
qD.r
ft

F. Andries
-'t-

T. Vogels

ZONDER DIPLOMA VÀN SCHOOL

voortijdige schoolverlaters
in de Leidse regio

BTBUOTHEET( Í,.EDE8LANO§ tiagïrTu.rÍ
tooF PfiA€vEr{ïlEvE GEZOT{OHETOEZOre TiO

POSTBUS 12', 2ltr rc LEOEII

IBTSSTAMBOEKNUMMER

§ \ -§\ f ooo

Nedertands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg - TNo

Leiden

december 1981

zt/tz (tt

s3

o

I

,t

i
r"

it



Nederlands Instituut
voor
Praeventieve Gezondheidszorg TNO

hlassenaarseweg 56 Leiden
Postbus 124
2300 AC Leiden

telefoon A7I-L7O44I

Druk: Krips Repro Meppel

Gehele of gedeeltelijke publicatie van dit rapport is a1leen
geoorloofd indien daartoe schriftelijke toestenÍninq is ver- i
leend door het Nederlands ïnstituut voor Praeventieve Gezond- -i

:
t-

(

i,

heidszorg T1íO



1_t_!_e_e_q

VOORWOORD

DOELSTELLINGEN EN AIGEMENE OPZET VAN HE'I ONDERZOEK.

DE UfTVOERING VAN HET EERSTE INTERVIEW MET DE

GENERÀTrE I9'7'7 /''78.

bLz.

1.

2-

2.1
))

Inleiding.
Vaststelling van de onderzoekspopulatie,

De loopbaan.
Werken gedurende de periode in het voortqezet

5

5

É

7

9

1L

.13

.1-1

1.4

t4
16
11

20
22
25

27

27

34

57
60
61

63

r977 /'78
2.3 Het trekken van de steekproef.
2.4 De bij het eerste interview met de generati-e

1977/' 78 gehanteerde vragenlijst
2.5 Achtergrondgegevens van de geinterviewden.

DE ERVARINGEN
KEUZE DAARNA.

IN HET LAGER ONDER!ÍIJS EN DE SCHOOL-

3. 1 De lagere school . .

3.2 De schoolkeuze na het lager onderwijs. .

3.2. 1 Inleiding.
3.2.2 De gedane keuzes . .

3.2.3 Het waarom van de qedane keuze . .

3.2.4 De verschillende adviezen en het proces
van de schoolkeuze .

3.2.5 Schoolkeuze en toetsuitslag.
3.3 Samenvatting .

4. DE SCHooLLooPBAÀN IN HET VooRTGEzET oNDERWIJS

3.

Í
J.

4.1
A)

onderwij s.
4.3 Voortijdige

lende typen
schoolverlaters uit de verschi-l-
voortgezet onderwijs . .

i]ET VERTREK VAN SCHOOL.

5.1 Het moment en de wijze van vertrek
5.2 Waarom van school qestuurd
5.3 Begeleiding rond het vertrek .

5.4 De reakti-es op het vertrek
5.5 Samenvatting

6. DE ETGEN MOTIEVEN VOOR HET VERTREK.

50

51
55

6.1 Visies op voortijdig schoolverlaten. 63
6.2 De konstruktie van een typologie van vertrek-

redenen. 61
6.2.1 ÍnLeiding. 61
6.2.2 De bewerking van de gesloten vragen. . 68



6.3

6.4
6.5

blz.

72
1B
B2

a4

De onderwljstype-specifÍeke beschrijving van
eigen vertrekredenen.
De vertrekredenen en de schoolkarrière.
Samenvatting.

7.

o

9.

10.

HET GEVOEL
VERLATERS.

VAN EIGENhIAARDE BIJ VOORTIJDIGE SCHOOL-

1 -7 Inleiding . 84
7.2 Leerattitude. 87
7 .3 Gevoe1 van eigenwaarde. . BB
7.4 Vertrekredenen en het gevoel van elgenwaarde. 89
7.5 Samenvatting. 93

VAN SCHOOL NAAR ARBEIDSMARKT . 95

B. 1 rnJ-eiding 95
8.2 De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt . 96
8.3 De gehanteerde indelingen met betrekking tot

soort bedrijf en soort baan . 103
8.4 De toetreding tot de arbeidsmarkt . . . 1O7

8.4.1 Oe wensen en verwachtingen vooraf . . tO7
8.4.2 Het feitelijk zoeken. . 109
8.4.3 De duur en de aard van het zoeken en

devertrekredenen.. 113
8.5 De leerplicht . 1 15
8.6 De eerste baan. 715
8.7 De aard van het zoeken en de eerste baan. 116
B.B Baanwisselingen en werkloosheid gedurende het

eerstejaar. .t17
8.9 Samenvatting. l2O

DE BEGINBAÀN I24

9.L Bedrijfskenmerken . 124
9.2 Kenmerken van het werk. 128
9.3 Samenvatting. 133

DE UITVOERING VAN HET TWEEDE TNTERVfEW ONDER DE
GENERATTE 1977/t7B 136

10,1 Uitval ten opzichte van de oorspronkelijke
groep . . 136

10.2 De gehanteerde vraqenlijst bij het tweede
interview met de generatie 1977/,78 . 138



lt.
bLz.

DE ONTWIKKELINGEN TUSSEN HET EERSTE EN HET TWEEDE

TNTERVIE6 139

11.1 Inleiding- 139

11.2 Baanwisselingen en werkloosheid. I42
1 1.3 De mening van voortijdj-ge schoolverlaters over

hun arbeidsloopbaan. 147

11.4 De beginbean van blijvers en vertrekkers . t4'7
11.5 Redenen voor het vertrek uit de beginbaan. 152
11,6 De laatste baan van vertrekkers vergreleken met

hun beginbaan. 154
1 1 .7 De huidige baan van blijvers en vertrekkers. 161
ll.BSamenvatting.. 168

OPLEIDINGEN NA HET VERTREK UIT HET VOORTGEZET

ONDERWTJS 170

1 2. 1 In1eiding. LlO
L2.2 De beoordellng van het ongediplomeerd vertrek:

spijtgevoelens?. 170
12.3 Gevolgde opleidingen . . 176

12.3.7 Algemeen. . t76
12.3.2 Beroepsgerichte opleidlngen . L79
L2.3.3 Opleidingen gericht op een diploma in

het voortgezet onderwijs. 183

12.4 Plannen om een opleiding te gaan volgen. 185
12.5 Samenvatting . 1BB

DE TOTSTANDKOMING VAN DE ONDERZOEKSGROEP 1969/Ig7O. 7gO

13.1 De opgave van de scholen . 190
13.2 De kontróIe van adressen via de burgerlijke

standen. " l9L
13.3 Schriftelijke enquète. . 79L
13.4 Het interviewen. . 192
13.5 De vragenlijst . 193

ENKELE ACHTERGRONDGEGEVENS VAN DE GENERATIE
1969/t97O 19s

14.1 Laatstgevolgde opleidi-ng en sexe . . 195
14.2 Gegevens betreffende het ouderlijk milieu. 196
14.3 Burgerlijke staat. l9'7
L4.4 De schoolloopbaan van de generatte t969/1970 L9B
14.5 Samenvatting . 2OO

12.

13.

14.



15. DE TOETREDING TOT DE ARBEIDSMARKT.

b),2.

202

15. 1 Inleiding 202
15.2 Het zoeken van een baan . 2O4

15 .2 . I Inleiding. 204
15.2.2 De gewenste baan . . 205
15.2.3 De tijd die aan het zoeken besteed

wordt. . 206
15.2.4 De wijze van zoeken.

