken voor een vergelijking
van leerl-Íngen in verschill-ende kiassen,

Niettemin hebben we ook var de gemiddei-de schoolcijfers op het

Paasrapport een kumul-atieve frekwentieverdeling in percentages opge-

ste1d" Aangezien het hier in feite otn rangg'etaf len per klas gaat, ís
de totaal-verdei-ing een artefakt van die aparte verdelÍngen per kl-as"

Veel- konklusies zal men aan deze tabel dan ook niet kunnen verbinden.
Toch leek het ons nuttig een indruk te geven \ran de verdeling der

schoolcijfers over de beÍde sexen"
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Tabel- 2i

Frekwentieverdel-ing van de gemiddelde schoolcijfers op het Paasrap-
port (kumulatieve percentages)

gemiddeLd

4"1

4"6

5"1

5"6

6.1

6.6
an
lol

7.6
8,1

8.6

9"1

schoolcijfer

* 4.5

- 5'o
_Eq

- 6"0

* 6"5

- 7"0
qÉ

- B.o

- 8,,
- 9"0

AE
- )o)

Jongens

0"5
2R
Jo)

11.6

30. B

6qé
82.2

92.1

97 "3
98 "9
gg 

"7
1 00"0

N=370

ïne]-sJes

0.3

1"1

6"4

22"2

48 "r_

73"7

B7.B

96,g
gg 

"7
1 00"0

totaal

o"4
4trZo)

9"4
da E
ZOo):
54.5.
.7.7 0

90"0

9T "j
99 "3
99 "B

100"0

Totaal- 361 731

Men ziet dat ook deze verdelingen, zoals te verwachten, vrij-
wef de voï'm van een normaalkromme hebben. De kwartielpunten liggen
bij de jongens steeos O"'l punt lage4 dan bij de meisjes"

fn een wat exaktere beïekening bi-íjken de drie punten te liggen:

jongens: ,,8 - 5.9; 6.3 * 6"4", 6"8 - 6"9

meis jes: 6.0 - 6"1 i 6"5 - 6"6; 7 "O - 7,1

In het algerneen behalen meisjes dus gemiddeld een iets hoger

schoolcijfer dan de jongens; dit in tegenstelling tot het intefligen-
t iequot iënt.
Wij zuIlen hier niet ingaan op eventuele verschillen in cijfergeven
tussen scho]en en kl-assen"
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Het verband tussen Íntelligentie en schoolcijfeï§

Tot slot geven we hier nog een kort overzicht van het verband

tussen intelligentÍe en schoolcijfers. Elders is daarover uitge-
breider gerapporteerdo

In tabel- 22 vindt men sLechts het totaalverband, gesplitst naar

jongens en meisjesu De kategorieg?enzen zijn weer bij het eerste en

derde kwartiel gelegd"

Tabel- 22

Kruistabellen, intelligentie en sghso_l-qijfer§_ lver het totale-Ína'qe:
riaalr__gesplitst naar iongens en meisi.es

jongens

TQ

Laagste Midden- Hoogste Totaal
25% groep 25%

Laagste 25%

Middengroep

Hoogste 25%

(Í)
Sr
o
r{r)
-l
U
-to

35 44 14 93

40 96 49 185

18 45 29 92

U
r.rl | ;;;;;i 93 37492185

me].sJes

IQ

Laagste Midden- Hoogste Totaaf
25% groep 25%

(4
§r
o
Nr)
-l
U
-t

Laagste 25%

Middengroep

Hoogste 25%

27 42 21 90

51 BB 42 181

12 51 27 90

frI Totaal 90 181 90 316
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Men ziet dat en zorlrel- bij de jongens a1s bij de meisjes een

vrij sterk verband is, hetgeen ook te verwachten was; leerlingen met

hoge schoolcijfers hebben a1s regel een hoge intelligentie en omge*

keerd" (ei; Oe jongens levert de X-kwadraat-toets met vier vrijhelds-
graden een signifikante waarde op het 1l-niveau op; voor de meisjes
op het )l-niveau) "

8.3 Tntelligentig, §qheglcij.fers en ](lqch!e4

De resul-taten van het onderzoek naar het direkte verband tusse.n

intelligentie en klachten, zowel al-s tussen schoolcijfers en klachten,
zijn niet bijzonder indrukwekkend, maar wel tamelijk konsistent"

Ten aanzien van de schos,lc:Llqe{§ kan opgemerkt r,,rorden dat de

mediaan (de grens vaarboven en waarbeneden 50% vacrt de leerlingen
met de meeste en de minste klachten zich bevindt) verschuift met

de hoogte van de schoolcijfers" Voor de jongens geldt, dat in de

groep met de laagste schoolcijters (25% va:r het totaal) de mediaan

zich bevind.t tussen 14 en 1 5 klachten, terwijl in de groep met de

hoogste schoolcijfers (hoogste kwartiel) die grens tussen 11 en 12

klachten 1igt" Bij de (>O"t) middenmoot in te:.men van schoolcijfers
ligt de grens tussen 1 2 en 1 3"

Datzel-fde verschijnsel doet zich voor bij de meisjes: ook hier
bevindt zich bij de 25% leerlingen met de hoogste schoolcijfers
tussen 12 en 13 klachten, in de middengroep tussen 13 en 14 klach-
ten en in het laagste quartiel tussen 14 en 15 klachten"

Het zijn dus kleine konsistente verschill-en, in die zin, dat
de l-eerl-ingen met de laagste schoolcijfers de meeste kl-achten en

degenen met de hoogste schoolcijfers de minste kl-achten hebben"

Hoe klein die verschill-en zi-jn, wordt duidelijk afs we niet
de )O1-grens in termen van l<l-achten, maar d,e 75%-grens nemen. Dan

blijkt dat voor de jongens in de beste en sl-echtsle groep in termen

van schoolcijfers 75% m:-nder dan 22 kl-achten oplevert, en de midden-

groep mj.nder dan 23 klachten"
lioor de meisjes 1i-gt de 75%-grens voor de leerlingen met de

slechtste en de beste schoolcijfers op hetzelfde punt (tussen 25

en 26 klachten), terwijl- hier de mid"dengnoep de minste kl-achten

(t.nssen 22- en 2J) oplevert"
fn tabel 23 ziln deze gegevens nog eens or,rerzichtelÍjk r^reergegeveno
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Tabel 23