15.3 Samenvatting

16. BEGINBAAN EN LAATSTE BAÀN.

16.1 De beginbaan van de generaties 1969/1970 en
1977 / 1978
16. t . I Bedrijfskenmerken.
t6.1.2 Baankenmerken

L6.2 De totale loopbaan.
1,6.2.1 Verandering
16.2.2 Werkloosheid

16.3 De gehuwde, niet werkende vrouwen . .
16.4 De zelfstandigen.
16.5 Van beginbaan naar laatste baan

16. 5. 1 Bedrijfskenmerken.
16.5.2 Baankenmerken.
i6.5.3 Het toekomstperspektief voor beide

generaties . . 228
16.6 Samenvatting. - 229

11. OPLEIDINGEN NA HET VOORTGEZET ONDERWUS
(t969/t970). - 233

17. 1 Inleiding 233
17.2 Houding ten opzichte van het toenmalig (voor-

tijdiq) vertrek en het nut van een voortge-
zet onderwijs diploma 234

17.3 Het volgen van opleidingen. 237
17 -3.1 Alqemeen . 231
17 .3.2 Opleidingen in het voortgezet onder-

wij s 239
l7 .3.3 Beroepsgericht onderwijs 241
17.3.4 Middenstandsonderwijs. 243

17.4 Opleidingen in de toekomst. 243
17.5 Samenvatting. . 245

ONTWIKKELINGEN IN HET DENKEN OVER WERK 247

18.1 rnleiding 24'l
18.2 Arbeidsoriëntatie . 248
18.3 Belang en voorkomen van baankenmerken . 24g
LB.4 Ontwikkelingen in oriëntaties en voorkeuren 251

van baan . .

208
208

209

209
209
211
2r7
211
218
220
221
223
223
225

18.



19.

blz.

18.4.1 rnl-e-i,ding.. !,n.. i . ! - - 25I
18.4,2 De verEelijki-nq tus,sen de eerste en

de twéede &eting t977/1978 252
f8.4.3 Blilverg eD vertrekke-rs trrssen het

eergte en het tweede intervirew . . 253
18.4.4 De beide generaties verEeleken . , 254
18.4.5 Gédiplomeerde en onqedipLomeerde

LTÉ t ers Z:156

KoNKr,Us.tEs . 263

LÍTERAluuR ' ' 277

BIJL.AGEIiI ., .. ZAL





VOORWOORD

De laatste jaren is er in Nederland sprake van een groeiende
aandacht voor leerlingen die het voortgezet onderwijs zonder
diploma verlaten. ïn de onderwijswereld konstateert men vrij
algemeen een afname in de belangstelling van jongeren voor on-
derwijs. Voortijdig schoolverlaten wordt daarvan wel als symp-

toom gezien.

Bovendien is er sprake van een bepaalde beeldvorming rond voor-
tijdige schoolverlaters. Deze jongeren zouden weinig zelfver-
trouwen bezitten en zich afkeren van de maatschappij of deze

agressj-ef tegemoet treden. Voortijdige schoolverlaters worden

dan ook meestal a1s 'probleemgevallen, beschouwd.

opmerkelijk is dat er in Nederland nauwelijks onderzoek is
verricht onder voortijdige schoolverlaters. Er zijn aanwij-
zingen dat deze groep vaker dan andere leeftijdgenoten met

werkloosheid gekonfronteerd wordt. veel meer is er echter niet
bekend. ZeLfs het aantal leerlingen dat jaarlijks, zonder enig
diploma in het voortgezet onderwijs behaald te hebben, de

school de rug toekeert, kan slechts geschat worden.

Sinds de beginjaren zeventig wordt er op het Nederlands Insti-
tuut voor Praeventieve Gezondheidszorg/TNO onderzoek gedaan

naar de overgang van school naar werk. Daarbij gaat de aan-
dacht vooral uit naar jongeren met weiniq scholing. Immers

vooral deze toetreders tot de arbeidsmarkt lÍjken steeds moei-
J-ijker aan de slag te kunnen komen. Onderzoek onder gediplo-
meerde LTSrers laat bovendien zien dat deze vaak werk vinden
dat nauwel-ijks aansluit bij het op school geleerde*.

* Stroink, P.L. en Andries, F. "De LTSter -
werknemer"; uitgt. NfPG, Wassenaarseweg 56,
19'77 .

van scholier tot
Lei-den, 2e druk



\n 1,877 víerd op het NIPG/TNo bestoten om, ,in aaneluÍtinS bij
het Eenoemde onderzoek o-nder qe.diplomee'rde tTS'eJ:§, een onder-

zoek te verrichten onder leerlingen die, zonder enig diploma,

één van de sc'hooltypen in he,t 'voortgezet s,nderwÈj6r verlaten.
Doel 'van. het ond.erzock $ras een veïkenning van de mEtieven eR

ometandigh'e.d.en die teerlingen doen besluiten om zonder diploma

v,è,n school te gaan. Die verkenninEi zou ook lnfsz'maLie rnqeten

op].evelren over het - in Alne:r.ikaans onderaoek meéstal voorender-

steld - probleuratisch karakter v,an v-.oortijdig schoolverlaten,
Itret ohderzoek had tevér1,s tot doé1 een beeld te geven v"an de

arbe idÉmarlrt- e.rx werks ituetie waarin vo"orÈiJ diqe sctroolverla-
teis teiechtkóiÍrèn.

Dr M"J. Eartg:erink.
directeur NrPG./TNO



1. DOELSTELLÏNGEN EN ALGEMENE OPZET VAN HET

ONDERZOEK

Het onderzoek naar voortijdige schoolverlaters in de Leidse

regÍo heeft twee doelstellinqen:
1. het schetsen van de motieven en de omstandigheden

rond het verstrek van de school;
2. het beschrijven van de ervaringen die voortijdige

schoofverlaters na het verlaten van de school op de

arbeidsmarkt opdoetr.

ad 1, de motieuen en omstandigheden rond het Dertrek
Door middel van gesprekken met jongens en meisjes die besloten
hadden om zonder diploma van school te gaan, wilden we probe-
ren het proces van voortijdig schoolverlaten in kaart te breng-
en. Behalve aan de omstandigheden en motieven dje daLai:l_,ij recilt-
streeks een ro1 lijken te spelen, was het ons plan daarbij
ook aandacht te besteden aan het verloop van de schoolkarrière
vanaf de basisschool. Hjermee hoopten we zicht te krijgen op

omstandlgheden die ertoe leiden dat de school sommige leer-
lingen niet langer kan vasthouden en andere niet langer kan

handhaven.

Onze opzet was daarbij een typologie van voortijdige schoolver-
laters te ontwikkelen. Dit om een genuanceerd beeld te kunnen

schetsen van a11es wat er meespeelt in het besluit om zonder

diploma van school te gaan. Bovendien wilden we met behulp van

di-e typologie nagaan in hoeverre de faktoren die tot dat be-
sluit leiden samenhangen met latere ervaringen, met name die
op de arbeidsmarkt.

ad 2. de erDar,íngen op de

Een tweede moment van het
de arbeidsmarkt.

Ons doel was een beeld te

q.nbeidsmcrykt

onderzoek betreft de ervarinqen op

schetsen van de wijze waarop onqe-



diplomeerden de overstap van school naar de arbeidsmarkt maken,

van het werk dat zij dan vinden en van hun arbeidsloopbaan op

vrij korte en wat langere termijn.
Daarbij w11den we ook speciale aandacht schenken aan de wí1ze

waarop ongediplomeerden, onder andere op grond van hun erva-

ringen op de arbeldsmarkt, hun ongediplomeerd vertrek van

school later ervaren en aan de mate waarin zij besluiten toch

nog aan enige vorm van onderwijs te beginnen.

Om aan beide doelstellingen zoveel mogelijk recht te doen zijn

in de onderzoeksopzet verschillende metingen opgenomen.

In eerste instantie werd besloten om met een steekproef uit de

voortijdige schoolverlaters van het schooljaar 1977/1978 twee-

maal een gesprek te voeren. Eenmaal vrij kort na het verlaten

van de school, met aandacht voor een inventarisatie van wat op

school en na het verlaten ervan gebeurde; een tweede maal een

jaar later, waarbij vooral de arbeidsmarktervaringen en arbeids-

karrière onderwerp van gesprek zouden zijn.
Daarnaast waren er gesprekken met schoolverlaters uit het school-

)aar 1969/ 1970 in de onderzoeksopzet opqenomen, dit omdat we

aannamen dat het niet hebben van een diploma vooral op iets

langere termijn de arbeidsmarktkansen en de mogelijkheden een

arbeldskarrière op te bouwen beinvloedt. We vermoedden dat ou-

dere ongediplomeerde schoolverlaters door de hogere minimumlo-

nen voor bepaatde werkgevers minder aantrekkelijk worden- Bo-

vendien veronderstelden we dat de inmiddels door een groot aan-

tal van hen aanvaarde gezi-nsvenantwoordelijkheid het besef van

de ej-gen positie op de arbeidsmarkt versterkt.

Om een zo kompleet mogelijk beeld van de gebeurtenissen rond

het vertrek van de laatstgevolgde opleiding te krijgen, werd

besloten ook een gesprek te voeren met representanten van de

schoolleiding en het lerarenkorps. Onderwerp van qesprek daar-

bij moesten zijn de konkrete gevallen van schoolverlaten, waar-

mee zij i,n 79'77/1978 gekonfronteerd waren. Ook hun mening ten

2



aanzien van schoolverlaten in het algemeen en de taak en de

mogelijkheden van de school daarbij moesten aan de orde komen.

In het rapport wordt daarvan echter niet stelselmatig verslag
gedaan.

Schema 1 geeft een algemeen overzicht van de aktiviteiten die

uit de opzet voortvloeien.
Opzet en uitvoering worden in dit rapport voor elke meting af-
zonderlijk behandeld. In het volgende hoofdstuk gaan we daarom

uitsluitend in op de uitvoering van het eerste interview met de

generatie t977/I978. Direkt daarna bespreken we de resultaten
daarvan.

De wijze waarop de andere meti-ngen zijn verricht komt later aan

de orde en we1 direkt voorafgaand aan die hoofdstukken waarin

op de resultaten van de betreffenÀe interviews wordt ingegaan.

op deze algTemene opzet van het or. erzoeksverslag maken we één

uitzonderj-ng. In het laatste hoofdstuk beschrijven we ontwik-

kelingen in het denken over werk. Daarbij voegen we de betref-
fende geg'evens uit de drie metingen samen.
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2. DE UITVOERING VAN HET EERSTE INTERVIEW MET,DE

GENERATTE 1977 / 197 B

z- ). Inleiding

In de onderzoeksopzet lag besloten dat het eerste Ínterview
met de voortijdige schoolverlaters uit L977/1,978 zo snel moge-

lijk na het verlaten van de school moest plaatsvinden.
Op die manier zou de invloed van de gebeurtenissen na het ver-
trek van de school op de beoordeling van de schooltijd gering

blijven. fn de praktijk bleek het niet mogelijk dit te verwe-

zenlijken.
Het natrekken van de informatie kostte noqal wat tijd en ook

het maken van de interviewafspraken bleek lastig en ti-jdrovend.
Daarbij kwam dat een zeer groot deel van de voortijdige school-
verlaters 1917/1978 bleek te bestaan uit jongens en meisjes die,
nadat ze aan het ei-nd van het schooljaar 1976/t977 waren btij-
ven zitten of nadat ze het elndexamen niet gehaald hadden, in
het nieuwe schooljaar niet terugkeerden. Het feitelijke moment

van school-verlaten lag voor deze groep aI in ),;ni/)u|L 1977 -

Al met al heeft dit ertoe geleid dat de gemiddelde duur van

de periode vanaf het moment van schoolverlaten tot het moment

van het interview ruim 12 maanden bedroeg.

)) Vaststelling van de onderzoekspopulatie,
t977 / r97B

Het onderzoek richtte zich op voortijdige schoolverfaters uit
de Leidse regio.
Met voortijdige school-verlaters bedoelen wij hen dÍe zonder

enig diploma van één van de scholen in het voortgezet onder-
wijs in de Leidse regi-o vertrokken om daarna niet langer een



volledige dagopleiding te volgen.

De gemeenten behorende tot de door ons gehanteerde regio staan

vermeld in bijlage 1.

In het najaar van 1977 werd samen net 50 van de 52 scholen,

die in Leiden en omgeving een voortgezette opleiding na de

basisschool verzorgen, een meldingssysteem ontwikkeld. Dat

hield in dat deze scholen ons namen en adressen van vertrokken

leerli-ngen uit het schooljaar lgTl/tg7T doorgaven. Vervolgens

gingen wÍj met behulp van een toegezonden vragienformulier zelf

na wj-e van hen de school definitÍef en zonder een enkel diploma

verlaten hadden.

Na deze kontrole van de opgaven van de scholen kwamen wij op

een totaal van 678 ongediplomeerde schoolverlaters i-n Leiden

en omgeving. De aldus tot stand gekomen groep voortijdige
schoolverl-aters bestaat voor 46z^ uit jongens en 54? uit mei-s-

jes.
Wanneer we bezien van welke schooltype die afkomstig zijn dan

valt allereerst het enorme aandeel van meisjes afkomstig van

het LHNO en IHNO op. Bijna de hetft van alle ongediplomeerden

uit de regio is van die opleidingstypen afkomstig. Ook LTS en

ITO Ieveren een groot aandeel (27%). In totaal Ls 79?" van aI-

1e ongediplomeerden van het LBO afkomstig.

slechts 21% komt van een van de Avo,/wo-opleidingen- Daarbij

gaat het voor het merendeel om MAVO-IeerIingen.

Alleen al op basis van het bovenstaande is de konklusie gewet-

tigd dat het probleem van voortijdig schoolverlaten het meest

ernstig is op de enige specifieke meisjesopleiding die er ln

het Nederlandse (v.o. )-onderwijssysteem nog bestaat.

Van scholen die zowel door jongens als meisjes bezocht worden

(LEAo, LMo, LAVo, MAVo, HAvo en Wo) zijn in totaal !74 onge-

diplomeerden afkomstig. Daartoe behoren ongeveer evenveel jong-

ens als meisjes (52% tegen 48%) .

6



Het probleem van voortijdige schoolverlaters op het LBO in
het algemeen en op LHNO en IHNO in het bijzonder wordt nog

schrijnender wanneer we de genoemde percentages afzetten tegen

het aandeel van de genoemde schooltypes in de totale schoolbe-
volking.
Omdat we niet beschikken over de betreffende gegevens voor aI-
te bij het onderzoek betrokken gemeenten presenteren we deze

gegegevens alleen voor de gemeente Leiden.