Schoolcijfers en k]achten

25% Laagste school-ci jfers
5O% Middengroep

25% Hoogste school-cijfers

mediaan
jongens

14 - 15

12 * 13

11 * 12

mediaan
meisjes

14-15
13 - 14

12 - 13

75%-grens
jongens

21 -22
22*23
21 *22

75%*grens
meisjes

25-26
22-23
25*26

Men ziet dus dat velisr'raar de mediaan een konsistent beeld geeft,

maar dat ae 75%*grens hiervan afwijkt" Er bevinden ztch in de gnoep

met de hoogste schoolcijfers nogal- r,rat leerlingen met een hoge k1ach-

tenskore, hoewel over het geheel- genomen deze groep de minste kfachten

oplevert. Diezel-fde konkl-usie kan men trekken - mutatis mutandis -
voor de leerlingen net de laagste schoolcijfers"

Globaal- gesproken is er een verband tussen gemiddeld school-

cijfer en kfachtenskore: bij een meer gedetailleerde studie blii-
ken er tafloze uitzonderingen te zijn"

Wij hebben getracht na te gaan in hoeverre bepaalde kl-achten-

kategorieën dit beefd bepalen, of ervan afwijken" 0m technische re-
denen kon daarbij slechts van de 75%*grens gebruik gemaakt tarordeno

De tussen de groepen hoge, lage en middel-hoge schoolcijfers diffe-
rentÍërende kl-achtenkategorieën bleken voor de jongens de schoolklac.n=

ten, thuiskl-achten, rel-aties met de andene sexe, en relaties met

andeï"en te zijn. Geen differentie feverden dus de kategorieën licha-
melijke klachten, toekomst-, geld- en persoonlijke problemen"

Voor de meisjes differentiëren l-ichamelijke klachten, school:
problemen, kJ-achten thuis, relaties met de andere sexe, met ande-

ren en toekomst- en geldproblemen" Ook hier gaf de kategorie per-

soonlijke pr«:blemen geen verschillen te zien"

In tabef 24 zijn de resuftaten overzichteli"jk weergegeveno
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Tabel 24

Schoolcijfers en 75l.:grens van de klachten per lcategorie

Laaoste schoofc. middenqroep :oogste schoo-Lc

i onqens mei s'i es ionqens meisie

Iichamelijke k1achten

schoolproblemen

thui sproblemen

toekomst, geld

relaties andere sexe

rel-aties anderen

persoonli.ike pnobf emen

1-2 3-4
6-7 5-6

^aLJLJ

3-4 4-5
2-3 1-2
1-2 2-3
AAAÈ-l-++-)

naaa

5-6 3-4
1_C 1_C

3-4 3-4
1_rD_a

^À^È-)-n+*)

1*2 2-3
3-4 3-4
aanat-Lt-c

3-4 4-5
1.-Ar_2

3-4 3-4
3-4 4*5

Men ziet dat de 75%-grens (het punt waarboven d.e 25% leerlingen
met de meeste klachten liggen) bij de jongens op hetzelfde punt ligt
'voor lichamelijke klachten, toekomst- en geldproblemen en persoonlijke
problemen. Deze kategorieën leveren geen verband op met de school-cij.fers.

Het aantal problemen neemt af naarmate het schoolcijfer hoger r,,/rol.dt

in de kategorieën schoofproblemen en thuisproblemen, en nesm'!_Epe in de

kategorie relaties met anderen. De kategorÍe relaties met de andere sexe

heeft een grillig verloop.
Voor de meisjes heeft zoafs gezegd de kategorie persoonlijke pro--

blemen niets met de hoogte van het schoolcijfer te malcen. De lichame-

lijke klachten, schoolprobfemen en thuisproblemen nemen af naarmate het

schoolcijfer hoger is. De problemen in de relaties met de andere sexe

evenals rel-aties in het algemeen nemen toe naarmate het schoolcijfer
hoger is. De kategorie toelcomst- en geldproblemen ver1oopt hier wat

gril1ig.
Het is uit bovenstaalde gegevens duidelijk wat de oorzaak van de

zwalcte van het verband tussen schoolcijfer en totale kl-achtenskore j,s:

sommige klachten nemen toe naarmate het schoolcijfer hoger is.
We zuflen nu nagaan in hoeverre deze resuftaten bevestigd worden in de

rel-atie tussen intelligentie en kl-achtenskore.
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Intelligentie en klachten

Het ligt voor de hand dat leerlingen met een lage intelligenti-e
zich op school- moeilijk kunnen handhaverr en dus een hogere kl-achterL-

skore zul-len leveren, De hypothese dat d.e zeer intelligente leer-
lingen, omdat ze zich vervelen, eveneens een hoge klachtenskore zul-
1en opleveï,en, kan tot nu toe door ons, evenmin als door anderen be-

vestigd worden"

In tabel 25 vi-ndt men een overzicht van het verba:nd tussen in*
telligentie en totale klachtenskore, r,raarbij weer de mediaian en

75%-grens verme1d is.

Tabet 25

Intell-igentie en klachtenskore

kl-achten

mediaan

jongens meisjes
75%*grens

jongens mei-s jes

25% Laagste fQ's 15 - 16 15 - 16

50% Middengroep 11 * 12 12 * 13

25% Hoogste IQ's 11 - 12 12 * 13

26-27 24-25
20-21 22-23
21-22 20-21

Er is hier een duidelijk verschil- zowel bij de jongens als
bij de meisjes tussen het hoogste en laagste quartiel: de hypothese:

kan bevestigd worden, temeen daar ook 75%*grens de mediaanresultaten
Selrnt: en is klaaz"blijkelijk een direkt omEekeerd verband tussen IC)

en aantal aangestreepte klachten.
Het is nu van be3-ang, evenals dat voor de schoolcijfers gebeurd

is, de klachtenskore op te splitsen per kategorie, Daarbij is het
de vraag of de richting van de kategorieën r.reer deze}fde is a1s bi.j
de schoolcijfers. ïn tabel 26 vindt men de 7l?l-grenzen peï klachten-
kategorie in de drie groepen.
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Tabel 26

fntel-ligentie en 75%-grens psr kategorie

faaqste TOr s middenqroep hoogste IQr s

'i onqens mei s i es ionqens meisies ionqens meis'i es

lichamel i jke kI achten

schoolprobl-emen

thuisprobl-emen

toekomst, geld

relaties andere sexe

.refaties anderen

persoonli ilce problemen

1-2 2-3
5-6 4-5
2-3 1-2
5-6 5-6
e._A )-').