Tabe1 2. 1 Totalen leerlingenpopulatie en ongediplomeerde
schoolverlaters van alle Leidse scholen ín 197'l/,78;
naar (laatst) -gevolgde opleidingl

aantal leerlingen aantal voortijdige
s choolve rla te rs

LHNO/rHNO

LTS/rTO

LEAO

LBO

MAVO

HAVO

\/wO

AVO/v1vO

t2t2

1929

815

9z

14?"

6z

2t

16

0

lBs

23e"

30%

41

59

t6

30%

37e"

10%

3956

2430

3071

402r

29% t22 77%

13%

10u

0z

9522 71"ó 37 232

totaal 13478 ts9

1897 brugklasleerlingen
aantal leerlingen in de

zijn oveï MÀVO, HAVO en V!,trO verdeeld naar rato van het
Latere jaren van de opleidingen

2.3 Het trekken van de steekproef

In maart 1978 trokken we uit de op dat moment vastgestelde
groep voortijdige schoolverlaters een eerste steekproef.
De kategorie die niet reageerde op ons verzoek het vragienfor-



mulier terug te zenden, ook niet reageerde op een rappè1 en te-

lefonisch niet te bereiken was, werd in zijn totaliteit in de

steekproef opgenomen. De reden hiervoor was het vermoeden dat

we hier te maken hadden met een groep jongeren die wellicht

met bÍjzondere problemen rond het schoolverlaten of bij het

zoeken van een baan te maken had gehad.

Bij de steekproeftrekking werd zoveel mogelijk rekening gehou-

den met het aanbod voortijdige schoolverlaters per type oplei-

ding: we lieten voortijdige schoolverlaters uit typen met veel

aanbod uitvallen volgens een random-procedure, ten gunste van

voortijdige schoolverl-aters uit opteidinqen met een relatief

gering aanbod.

Dit om later een analyse op verschillen naar laatstgevolgde

opleiding beter mogelijk te maken.

In september 1978 werd uit de later binnengekomen meldingen

een tweede steekproef getrokken. Met deze nieuwe steekproef

werd tevens een evenwichtiger verdeli-ng jongens - meisjes en

een betere vertegenwoordiging van een aantal opleidingstypen

nagestreefd.

ook toen werden allen die niet gereageerd hadden op het door

ons toegestuurde vragenformulier in de steekproef opgenomen.

De totale steekproef bestond daarmee uit 430 respondenten- Dat

is 63% van de totale populatie ongediplomeerde schoolverlaters

in de regio.
In tabel 2-2 staat aangegeven in hoeverre wj-j er in geslaagd

zijn deze steekproef metterdaad te bereiken.



TabeL 2.2 Steekproef en resultaat van interviewkanpaqne

oorspronkelijke steekproef 430

ten onrechte opgenomen 20

gekorrigeerde steekproef 
^*

waarvan

In totaal bLeek 5% van de in de steekproef opgenomen personen

toch een diploma uit het voortgezet onderwijs te bezitten of
op heel korte termijn naar schooL teruggekeerd te zi_jn. Van

de terecht in de steekproef opgenomen personen is precj-es drie-
kwart inderdaad geÍnterviewd.

we hebben de geinterviewden op een aantal kenmerken vergereken
met de totale populatie ongediplomeerden in de regio Leiden.
ZoweL wat betreft geslacht, laatstqevolgde opleiding en woon-
plaats van schoolverlaters bleek de groep een redelijke afspie-
geling te zj-jn van de totale populatie. Alleen de ongediplo-
meerde MAVO'ers zijn duidelijk oververtegenwoordigd (zie ta-
be1 2.3).

AA De bij het eerste interview met de generatie
1 977/'78 gehanteerde vragenlij st

Het- eerste interview met de respondenten bestond uit twee de-
len. Het eerste deel had betrekking op de ervaringen van de

respondenten op school. De belangrijkste punten daarvan waren:
de schoorkeuze na het basisonderwijs, het verroop van de school-
karrière en het eigenlijke vertrek van school.

72 ll3e")

19 ( 5?)

tl ( 3%)

308 (7sz)

weigerirrgen

onberei-kbaar

niet benaderd

ge in terviewd



Tabel 2.3 Vergelijking van de totale populatie met de geinter-
viewden uit de eerste steekproef

totale populatie gelnterviewden

aantal percentage aantal percentaqe

A. geslachtl
man
vrouw

315
363

46% r45
163

47%

totaal 678 100% 308

B. llC!:!CeY9l999
opleiding:

gieen
lgllor
IHNO
LTS
lTO
LMO

LAO
LNO
LEAO
LAVO
IVO_MAVO
MAVO

HAVO

vwo
onbekend

249
31

t!6
65

,]

36
'7

23
3

7

77
47
13

3

1%

5%

0%

11%

2

101
4

29
7

t6
5

15

2

b1
16
I

1%

14%

9%

totaal 674 308

c. v99!P-r*!!
schoolverlater:

I€ iden
buiten Iéiden

2AL
39'7 59%

113
195 63%

totaal 678 10 0% 308 100%

D. Y9!!19r!99Plee!§
laatstbezochte school :

Leiden
buiten IÉiden

390
288

sB%

42%

rbz
I Cb

totaal 678 100% 308 1.0 0%

I zie voor een verklarÍng van d.e gebruikte afkortingen bijlage 2

De vragen in dit gedeelte waren meestal open. De belangrijkste
overwegingen hiervoor waren de komplexiteÍt en de breedte van

het probleemgebled en de relatieve onbekendheid van de onder-

zoekers hiermee.

Bovendien werd verwacht dat het vertrek van school voor de res-

pondenten zotn beladen onderwerp zou zijn, dat een minder ge-

struktureerde manier van vragen tot betere resultaten zou leiden.
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Het tweede deel had betrekking op de eerste ervarÍngen op de

arbeidsmarkt. De belangrijkste thema's waren het zoeken naar

werk en de kenmerken van banen, zoals loon. aard van het werk,

soort bedrijf etc.
Dit gedeelte bevatte meer gesloten vragen en was gebaseerd op

eerder onderzoek (Stroink & Andries , t977) .

Na het eigenlijke interview - dat 1à tot 2 :uur duurde - vulde

de respondent nog een invullijst in. Deze bevatte een aantal

schalen, onder andere met betrekking tot arbeidsoriëntatie,
baanvoorkeur, gevoel van eigenwaarde en leerattitude.

2.5 Achtergrondgegevens van de geinterviewden

De samenstelling van de groep naar geslacht en laatstgevolgde

opleiding is na het voorgaande voldoende aan de orde gekomen.

We komen er in deze paragraaf daarom niet op terug en beperken

ons tot een aantal gegevens betreffende het ouderlijk milieu.
Van driekwart van de respondenten oefende de vader op het mo-

ment van het interview nog een beroep uit. Het percentage \,/erk-

lozen lag laag (38). oat is rninder dan het landelijk percenta-

ge werklozen.

De helft van de vaders was werkzaan (geweest) in de industrie
of het ambachtelijk bedrijf. Daarnaast was er een niet onaan-

zienlijke groep die zijn emplooi vond in handel of verkeer.

Slechts B% werkte in de administratieve sektor of bij de over-

heid.
Over het algemeen waren zij handarbeider (64ts) en daarbij gaat

het dan voor tweederde om ongeschoolde arbeid, De rel-atief
kleine groep employees (192) bestaat voor meer dan de helft
uit Iagere employees. Bij bedrijfshoofden (I2e") gaat het vrij-
wel uitsluitend om de zeer kleine bedrijven met minder dan

tien werknemers.



De konklusie uit deze opsomming is duidelijk. Voortijdige
schoolverlaters ziln vooral afkomstig uit het (ongeschoolde)

arbeidersmilieu, het milieu van de lagere employees of dat van

de'kleine zelfstandiget.
Slechts 3% van de vaders rekenden wij tot de zelfstandige ho-
gere beroepen (2), de hogere employees (6) of de bedrijfshoof-
den met meer dan negen werknemers (2).

Het opleidingsniveau van de ouders is dienovereenkomstig: twee-
derde van de vaders heeft slechts lagere school en is nooit
aan een opleiding in het voortgezet onderwijs begonnen; L4%

heeft een LBo-diploma en slechts 7'l>" ís ooit begonnen aan een

hogere opleiding dan LBO. Bij de moeders treffen we overeen-
komstige gegevens.

AI met aI blijkt bij het voortijdig schoolverlaten van een

soortgelijke milieu-specifieke selektie sprake te zijn als die
welke sinds jaar en dag gekonstateerd wordt bij onder andere
het schoolrijpheidsonderzoek voor de eerste klas van de lagere
school, de keuze voor hogere typen van voortgezet onderwijs
en deelname aan het universitair onderwijs.

Tot slot nog een sarilant gegeven over het ouderlijk milieu:
voortijdige schoolverlaters zijn voor een belangrijk deel af-
komstig uit (zeer) qrote gezinnen. Het gemiddelde aantal kin-
deren in het ouderlijk gezin bedrag 4.5. Dat is bijna tweemaal

zoveel als het gemiddelde aantal kinderen in Nederlandse gezin-
nen.

Bovendien blijkt het ongedi_plomeerd vertrek van school in veel
gezinnen waaruit voortijdige schoolverlaters afkomstig zijn,
een bekend verschijnsel te zí)nz 44% zegt een broer of zus

van 15 jaar of ouder te hebben die eveneens zonder diploma
van school is gegaan.

12



DE ERVARTNGEN IN HET LAGER ONDERWIJS EN DE

SCHOOLKEUZE DAARNA

In dit hoofdstuk gaat het over de ervaringen die de geinter-

viewden voor de feitelijke aanvang van de schoolkarrière in
het voortgezet onderwijs opdeden.

Nadat kort is ingegaan op een aantal giegevens uit de lagere

schooltijd wordt vrij uitvoerig de keuze voor een opleiding in

het voortgezet onderwijs belicht.

a1 De lagere school

De periode die de respondenten op de lagere school doorbrach-

ten lag op het moment van het eerste interview al geruime tijd
terug. We hebben ons in de interviews daarom beperkt tot een

relatief gering aantal vragen daarover. Niettemin zal duideli-ik
worden dat de school voor veel respondenten reeds toen proble-

men opleverde.

De meeste respondenten zijn afkomstig uit het gewoon

Iager onderwijs; slechts 4% heeft op een of andere school voor

buitengewoon 1.ager onderwijs gezeten. Een derde van de respon-

denten is echter, in de tijd dat zr) de lagere school bezoch-

ten, één of meer keren van school veranderd. Zitten blijven
blijkt bij hen een veel voorkomend verschijnsel te zljn ge-

weest= 32% is één maal blijven zitten, B% twee maal of vaker.

De frekwentie van het zitten blljven is daarmee meer dan twee

maal zo hoog als landelijk het geval was in die jaren (zie

bijlage 3). De meerderheid (61%) beschrijft zich ook a1s een

middelmatige leerling, Toch rekent nog 33% zich tot de groede

leerlinqen en slechts 5% noemt zichzeLf een uitgesproken slech-

te leerling. Gevraagd naar de oorzaken van problemen met leren

op de lagere school noemen zij vooral perioden van ziekte
(liefst 262) en moeilijkheden in de omqang met de onderwijzer

IJ



of onder\dijzeres (208 van de respondenten).

Voor problemen met betrekking tot het gedrag zijn er in de ant-
woorden van de voortijclige schoolverl_aters minder aanwijzingen
te vinden. Bijna driekwart dacht dat zij in de ogen van hun

onderwijzers normale, onopvallende of zelfs gewaardeerde leer-
lingen waren. Slechts 28% kent zíchzelf het etiket rlastj_gr,,

'druk' of iets dergelijks toe. Ongeveer !42 zeqX - reeds op

de lagere school - wefeens of zelfs vaa.k gespijbeld te hebben.

Gezien het feit dat spijbelen op de lagere school een minder
bekend verschijnsel is, mag dat percentage vrij hoog genoemd

worden.

AIIes bij elkaar zijn er in de antwoorden van voortijdige
schoolverlaters ruime aanwijzingen te vinden voor problemen

op de lagere school, met name op het gebied van leerprestaties.
Deze antwoorden geven echter geen aanleiding tot de veronder-
stelling dat de schoolloopbaan van de meeste voortijdige school-
verlaters reeds toen voornamelijk door problemen gekenmerkt

werd. Integendeel, in hun elgen ogen waren zij vogr het meren-
deel gewone, onopvallende, hoewel mÍddelmatige, leer1j_ngen.

3.2 De schoolkeuze na het lager onderwijs

J. Z. I lnlel_dl-ng

Een onjuiste school-keuze wordt nogal eens aangevoerd a1s een

van de belangrijkste oorzaken van allerlei moeilijkheden in
het voortgezet onderwijs. Zo ook van het voortijdige school-
verlaten. Dit was een reden om aan het keuzeproces en aan de

overwegingen die daarbij een rol speelden in het ÍntervÍew
extra aandacht te besteden.
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Wanneer wordt er gesproken van een onjuiste keuze? In de ge-
sprekken die wij voerden met docenten en direkties van scholen
voor voortgezet onderwijs in Leiden en omgeving werd herhaal-
delijk gesuggereerd dat er bij ouders en leerlinqen een afkeer,
ja zelfs een angst voor het LBO zou bestaan. Daardoor zou vaak
gekozen worden voor MAVO of hoger, hoewel de betrokken 1eerling
dat, vanwege te kort schietende kapaciteiten, een onvoldoende
theoretische aanleg. of overwegend 'praktische oriëntatie r,

niet aan zou kunnen.

Een dergelijke opvatti-ng gaat uit van een aantal vooronderstel-
Iingen: ten eerste zouden voor een succesvolle afronding van

een bepaalde opleiding de individuele kapaciteiten en oriën-
taties van leerlingen doorslaggevend zijn en ten tweede zouden

de in het voortgezet onderwijs gehanteerde methoden daarbij
relatief onbelangrijk zijn.
Verder wordt daarmee verondersteld dat de voor een bepaalde

opleiding benodigde kapaciteiten en oriëntaties aI op 11-jarige
IeefÈijd vast zouden liggen, dan wel betrouwbaar voorspeld zou-
den kunnen vrorden.

In feite zijn deze vooronderstellingen al1e min of meer disku-
tabe1.

Toch willen we nagaan in hoeverre er aanwijzingen zijn dat er
bij voortijdige schoolverlaters sprake is van een onjuiste
schoolkeuze. We gaan er daarbij van uit dat een - indlviduele -
keuze juist is aIs deze redelijk in overeenstemming is met de
qegevens die op het moment van de keuze beschikbaar zijn. oat
betreft dan voornamelijk de adviezen van de kant van de lagere
school en de uitslag van de toets aan het einde van de oplei-
ding.
uitdrukkerijk willen we hier stel-len dat we de schooltoets
daarbij nlet hanteren a1s een voorspeller van sukses in het
voortgezet onderwljs. De schooltoets is niet meer dan één van
de bronnen van informatie die ouders en leerlingen bij de keu-
ze Ler beschikking staan.