2-3 3-4
3-4 5-6

1-2 2-3
5-6 2-L

1-2 1-2
3-4 3-4
1-2 1-2
a_').r_').LJLJ

ÀEz--)+-)

1_rr-2

a._A 2_L

l-ll-t

1r-\ ?-/.

lJLJ

2_A1.-L

Men ziet dat voor de jongens het aantaf lichamelijke klachten en

,1e kategorie refaties met anderen blijkbaar niets met intelligentie 'Le

:nalcen hebben. De schoolproblemen en thuisproblemen nemen af naarmate de

intelligentie hoger 1igt.
Voor de kategorieën toekomst, geld, relaties met de andere sexe en

persoonlijke problemen lijkt het alsof de middengroep de minste moei.L: jJc-

heden heeft: het schijnt dat hier een kromlijnig verband aanwezig is.
Dit is een zeer opvaflend resuftaat, ook al omdat het zich bij ,1e

:neisjes in het geheel niet voordoet: het aantal fichamefijke klachten
en het aantal thuisproblemen is hier voor de drie intelligentiegroep(-'l!
gelijk. Alle anderssoortige klachten neme4 eq naarmate het IQ hoger :Ls.

.Noch bij de jongens, noch bij de meisjes doen zich omgekeerde verbanrlen
'voor. De l<onkfusies uit deze paragraaf zijn interessant genoeg orn ze

.nog eens in een tabel op te nemen (zie tabeL 27).
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Tabe]- 27

Het verband tussen intelf igentÍe, s en kf achtenlca_tegorir:ën

(positèe:l_1+ ; n_egatief = - ; Eeen verb;[rd = = ; gri]]ig_O

ichamelijke klachten
choolproblemen

hui sprobl emen

oekomst, geld

elaties met andere sexe

elaties met anderen

ersoonli ilce blemen

I

e

=

e

+

e

+

I

=

De school-problemen nemen af naarmate schoolcijfers en/oÍ intelli-
gentie hoger zijn. Datzeffd,e geldt (letratve voor het verband met de

intelligentie bij de meisjes) voor de thuisprobl-emen.

Ten aanzien van de overige verbanden zijn ongetwijfeld interesserr-
te hypothesen af te leiden" We zullen dat nu niet doen, maar eerst
overgaan tot de bespreking van vier typische groepen leerlingen.

8.4 Enkele typische groepe

Het gaat hier om, zoal-s 1n de inleiding van oit hoofdstuk verme, d

is, de overpresteerders en de onderpresteerders. De overpresteerders
zijn gedefinieerd als de leerlingen ci.ie qua intelligentie tot het
laagste lcwartiel behoren, en toch kans zien wat gemiddeld schoolcijfer
betreft in het hoogste kwartiel terecht te komen" Mgezien van de fouten
die ongetwijfeld hier en daar bij de toekenning van het IQ zowef als
bij het gemiddelde schoolcijfer gemaakt ztjn, gaat het hier om leer-
lingen die voortdurend op de top van hun lcunnen werken. Wij verwachten

dan ool< een hoge kl-achtenskore.

De tweede groep leerlingen betreft degenen met een hoog IQ (boven-

ste lcwartiel)en toch een laag schoolcijfer (onderste lcwartiel). In/e ver-
moeden dat deze leerlingen waarschijnlijk grotendeel-s ilintelligente

luiaardsrr eveneens een hoge kfachtenskore, zij het lager dan de voor*
gaande groep, zal opleveren.

Beide groepen zijn veroeleken met de leerlingen die zich zowel

intefli qentie schoolci ifers
onqens mels.tes tonqens melste
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schoolcijfers als intelligentie rn

bevinden.

het laagste en het

De vier groepen leerlingen zijn op

- in de eerste plaats door de indeling
groep, en

- vervolgens door per_&Las de betreffende leerlingen eruit te halen.

Men vindt op deze twee manieren gedeeltelljk andere leerlingen, aange*

zien gemi-ddeld IQ en gemiddeld schoolcijfer niet over affe kfasserL het-
zelfde zijn.

Resuf taten
Voor zover het gaat om leerlingen die ten opzichte van de ge4ele

steekproef in de extreme groepen val1en, lconden 35 jongens met eerr laag

IQ en een laag schoolcijfer, 18 jongens met een laag IQ en een hoog

schoolcijfer, 14 jongens met een hoog IQ en een laag schoolcijfer, en

2) jongens met zowel een hoog schoolcijfer afs een hoog IQ geïsoleerd

worden.

Voor de meisjes zijn die aantalfen respektievelijk 27, 12, 21 en

27.

We geven nu in tabeflen 28 en 29 het gemiddelde aantaf klachten per

kategorie en voor het totaaf.

Tabel 28

Gemiddeld aantal klachten van vier sroepen leerlinsen ( ionqens)

Men ziet dat wat het totaaf aantal klachten betreft de jongens met

een hoog IQ èn een hoog schoolcijfer de minste problemen aaí]strepen; de

- 1-r- r^--^ _j^r^ --^^-^ Lj j l^ t^^-^tj.^-^,^ J:^ --,'^r^.^j^+ -^^l ^^iltËc5Lg -t(-LdLtlLËlr Lrur=rr a-LLrL vuul.' urJ ug rsqr'rfírUg-f-L ufC Z-LUii ÍIieL gvC\i vP

twee manieren gesel-ekteerd:

te maken over de totale onderzoe.k-

Iich. school thuis toel<. sexe and. zelf. totaal N

,aag TQ

,aag SC

,aag IQ
Joog SC

loog IQ
:dd! DU

loog IQ
{ooo SC

1.6

t"z

1"4

l.L

EA).4

.AJ.'-t

J.v

2.O

.A

l.o

1.6

1.0

J.J

co

2.8

OE

J. J

10

2.7

2.1

2.6

t.o

2"O

J.l

3.0

2.O

2.7

20.2

18.0

16.1

14.3

ctr
J)

1B

14

29
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school lcunnen hardhaven.

Het is bovendien duidelijk dat de overpresteerders meer kl-acht,=n

opleveren dan de onderpresteerders. Blijkbaar roept het voortdr.rend
leveren van een te grote prestatie meer spanningen op dan het niet
rttot zrn recht lcomenrt ten aanzien van de schoolcijfers. Overigens is
het merkwaardig dat de rhardlopersf' nlet zozeer klagen over school-,
thuis-r of toekomstproblemen, afs wel over relatieproblemen en persoon.-

lijke problemen" Zow deze groep met hoge schoolcijfers en lage fQ's
minder ilgetaptrf zijn onder oe leeftijdsgenoten?
Het heeft er affe schijn van, temeer omdat hun tegenvoeters, de rfintel-

ligente, luie?' leerlingen wel bijzonder laag skoren in deze drie kate-
gorieën. Toch is de laatste groep niet optimistisch over de toekomst;

ze strepen nog meer toekomstpr.oblemen aan dan hun zwaklce broeders.
Bij de meisjes (zie tabel 29) zien we een ander beeld. Weliswaar

leveren ool< hier de lcinderen met een laag IQ en lage schoolcijfers
verreweg de meeste klachten op, maar de intefligente meisjes met hoge

cijfers lcomen hier niet met de minste klachten voor" de d.ag. Dat zij.n
de intelligente, rrluierr leerlingen. Opnieuw geeft deze groep opmerke*

lijk weinig problemen in de relatiekategorieën en die van de persoo.n-

lijke problematiek te zien.

Tabel 29

c"*i

1ich. schoof thui s toel<. sexe and" zelf. totaaf .N

Laag IQ
Laag SC

Laag IQ
Hoog SC

Hoog IQ
Laag SC

Hoog IQ
Hooq SC

2.6

1"9

1.8

5"4

3.0

aa

cc

2.4

0.9

1.9

4"2

4.2

a^

aOa.O

DD

DD

o"4

1.4

.)a

c'7

ío

2"7

q,

?o

.,4

). J

24"8

{ o atr

rJ.o

to" J

27

12

2*1

)'7

Nog duidelijker darr bij de jongens hebben ook hier
een hogere l<l-achtenskore dan de onderpresteerders;
de problemen van de overpresteerders besfist niet
gekoncentreerd ztJn.

de ove::presteerd'=rs

eveneens geldt dat

in de schools-feei:
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De rr'ier__gro,epen per klas
Men kan, als gezegd, staande houden dat selektie van leerlingen op

grond vari intelligentie en schoofcijfers uit het totale materiaaf niet
korrekt is; de relatieve plaats van een leerling dient niet uitgeclrukt

te wor:d"en ten opzichte van afle leerlingen in deze (toevallige) steek-

proef, maar ten opzichte van zijn klasgenoten.

Dit procàdë is in onderstaande analyse toegepast; uit eflce l<1as

werden de 25% (ni3 nenadering) beste en de 25% slechtste leerlingen in
termen van schoolcijfers zowef als intelligentie-quotiënten gelic?tt.

Uit deze leenlingen konden pslSI-LS de bekende vier groepen (uiteraand

niet gesplitst naar sexe) geformeerd worden.

In tabef 30 ziet men de resuftaten vaïr deze procedure" Uiter;rard
zijn er verschiflen met tabelfen 29 en 30 te konstateren, en wel i-n de

eerste plaats vanwege het feit dat het hier cleels andere leerlingen be-

treft, aangezien de eenheid nu de klas is. Maa:' bovendien zijn de

jongens en meisjes sarnengevoegd, zodat eventuele verschillen tussen de

sexen onzichtbaar geworden zijn.

Tabel 30

GemiddeLl_sagqal klachten vag_yier groepen feerli4gen'_l§r_f_1as gesefek-

teerd

tich. school- thui s toek. sexe and. zelf totaal N

Laag IQ
Laag SC

Laag IQ
Hoog SC

Hoog IQ
Laag SC

Hoog IQ
Hooq SC

1.9

4F

1C

1"4

4"7

2"8

4,O

ca

2.O

1.6

l.J

i.f

)o a

aq

2.4

2.9

2 3

2.4

0.8

1 9

a/

z.+

1 3

2"6

.E
Jo )

.) ')

1 o

z.ó

DAC

17 .7

13"0

15 "4

ó/

?r.]

JI

72

Wat vooral opvalt is de positie vart de qpqsrPrest§S4ders (hoog IQ,

laag schoolcijfer). Deze leerlingen geven de minste problemen op -Ln a1le

kategorieën, behalve d"e schoolsfeer" De tendens die in de eerste benade-

ring al zichtbaa:: was, heeft ztcLt nu duidelijk versterlct. De ond.e::pres-

teeroers blijk*rzoï"gelozer te zijn d.an de intelligente leerlingen met

hoge schoolcijfers, behalve op het gebied vian de schoolproblemen.
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De oyerpresteerders ztjn zorgelijke lieden, behalve op het punt

schoolproblemen (zij halen hoge schoolcijfer:s)" Die hoge schoolcijfe:r.s
'u,rrel<en zich tn een groot aantaf problemen in, a1s gezegd, vrijwel- ef-<e

selctor.

De uitgesproken zwalcke leerlingen (fage intelligentie en lage

schoolcijfers) hebben uiterailrd. de meeste problemen. Het feit dat de

school voor hen een te moeilijke opgave is, wreekt zicYr vooral in de

kategorieën schoofproblemen, thuisproblemen (opg"jaagd door ouders?),
Lichamelijke klachten (psychosomatisch?), en persoonlijke problemen

(twiSfef aan ztcltzelf)" Maar deze groep heeft blijkbaar eveneens moeite

zich sociaal te hand"haven (rel atieproblemen), en maakt ztclt zorgen o'\,/er

de toelcomst.

De urtgesproken goede (hoge intelligentie en hoge sc.noo.L*

cijfers) schitteren niet door een grote mate van probleemloosheid.