Daarnaast wordt nagegaan of de

afkeer van het LBO in de door

voor hun keuze terug te v.inden

door sommige veronderstelde

respondenten gegeven argumenten

is.

In dit hoofdstuk en ook in hoofdstuk 4 wordt met betrekking

tot de diverse opleidi-ngen een niveau-indeling gehanteerd.

We sluiten daarmee aan bij de gangbare opvatting als zouden

schooltypen eenduidig in te delen zijn naar moeilijkheidsgraad.
Binnen het LBO zouden we de rel-atief gemakkelijke opleídingen

aantreffeni van de moeilijker AVO-opleidingen zou het VWO het

moeilijkst zijn.
Een dergelijke opvatting vinden we ook terug in de selektie-
praktijk bij de overgang van het Iager naar het voortgezet on-

derwijs: aan leerlÍngen die naar het LBO wi1len, worden ten aan-

zien van bijvoorbeeld de skore op de schooLtoets lagere eisen

gesteld dan aan hen die naar het WíO willen.
Als we derhalve willen nagaan in hoeverre voortijdig schoolver-

laten verband houdt met een te hoog uitgevallen schoolkeuze,

kunnen we niet anders dan deze niveau-indeling overnemen.

Daarmee willen we echter niet sugqereren dat aldus belangrijke
verschillen Lussen opleidingen op voldoende en adekwate wí)ze

worden aangegeven.

3-2-2 Pe-9rg3re-5evss:

Zoals we in tabel 3.1 kunnen zien ging meer dan de helft van de

respondenten na de Iagere school naar het lager beroepsonder-

wiis (LBO). Vrijwel alle meisjes uit deze groep gingen naar het

huishoud- en nijverheidsonderwijs. Het LHNO is daarmee de oplei-

ding die door de grootste groep respondenten gekozen werd. De

meeste jongens die naar het LBO gingen, kwamen in het technisch

onderwijs terecht. opvallend is dat van de jongens 13% in een

individuele onderwijsvorm (fTO) terechtkwam, terwiil dat slechts

bíj 2% van de meisjes het geval was.
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MAVO en ïVO-MAVO (met individueel gericht onderwijs) werden

eveneens door een vrij grote groep qekozen. Daarnaast ging
nog eens 13% naar een scholengemeenschap \{aaraan behatve HAVO

en VWO ook een MAvo-afdeling verbonden was.

Zowel van de jongens als van de meisjes ging ongeveer 40% naar
het AVO/WO.

Tabel 3.1 Gekozen schooltypes na het basisonderwijs

type meisjes tota al

geen v.o.
II]NO
IHNO

ITO

LNO

IÀO
LMO

LEAO

IVO-MÀVO
MÀVO

SG met MAVO

HAVO

v'I}lO

SG zonder MAVO

212
15%

1?

8%

2z

222

I2z

1%

3?

'i u''"
1s

55%

2%

1?

,*

1%

20e"

14%

1%

3%

292

1z
42

4ea

21?"

13?

1r

30%

38? 33c

100r
(n=145)

10 0%

(n=1bJ)
1 00r

(n=308)

?r-) Het waarom van de gedane keuze

Bij onze vraag waarom zij nu juist díe school gekozen hadden,
wijst meer dan éénderde van alle respondenten naar het advies
van de lagere school of de uitslag van de school_keuze-toets
in de zesde klas. Geen enkel ander arglment wordt zo vaak ge-
noemd (zie tabel 3.2).
Overigens lijkt de ro1 van de toets bij jongens groter dan bij
mei-sjes. Ongeveer 20% van het totaal laat merken dat ook nega-
tieve overwegingen een rol speelden: zij denken dat bepaalde
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schooltypen niet leuk of, vaker, te moeilijk zullen zijn en

kiezen daarom voor de schooL die overblijft. Dergelijke over-

wegingen vinden we bij de meisjes veel meer dan bij de jongens.

Dat geldt echter ook voor meer positief gekleurde argumenten

als: 'het leek me wel een leuke schoolren 'dat diploma zou

ik wel kunnen halen' .

Zotn 16% zegt dat ze naar die school gingen omdat hun vrienden

en/of familieleden daar ook heen gingen. Een even grote groep

verwijst naar het beroep wat ze later zouden willen uitoefenen.
Dat zijn echter voornamelijk jongens. Door de meisjes wordt

een dergelijk argument nauwelijks genoemd. De motieven die ge-

noemd worden hangen ook duidelijk samen met het type opleiding
dat gekozen werd (zie tabel 3.3). Bij meisjes die naar het

LHNO,/ïHNO gingen is het meest genoemde motief negatief gekleurd:

andere scholen Ieken te moeilijk of niet leuk. LTS-ers zeggen

voornamelijk dat de gekozen school aansloot bij wat ze later
wilden worden of wijzen naar het advies van de lagere school

of toetsuitslag. Motieven in de sfeer van een later uit te

oefenen beroep vinden we ook bij hen die naar het agrarisch
of visserÍjonderwijs gingen.

Tabe1 3.2 Genoemde motieven voor schoolkeuze naar sexel

jongens meisjes totaal

advies lager onderwijs,/toets
negatleve motieven ( andere
scholen te moeilÍjk,/was niets
ande rs)

positieve rptieven (leuke
school,/sloot aan bij kaPaci--
teiten)
vrienden/fami lie Ieden gingen
ook naar die school

sloot aan bij beroepswensen

292

30ts

4tz

L7%

t6%

IJ6

26e"

2B%

17 e"

B%

35%

2 Lr6

22%

t6%

762

(n= 141) (n= 160) (n=301)

Men kon meer rfan één motief aangeven; de som van de percentages kan daardoor ho-
ger Iiggen dan 1001
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Tabel 3.3 Genoemde motieven naar
voortgezet onderwijsr

eerste opleiding in het

ilrNo/ LTo/ LEAo/
IHNO ÍTO LI,!O

t Àio/ MÀVO HAVO/
LNO vwo

advies ]ager onderwi js,/toets

negatieve rctieven (andere
scholen te moeilijk/was niets
ande rs )

positieve motieven (Ieuke
schoot/sloot aan bij kapaci-
teiten)
vrienden/f mitieleden gingen
ook naar die school

sloot am bij beroepswensen

20r 30r \4\53c 50* 4 38

4\

21\ 292

242 142

6s

202

13*

20*

2lx

122 1 3% 7Z

1._

292

l4z

572

(n=9 1) ( n=60) (n=1 5) (n=14) (n=108) (n=14)

1 Men kon meer dan één motief aangeven; de som van de percentages kil daardoor
hoger liggen dil 100s.

Ook bij diegenen dj-e voor een Avo-opleiding kozen is het ad-

vies het meestgenoemde argrment. Motieven i-n de beroepssfeer
komen bij hen nauwelijks voor. Ook negatief gekleurde motieven

worden door hen vrijwel niet genoemd. Wel zÍen we dat respon-

denten die naar het MAVO gingen hun keuze vaker baseren op het
feit dat anderen uit hun omgeving ook naar die school gingen.