Uiteraard hebben zij, evenals de ove::presteerders, weinig schoolproble-
men. Maar op a1le andere gebieden zijn ztj allerminst probleemloos.

fn de kategorie "relaties met anderenr geven zij zelfs meer probl-emen

op dan elk van de andere drie groepen.

8.5 §essveËiqs

Men heeft in dit hoofdstuk ]cunnen zien dat het aaltal klachten,l-rt
een 1eerllng opgeeft in het algemeen sarnenhangt met zijn gemiddeld

schoolcijfer en niet met zijn íntelligentie. Die samenhiang is het sterkst
'voor zover het l<lachten in de schoofsfeer"betreft. Maav.ook voor de

thuisproblemen gaat rJat verband op. Lichamelijke klachten daarentege:r
schijnen, in het algemeen, geen verbarrd te houden met intetligentie ,rf
schooi-ci jf er.s.

De echte ilp::obleemlcin<lerenrf vinden we in de groep die op de ver_<ee::-

de school zit (leerringen met een te laag ïQ en te lage sch.oolcijfer;),
terwijl de meest zorge)-oze leer"lingen in de groep I'intelligente luia,ards'l
gevonden worden" De hardwerkende niet-intelligent-^ gïoep levert even(:enrs

vele probleemlcinderen op, maar niet op het gebied van het schoolwerl<.

Het zal zeker de moeite lonen deze lcindeï"en op te sporen en te begeleidr:n,
vooral omdat zii tn de kl-as niet zo zuifen opva1len. De intelligente
Leerlingen met- goede sch.oolcijfers tensfotte blijken minder zorgeloo:;
lan wi j veronderstelden"
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PERSPEKTIEP

In het eerste hoofdstul< is al- gesteld dat dit verslag het karakter

varl een interim-rapport draagt. VeIe aspekten vragen om nadere uitwer-
1,1 - -K-L-rrg.

Eén van de meest belangweklcende punten, de kwestie van de geldig-
heid der resultaten, is nog niet of nauwelijks aan de orde gesteld.

Men kan daarbij denken aal twee of drie facetten van geldigheid:

i) ae

z) ae

In de

1ang.

generalisatie van de uitkomsten over een grotere populatie, en

betrouwbaarheid van de uitlcomsten.

derde p1 aats is uiteraard de betelcenis val de uitlcomsten vam be-

In de psychometrie is het gewoonte onderscheid te malcen tussen
f'val-iditeit'f - in de zin van: wat meet de lijst -r en betrouwbaarheid
* in de zin van: krijg ik bij herhaling dezeffde uitkomsten - .

Over de validiteit zijn in hoofdstul< i al een paar opmerkingen

gemaakt. Wij herhalen hier nog eens het daar gestelde, namelijk clat

het ze3r onwaarschijnlijk lijkt dat we in de toekomst een objektieve
maat zullen vinden waaraan we onze uitlcomsten zwllen kunnen toetsen.

Zo'n maat bestaat er niet. Problemen zijn reëel, voorzover het betret'-
fende individu <1ie problemen als reëel- beschouwt. Men kan zich dus

hoogstens afvragen of een enquète als deze een redefijk registratie-
apparaat is van problemen, zarger\ of klachten die betrokl<enen dwars-

zitten. Daarbij lcomen \i/e op de eerlijkheid, de openheid waarmee cle

lijst ingevuld is. De afname gebeurde zoals bekend, anoniem" Niettemin

blijft het mogelijk dat een aantal leerlingen onclanl<s deze anonintitei-t

niet bereid geweest zijn hun g:'ootste zorgen aan het papier toe i:e

vertrouwen. \,ilij hebben daarop geen en-kele check, of slechts een indi-
relcte: de ontwerpers l<onstateerden dat bij een vergelijkend onderzoek

tussen anonieme afname en afname op naarn het aantal aangestreepte pro-

blemen in de eerste situatie groter vas. Daar"bij is niet nagegaan of

de aard van de aangestreepte problemen eveneens verschifde. Men ver-
vacht dat bij afname op naarn minder intieme, I'bedreigendeil problemen

aaLgestz'eept zullen wor:den. Wij hebben hierover helaas geen gegevens.

Men lcan uiteraard stellen dat een niet-aangestreept probleem op ciat



-89-

:moment geen probleem voor betrol<lcene is. Bij een dergelijke natuur\^/eten-

schappelijke benaderíng is het van het grootste belang de omstandigheden
*)

waaronder de Ii jst af genomen werd, nau\.{keurig te beschri jven -'l.

Hoe dit ook zij, wij hebben het vermoeden dat testkonstruktie in
de I'problemensektorrrook in de toekomst op het in de fiteratuur bekende

I'Von lvfiinchhausenr'-effekt aangev/ezen zal zíjn: dat wil zeggen:

de vragenlijst moet haar eigen maat zijn, en kan slechts vergeleken
lazj<e;rrtratrr È

worden met andere vragenli jsten, rrbE+€È€Éj=literatuurrr of rtinzichtenft

van deskundigen.

Ten aanzien van de betrouwbaarheid staan \.íe er iets beter voor: het is
altijd mogelijl< dezeffde groep voor een tweede of derde lceer dezelfde
lijst te laten invullen. Maar, gesteld dat er die tweede keer door het-
zel.fde individu andere problemen aangestreept zouden worden, dan weten

we nog niet of dat komt omdat dat individu inmidciels, er is tijd ver-
streken, inderdaad andere problemen heeft gekregen (aoor veranderde om-

standigheden of veranderd zelfinzicht), of dat de lijst een onbetrouw-

baar registratie-apparaat is gebleken. In de psychometrie stelt men

daarom de betrouwbaarheid nooit vast aan de hand van \Maarnemingen bij
èën individu, maar door middel van een vergelijking van gemiddelde

groepsskores. De moeilijkheid is daarmee uiteraard maar gedeeltelijk
opgeJ-ost.

Men kan zich verder uit deze moeilijkheden trachten te redden docr

zich op een pragmatisch standpunt te ste1len, en te betogen dat proble-
men die ééns en daarna niet weer aangestreept zijn, niet de moeite

waard ztjn. Daarbij laat men in het miCden of die aanstreping het gevolg

\i/as van het feit dat dat probleem maar van kortdurende aard was, of dat

het een verkeerde registratie betrof" Bij zotn aanpal< staat men uiter-
aard steviger ln zrn schoenen als het gaat om syndromen, dan om aparte
problemen.

De opstelfers van de lijst voerden een experiment uit, waarbij ze

de lijst tweemaal achtereen met een korte tussenpoos afnamen, en bij
de tweede afname vroegen, welke omstandigheden in die tussentijd veran-
derd waren. Met deze korrektie bleek de lijst een zeer betrouwbaar

registratie*apparaat (Mooney, Manuel 1950).

Het ligt ook in ónze bedoeling de 1ijst, zo mogelijk, nog eens af te
nemen bij tenminste eeïI deel- van de onderzoeksgroep.

x, _' Deze Denaderlng
Ze werd destijds

is meer ged::agswetenschappeli jk
door tlatson geïntroduceerd als

dan psychologisch,
Itbehavi ori smil.
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Ten aanzien van de general-iseerbaarheid van de resultaten naar

ardere, niet-onderzochte groepen, zijn wij tamelijk optimistisch" Gezien

Ce grote overeenstemming varr onze uitkomsten met die, verkregen in
Amerika op diverse ilhigh-schoolstt, geloven ve dat men zeker ook binn,:n

.Nederland op andere middelbare scholen wel soortgelijke uitkomsten zal
verkrijgen. Een aldere zaak is de generalisatie van de uitlcomsten naar

andere groepen jongeren, bijvoorbeeld niet-studerenden, of studenten.
De lijst voor studenten, en die voor jonge vol-wassenen is lnmiddel-s

door ons vertaald" Wij hopen gelegenheid te kunnen vinden ook met deze

lijsten te experimenteren.

We zulfen hier geen ovez'zicht geven van de belangrijkste resul-taten:
dat zou om verscheidene redenen weinig zinvol zíjn: in de eer"ste plaats
is de materie die in de verschilfende hoofdstul<Icen behandeld is, voor-
alsnog te divers om onder éën noemer gebracht te kunnen worden, Boven-

dien is zoveel mogelijk aan het eind van de hoofdstuklcen of andere, min

of meer zelfstandige tekstgedeelten a1 een samenvatting gegeven.

Een samenvatting van salnenvattingen lijkt ons wat te veel én tegelijker-
tijd te weinig van het goede.
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Bijlage II

LIJST VAN TABELLEN

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1B

Sexe en leeftijd
Aantal problemen, door 20% of meer van een leeftijds-
groep aalgestreept

Aantal ernstige, minder ernstige en onbelangrijke
problemen per kategorie 23

Aantal f::el<went aangestreepte uitspraken per kategorie.
De kategorieën zijn naar het aantal ernstige klachten
gerangschikt 35

Interkorrefatie en interne konsistentie der klusters
(3onsens) 41

Interlcorrelatie en interne konsistentie der klusters
(meisjes) 42

Klachten in kluster 1, ingedeeld naar de a priori
kategorieën 43

Kfachten in kluster 2 (meisjes) en 3 (jongens) ingedeeld
naar de a priori kategorieën 44

Indeling van de problemen waarover de leerlingen volgens
eigen opgave het meest over inzitten, per klas 49

Gemiddeld aantal problemen per kategorie, per school :9

Verschillen tussen de sexen €'O

Overzicht van het aantal trprobleemgevallenrrr aangegeven
door de kl-asseleraar, respektievel-ijk de rektor, in pro-
centen van het totaal aantal leerlingen van de betrokken
school r13

Rangorde van de probleemgebieden zoals ze door de leraren
en leerlingen werden aangegeven (e) ,-,4

Rangorde varr d.e kategorieën zoafs ze door de lerarent
respektievelijk leerlingen ztjn aangegeve" (B) b4

Samenhang van problemen op scltool- en problemen thuis in
de beoordeling van de leraren 65

D
De Ë-toets voor de beoordel-ing van de leraren ten op*
zichte van de zelfbeoordeling van de leerlingen, gesplitst
naar jongens/meisjes 66

Overzicht van het aantal probleemgevaffen aargegeven door
de schoofarts, gesplitst naar de drie subgroepen, in pro-
centen van het totaal 68

D
De Ë*toets voor de beoordeling van de schoolarts ten
opzichte van de leerlingen gesplitst naar aangeraCen,
niet en eigen initiatief 69

,D ACI.

19

20
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19

20

an

LIJST VAN TABELLEN (vervolg)

D
De f-toets voor de beoordeling var'] de schoolarts ten
opzichte van de leerlingen door ztchzelf, gesplitst naar
jongens/meisj es

Frekwentieverdefing van de intelligentiequotiënten in
kumul ati eve percent ages

Frekwentieverdeling van de gemiddefde schoolcijfers op
het Paasrapport (kumulatieve percentages)

Kruistabellen, intelligentie en schoolcijfers over het
totale materiaal, gesplitst naar jongens en meisjes

Schoolcijfers en l<lachten

Schoolcijfers en 75%-grens van de l<lachten per kategorie
Intelli gentie en l<lachtenskore

Intelligentie en |5%-grens per kategor,ie

Het verband tussen intelligentie, schoolcijfers en
l<l- acht enk at egori eën
(positief - + ; negatief = - ; geen verband = = "

grillig = ? )
Gemidde1d aantal kfachten van vier groepen leerlingen
( 5 onsens)

Gemiddeld aantal kl-achten van vier groepen leerlingen
(meisj es)

Gemiddeld aantal klachten van vier groepen leerlingen,
per klas geselekteerd

Daq.

69

74

76

22

23

24

,5

26

27

77

'7o

BO

B2

28

29

30

B3

OA

OE
t))

cO



Bijlage III

OVERZICHT PER KATEGORIE VAN HET AANTAL ENKELE EN DUBBELE AANSTREP]NGEN

N.B.: - Het aarttal enlcele aartstrepingen is gegeven in percenten vart

het totaal aantal leerlingen (N=731 =1oo%).

- Het aantal dubbele aanstrepingen is gegeven in percenten

van het aantaf enlcele aanstrepingen.