Al met a1 zijn er in de genoemde motieven weinig aanwijzj-nqen

te vinden voor een, vanwege een afkeer van het LBO, ronjuister

keuze voor het MAVO. Negatief gekleurde argumenten komen welÍs-
waar voor, maar vrijwel uitsluitend bij voortijdige schoolver-
laters die in eerste instantie naar het LBO gingen. Juist bij
de keuze voor het MAVO-onderwijs bevat het meest genoemde ar-
gument juist een verwijzing naar het advies van de lagere school

of de toetsuitslag.
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3.2.4 !e-ygr:q!'-1lel9e-e9yrezgr -sl -!9!-Eresee-yel-9e-q glee! :
keuze

Bij de keuze voor een van de typen van voortgezet onderwijs

spelen wensen, meningen en adviezen van verschillende partijen
een rol-: de wens van de leerling zelf, van zijn ouders, de me-

ning van de onderwi)zer efl de uitslag van de in de zesde klas
veelal gemaakte schoolkeuzetoets.

In het interview zei het merendeel (762) van de voortijdige
schoolverlaters indertijd zelf de beslissing te hebben kunnen

nemen.

Dat is alleen daarom aI weinig verwonderlijk omdat er een gro-
te overeenstemrning bestaat tussen de verschillende wensen en

adviezen. Van diegenen bij wie dat niet het geval is heeft
slechts 3Be" zeLf besloten.
ltlat hielden die verschillende wensen en adviezen nu in en hoe

verhielden zí1 zích tot de feitelijk gedane keuze?

De meeste respondenten kunnen zich de eiqen voorkeur en het
advies van de laqere school nog voor de geest halen. Slechts

13% slaagt daar niet in. Het toetsadvies en de mening van de

ouders waren tijdens het interview heel- wac minder bekend. Een

kwart van de respondenten weet zich die niet meer te herinne-
ren. Mogelijk wi-jst dit erop dat de eigen voorkeur en het ad-

vies van de lagere school bij de keuze zwaarder gewogen hebben

dan het toetsadvies op zich en de wens van de ouders.

Voor zover de respondenten zich de adviezen en wensen herinne-
ren zijn de gegevens hierover opgenomen in tabel 3.4*.

* De in de tabel 3.4 gehanteerde
welke elders is gebruikt, omdat
gegevens uitgegaan werd van een
deling: LBO, I"IAVO, HAVO,/WO
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Tabel 3.4 De verschillende wensen en adviezen bij de school-
keuze

ke uze e igen
voorkeur

advie s
l. s.

toets

I,BO

MAVO

SG met l,iAVO

HAVO/w,jO

60?

23". )

,r-" I tu*

5e"

612

272 )

,. I 31%

51s

30"" I

6s I 37%

13%

462

37"" 
I

r* ] n'*

11%

422

33% I

t* I o'*

l1z

(n=306 ) (n=270) \n-225)

opvallend daarbij is dat het advies van de lagere s.hool, maar

met name de wens van de ouders èn het toetsadvies aanzienlijk
minder vaak LBO inhouden dan de eigen wens van de respondenten

èn de feitelijk gedane keuze.

De ouders lijken over het geheel een grotere voorkeur voor het

AVO,/VWO te hebben dan hun kinderen. Met name hun voorkeur voor

het MAVO lijkt g-roter. Afgaande op het toetsadvies lijkt die
voorkeur voor het AVO,/Wo overigens wel gebillijkt. Niettemin

blijft het in de meeste gevallen een wensdroom. De feitelijke
keuze ligt aanzienlÍjk meer op het niveau van de eigen voor-
keur van de respondenten dan op dat van hun ouders.

De gegevens in de tabel zouden de indruk kunnen wekken dat het
MAVO minder vaak gekozen wordt dan de leerlingen zelf zouden

wi1Ien. Waarschijnlijk is dat slechts schijn: veel leerlingen
die een voorkeur voor MAVO uitspreken zullen niet op een kate-
gorale MAVO terecht zijn qekomen maar op een MAVO binnen een

scholengemeenschap .

We zagen dat de voorkeur van de ouders voor het AVO/WO vrij
algemeen hoger ligt dan de feit.elijke keuze daarvoor. Niette-
min is de feitelijke keuze tussen LBO en AVO in de meeste ge-

vallen in overeensteÍmi-ng met het advies van de lagere school,
de voorkeur van de öuders en de toetsuitslag. Zo komt, tegien

de toetsuitslag in, slechts 10% op het LBO en 2% op het AVO/VWO,

terecht. Bij het advies van de laqere school en de voorkeur
van de ouders liggen deze percentages in dezelfde orde van
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grootte. Kennelijk levert de keuze tussen LBO en AVO niet de

grootste problemen op. Met uitzondering van een relatief klei-
ne groep lijkt de bestemming van deze respondenten (LBO of AVO)

mi-n of meer vastgelegen te hebben aan het einde van de lagere-
schooltij d.

De keuze uit de verschillende typen AVO/VWO lj-jkt meer proble-
men op te leveren. We vinden daar tenminste aanzienlijk minder

overeenstemrnÍng tussen de feitelijke keuze en de adviezen. Zo

kiezen 34 respondenten (15%) voor een Avo-opleiding onder het

niveau van de toetsuitslag en 13 (6%) voor een AVO,/WJo-op1.ei,-

Cino daarboven. Echter ook nu liggen de feitelijke keuzes,

voorzover ze van de verschillende advlezen afwijken, meestal

onder het geadviseerde ni-veau. Bovendien moet daarbij opgemerkt

worden dat we de groep tkeuze op AVO/VWO-niveau boven advies

op dat niveau' erg ruim gedefinieerd hebben: in 11 van de 13

gevallen gaat het daarbij om respondenten die met een advies

I\4AVO op een scholengemeenschap met MAVO terecht kwamen.

Op de verschillen tussen toetsadvies en de feitelijke keuze

komen we nog terug in de volgende paragraaf.

3.2.5 Schoolkeuze en toetsuitslag

We hebben gezien dat de meerderheid een schooltype koos dat

overeenkwam met het toetsadvies; 252 koos een type onder het

niveau van de toets en 78 koos een type daarboven. In welke

gevallen komen deze afwijkingen van dat toetsadvies voor?

orn die vraag te kunnen beantwoorden gingen we eerst na welke

gegevens voor de totale groep respondenten samenhangen met het
type school dat gekozen wordt. Zo kíezen meisjes bij een ge-

lijke beoordeling van de eigen prestaties op de lager school

vaker voor een LBo-school of een lager type AVO dan jongens.

Een keuze voor een lager schooltype treffen we ook vaker aan

bij de voortijdige schoolverlaters die ooit op de lagere school
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waren blijven zíLlen, bij hen die daar hun eigen prestaties
minder goed beoordeelden, die in het algemeen problemen noem-

den en bij hen die het idee hadden dat de onderwijzers of on*

derwijzeressen ni-et zorn gunst5-ge mening over hen hadden.

Het lijkt niet onredelijk te veronderstellen dat dergetijke
faktoren ook kunnen bijdragen tot de verklaring van afwijking-
en van het toetsadvies. Keuzes onder toetsniveau zouden we dan

eerder aantreffen bij hen die ooit bleven zitten, problemen

noemden etc. Keuzes boven toetsniveau zouden we dan meer

moeten aantreffen wanneer dat niet het geval was. We hebben

dit nagegaan. De resultaten staan samengevat in tabel 3.5.
Op de keuzes boven het niveau van de toets gaan we hier niet
in. De aantallen zijn te gering om er enige konklusie aan te
verbinden.