L i c hjrme I i J< e_jr ob 1 eme4

Ik krijg niet genoeg slaap

Ik heb vaal< last van hoofdpijn
Il< ben gauw moe

Il< rool< te veel-

Ik heb veef last van verlcoudheid en/ot voorhoofdshofte-
onts teking
Il< kom te veinig buiten
II< ben te dik
Ik vat snel kou

Ik heb vaak geen trel< als ik moet eten

II< zie er sfecht uít en/of heb last van een ongezonde

huid

lk ben te l<lein voor mijn leeftijd
Il< Ican slecht zien
fI< voel me vaal< niet lekker
Ik ben niet zo gezond als il< zou moeten zijn
Ik heb vaak buikpijn
Ik heb moeilijkheden met mijn voeten
Il< ben te lartg voor mijn 1ee-ftijd
Ik heb een slecht figu.ur
Ik zie er niet aantrekl<elijk uit
fl< ben te mager

II< eet de verkeerd.e dingen

Ik heb fast van mijn tanden

Il< ben niet zo sterk a1s de anderen

Ik spreek moeilijk
Il< heb vaak keelpijn
Ik kan vaak niet naar schoof omdat ik ziek ben

Ik ben bang dat ik geopereerd zaf moeten r^rorden

Il< ben erg onhandig en lomp

Il< heb een slecht gehoor

Ik word sterk gehinderd door een ernstig lichaams-

uuva uÀ

Ri il enc fTT-)

ei:kel dubbel

20.2 25.2

14.6 21 .2

10. B 26.9

10"1 35.6

9.8 37 .9

9.3 8.6

7 .4 39.2

7 .O 17.t

6.2 1 2.9

6.A 35 .0

5.7 38. 6

5.6 21.4

5"1 19.6

4.8 1 6,7

4.1 24.1

4.1 19.5

3.8 21 .O

, o an
J. I J I . r)

3.8 39 "5
1 r 1a ).J.v lL.-;

3 "4 32.4
a ') í q 'lJ.J | ).4

J.J a. t

2.9 :38 .0

2.5 :28.0

t. t .JJ. J

1 "9 36.8

1.5 0.0

o.7 14"3

^ 
c aa av.J .JJ.J
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enkef dubbelSchoofproblemen

Ik kan mijn gedachten moeiliik bii mijn werk houden

Ik heb moeite met wlskunde

fl< besteed niet genoeg tijd aan mijn huiswerk

Ik kan met een bepaalde leraar niet opschieten

Ik heb geen interesse in bepaalde valcken

fk vind het vervefend om een mondelinge beurt te kri-jgen

Ik ben al eens blijven zitten

Er wordt te weinig gediskussieerd in de klas

Il< ben bang dat ik blijf zitten

Ik krijg lage cijfers oP school

Wij krijgen te veel huiswerl<

fl< voel me te veel gedwongen om va-kken te doen waar il<

een hekel aan heb

Tk heb moeite met grammatika en spelling

Het schoolsysteem is te strak

fk vind het vervelend. om hardop in de klas iets te zeggen

l,rle hebben een saaie klas

Ik ben barig voor Proefwerken

Ik vind het vervefend om schriftelijk overhoord te worden

Ik heb een hekel aan leren

Il< voel me vaak onrustig als ik in de kfas zit

Ik heb een slecht geheugen

Ik lees langzaam

Tk heb een hekel aan school-

De feraren houden zíchzelf niet aart wat ze ons feren

\,íij krijgen te weinig vrijheid in de klas

Boeken interesseren mij niet
Il< ben bang op school niet mee te kunnen

Ik heb moeite met schrijven
De schoolboeken zijn moeilijk te begrijpen

Ik ben te dom
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Prgb_l§4en thuis
fl< vertel mijn ouders niet alles
fk lcari thuis bepaalde problemen niet uitpraten
Mijn ouders werlcen te hard

Ik maak mij zorgen over iemand uit ons gezin
Mijn ouders hebben ouderwetse ideeën

Il< heb veel verschil van mening met mijn ouders

Mijn ouders verwachten te veel van mij
Mijn ouders begrijpen mij niet
Er is vaal< ruzie thuis
Ik ben te brutaal tegen mijn ouders

Ik zou graag in een andere buurt rarilfen wonen

Mijn ouders hebben aanmerlcingen op mij
llc wif thuis meer vrijheid
fI< wor-d thuis nog a1s een kind behandeld
fk lcan niet goed opschieten met een van mijn broersf
ZUSSCN

fl< lcan niet goed opschieten met mijn vader
fl< ben enig kind
Mijn ouder"s zijn geschei<Len

Er is pas iemand bij ons overleden
Een van mijn ouo.ers is over.leden

Ik lcan niet opschieten met mijn moeder

Ik zou gïaag van huis weglopen

Mijn ouders nemen alle beslissingen voor mij
Tl< wil clingen die mijn ouders mij niet willen geven

Ik heb nooit eens plezier met mijn vader of moeder

Mijn ouders vertt ouwen mij niet
Er is iemand ernstig ziek bij ons thuis
Mijn ouders trel<lcen mijn broerfzusje voor
Mijn ouders hebben een hekel aan mijn vrtend,en/
vriendinnen
Tk woon niet bij mijn ouders
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Zorgen over de toekomst-cÉSLl
Ik zou graag goede raad will-en hebben over wat ik na

deze school zal gaan doen

Ik zou graag wj-llen \deten voor well< vak ik geschikt ben

Ik zou meer over de universiteit wiflen \'/eten

fk zou graag zeff wat geld verdienen

Il< zou willen dat ik wist wat il< later moet gaan doen

Ik zou \,/at meer over \rerschilfende beroepen willen weten

Ik vraag me af wat er met ie gebeurt a1s je sterft

Ik wraag me af of d.e volgende klas erg moei-1ijk zal ztjn

Ik zou graag een Paar uur Per week geld wilfen verdienen

Ik moet een valcantiebaantje hebben

Ik geef mijn geld te gemakkelijk aan nutteloze dingen uit

Ik vraag me af of ik na deze school nog verder zal leren

Tl< weet niet goed wat ik nu eigenlijk wi1

Ik zou wat meer di.ngen voor mezelf wilfen kopen

Il< maak me zorgen over de militaire dienst

Ik vraag me af of il< ooit za1 trouwen

Ik heb te weinig zakgeld

Ik vind het moeilijk om de goede dingen te kopen

Ik zou meer over het zakenleven wilfen weten

Ik ben bang voor de toekomst

Ik heb minder getd dan mijn vrienden

lk moet mijn ouders om geld vragen

Ik vraag me af of ik we1 op de goede school zit
tdi-j hebben thuis geldzorgen

fk heb te weinig mooie kleren
\,íij hebben thuis geen televisie
Ik heb geen vast zakgeld

Ik wil zo snel mogelijk van school om een baan te

zoeken

Ik moet te hard werlcen voor het geld dat ik krijg

Tl< weet niet hoe il< aan een baan moet komen
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Problemen in de relaties met feden van de andere sexe
ll< vind het belangrijk dat ik er l-eul< en vlot uitzie
II< vind het moeilijk om een gesprek gaande te houd.en

Ik heb te weinig vrije tijd
Ik vraag me af of ik nu verliefd ben of niet
Ik krijg geen kans om te doen waar il< zin in heb

Il< voel me in gezelschap slecht op mijn gemak

Il< heb thuis geen pl aats om mijn vriende{vrtendinnen
uit te nodigen

Ik vind het moeilijk om met iemand van de andere sexe

uit te gaarr

Ik zou niet weten hoe ik een afspraakje moest maken

Ik vraag me af hoe ver il< karr gaan bij het vrijen
Ik denlct te veel- aan jongens/meisjes

Ik mag de au.to van thuis niet gebruiken
Ik zou meer over sex wil-len weten

Ik heb nooit eens een afspraakje
Ik vraag me af of ik aan vaste verkering za1 beginnen
Ik word meestal wat verlegen a1s er over sex gepraat
wordt

Ik krijg te weinig gelegenheid om naar feestjes te
gaa4

Ik maal< me zorgen over mijn vriendinnetje
Tk mag meestaf 's avonds de deur niet uit
fk weet niet goed hoe ik me in gezelschap moet gedragen
Ik maak me zorgen over mijn wiendje
Meisjes schijnen mij niet leul< te vind.en
Ik zou meer over meisjes wiflen weten

Jongens schijnen mij niet leuk te vinden
II< weet niets leuks te doen in mijn vrije tijd
rk weet niet hoe il< me moet gedragen a1s iI< een afspraak-
je heb

lk zou meer over jongens wilfen weten

Ik zou gl:aag op dansles willen
Ik mag niet omgaan met degenen die ik leuk vind
fk mag geen afspraakjes maken

Bi jl age IlI-6

enkel- dubbel

20.9 21.5

20.4 18,6

16.1 20,5

13.1 1 9 .8

7 .7 
"29.9

7 .7 ?-9.9

7 .5 28.0

6.6 21 ,2

6.4 1B"B

6.4 34"4

6.3 i25.4

6.0 i>-3.3

5.6 ?_6,8

5.3 30.2
EA
).1 zlJtv

5.1 15 "7

4.8 43,8

3. B 18.4

3.6 30.6

3.3 48.6
a a a'f ltJ.J Jv,r.i

3.0 36,7

2"7 14.8

2.6 38.5

2.6 53 "9

2.6 15"4

2.3 30.,4

2.1 14,,3

1.8 27,8

o. 1 100 .0



Probfemen in de reLaties met anderen

Ik ben nogal verlegen
Ik heb een helcel aart vechten

fl< ben bang om iemands gevoelens te kwetsen

Ik trel< me de dingen te snel- aan

fl< mis Íemand heel erg

Il< maal< moeili jk vriend.en/vriendinnen

Ik ben koppig

Ik zou willen dat de mensen me beter kenden

fl< heb een hekel aan iemand

fk word te gemakkelijk door anderen beïnvloed

Tl< voel me niet op mijn gemak als ik bij iemand op

bezoek moet

Ik zou graag wat vriendelijker wi11en zijn
Ik heb een helcel aan diskussiëren
Er heeft iemand een hekel aan mij
Ik verlies snel mijn zelfbeheersing

fl< ben jal-oers

Ik kan degene aan wie ik een hekef heb moeilijk uit
de weg gaan

fk rareet niemand met wie ik mijn moeilijkheden lcarr

bepraten

De mensen hebben aanmerkingen op mij
Ik word er altijd buiten gehouden

Ik zou meer op de anderen willen lijken
Ik vord nooit eens a1s leider gekozen

Ik word behandefd als iemand die er niet bijhoort
Ze roddelen over mij
Niemanci begri jpt mij

Ik word aJ-tijd geplaagd

Ze maken grapjes over mij
Ze mogen mij niet
Ik heb verlceerde vrienden
Nlemand vindt mij aardig
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Persoonf i jke problemen

Ik heb weinig zelfvertrou!/en
fk ben bang om fouten te maken

Ik zit vaak te dromen

Ik probeer een slechte ge\,/oonte af te leren

lk ben nogal zenuwachtig

Ik vind het moeilijk om over mijn problemen te praten

Il< vat de dingen te zwaar op

Ik ben niet altijd even eerlijk als il< zou moeten ztjn
Ik vergeet veef

Ik denl< veel na over godsdienst

Ik wind me te snel op

Ik zrnricht snef voor verleidingen
Ik kan mezelf bepaalde fouten die ik heb begaan niet
vergeven

Ik erger me aan vloeken en smerige verhafen

Tk heb weinig eigen initiatief
Ik ben lui
Il< neem de dingen niet ernstig genoeg

Il< kan moeilijk ergens toe besfuiten

Soms zou ik willen dat ik nooit geboren was

Il< vertel soms leugens zonder dat er een reden voor is

Er misl-ukt zo vaak iets wat ik doe

Ik heb te weinig zelfbeheersing

Ik maak me te veel zorgen

Ik schaam me over iets dat ik gedaan heb

Ik heb niet evenveel plezier als de anderen

fk heb te weinig verantwoordelijkheidsgevoel

Ik ben bang dat ik in moeilijkheden lcom

Tk heb vaak nachtmerries

Ik ben gestraft om iets dat ik niet gedaan heb

Il< ben bang dat God me zal stnaffen
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