Er bestaat een zekere samenhang tussen het geslacht van de

respondenten en afwijkingen van het toetsadvies. Meisjes kie-
zen wat vaker voor het LBO bij een advies op AvO-niveau. Dat

is in overeenstemmi-ng met wat we verwachtten (jongens kiezen
eerder een lagere AVO-opleiding dan welke het toetsresultaat
aangaf). Het aI dan niet zijn blijven zitten op de lagere
school en het ej-gen oordeel over de prestaties laten ook een

geringe .samenhang zien, maar die is juist tegengesteld aan wat

we verwachtten. Zo vinden we bij hen die ooit bleven zitten
juist minder keuzes onder toetsniveau dan bij hen bij wie dat
we1 het geval was. Dat geldt ook voor hen dle hun eigen pres-
taties als matigi tot slecht bestempelden. De verschillen zj_jn
echter zeker gezien de kleine aantallen gering.
Bij voortijdige schoolverlaters die zej_den dat er tijdens de

ragere schoorperiode geen noemenswaardige problemen waren vin-
den we iets meer keuzes onder toetsniveau.
Ook de samenhang met de door de respondenten veronderstelde
persoonlijke beoordeling van leerkrachten is niet eenduidig.
Bij een veronderstelde negatieve beoordeling vinden we meer

LBO-keuzes onder toetsniveau. Bij hen die geen negati_eve be-
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oordeling vermoedden, zíen we \^/eer meer Avo-keuzes onder het
toetsniveau.

AI met aI moeten we konkluderen dat we de verwachte effekten
slechts j-n twee gevallen ook gevonden hebben. Meisjes en zij
die bij hun leerkrachten een negatieve beoordeling veronder-

stellen hebben vaker gekozen voor een LBO-opleiding. terwijl
op basis van toetsuitslag een AVO- of VWO-school geadviseerd

werd. De verschillen zijn echter gering en op Avo/Vwo-niveau

juist weer tegengesteld aan wat we verwachtten. De andere ef-
fekten treden niet op of zijn juist tegengesteld aan de ver-
wachting.

3.3 SamenvattÍng

Uit wat voortijdige schoolverlaters vertelden over hun lagere-

schoolperiode blijkt dat bij een deel van hen reeds toen dui-
delijk problemen aanwezig waren, met name op het gebied van

prestaties. Voor gedragsproblemen zijn veel minder aanwijzing-
en te vinden.

Toch is er een grote groep die in die tijd nog niet met pres-

tatie- of gedragsproblemen te kampen had. Meer dan de helft
is nooit blijven zitten en beoordeelt zijn of haar prestaties
als normaal of zelfs goed. Ongeveer de helft krijgt ook het

advies om naar AVO- of VWO-scholen te gaan.

In de inleiding tot deze paragraaf zeiden !íe na te willen gaan

in hoeverre er bij deze groep ongediplomeerde schoolverlaters
sprake was van een onjuiste schoolkeuze. Welnu, da.arvan is nau-

welijks sprake. De meeste keuzes werden gedaan in overeenstem-

ming met de beschikbare informatie. Voor zover er afwijkingen
van verschillende adviezen voorkomen, blijkt dat men vaker kiest
voor een 'gemakkelijket lagere beroepsopleiding dan voor een

25



'moeilijke' AvO-school. Slechts 4% van de respondenten die op

een (scholengemeenschap met) MAVO terechtkwamen had het advies

gekregen naar het LBO te gaan. Bij degenen die naar het HAVO/

VWO gingen, kwam dat helemaal niet voor. De afkeer voor het
LBO, die door sommigen verondersteld wordt, is Ín de motieven

voor de schoolkeuze niet terug te vinden. Wel blijken ouders

een relatief grote voorkeur voor het AVO/VWO te hebben, maar

we konden konstateren dat dit meestal een onvervulde wens blijft.
Bovendien ligt de voorkeur voor AVO,/VWO niet hoger dan de re-
sultaten van de toetsuitslag lijken te billijken.
Al met aI lijkt het argument van een onjuiste en te hoog uit-
gevallen schoolkeuze weinig relevant h/anneer het gaat om de

verklaring van voortijdig schoolverlaten.
Natuurlijk kan, wanneer de leerling eenmaal op de gekozen

voortgezet onderwijs-school zit, blijken dat ziln of haar pres-
taties of motivatie niet overeenstemmen met de eisen die daar

gesteld worden. Het is onzes inziens echter niet terecht dan

te konkluderen tot een verkeerde schoolkeuze door de betrokken

IeerIing.
!{anneer - zoals bij de door ons geinterviewde ongediplomeerden -
blijkt dat leerlingen ondanks een verantwoorde keuze niet kun-

nen of willen voldoen aan de eisen die op de door hen gekozen

school gesteld worden, dringen zlch twee vragen op.

Op de eerste plaats betreft dat de vraag in hoeverre een jongen

of meisje aan het ei-nde van de lagere school een reëIe keuze

uit de verschillende opleidingstypen kan maken. l,let andere

woorden: in hoeverre is het mogelijk te bepalen welk opleidings-
type aansluÍt bij de zich ontwikkelende kapaciteiten en oriën-
taties van 11-jarigen, op een moment dat in ieder geval zij
zelf de inhoud, e.isen noch de baten van een bepaalde opleiding
kunnen overzien?
De tweede vraag die zich opdrj-ngt is welke kenmerken van de

opleiding zelf of het onderwijssysteem een suksesvol verloop
van de opleiding in de weg staan.
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4. DE SCHOOLLOOPBAAN IN HET VOORTGEZET ONDERWÏJS

In dit hoofdstuk zullen een aantal ervaringen in het voortge-

zet onderwijs van de door ons geinterviewde voortijdige school-

verlaters beschreven worden.

ïn een eerste paragr.aaf komen een aantal qegevens met- betrek-

king tot de schoolloopbaan, zoals verandering van school en

zitten blijven, aan de orde.

In een tweede paragraaf gaan we in op de baantjes die men aI

tijdens de schoolPeriode had.

Daarna geven we per schooltype een nadere beschrijving van de

ervaringen die men in deze periode opdeed.

4.r De loopbaan

Veel voortijdige schoolverlaters zijn niet steeds op dezelfde

school gebleven: 33ts is minstens éénmaal van school veranderd.

Dat percentage ligt met name bij hen die op een LMO of LEAO,

I4AVO of HAVO beginnen hoog (zie tabel 4.1).

Verandering van school hoeft hiet persé verandering van school-

type in te houden.

Bekijken we de totale groep dan blijken in totaal 86 respon-

denten (2Ba) tenminste éénmaal overgestapt te zijn van het ene

type naar een ander, Ín negen gevallen werd die overstap na

verloop van tijd weer ongedaan gemaakt en keerde men terug naar

het oorspronketijk gekozen type, zodat in totaal 77 responden-

ten ui-teindelijk een ander schooltype zonder diploma verliet

dan waarop zij begonnen waren.

In 40 gevallen gaat het daarbij om een overstap van AVo/VWO

naar LBO. Dat betekent dat 32? van de voortijdige schoolver-

laters die voor het AVo,/VWo kozen uiteindelijk op het LBo te-

recht kwam. Slechts één respondent heeft tijdens zijn afgebro-

ken schoolkarrière de overstap van LBo naar AVO/VWO qemaakt.
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Tabel 4.1 Aantal bezochte scholen en schooltypen naar eerste
opleiding

be zochte
s cholen

bezochte
typen

LHNO

LTS

LEAo/LMo

LAo/LNo

IVIAVO

HAVo/w.Io

SG met MÀVo

totaal

88?

672

408

79*

55r

512

46*

672
(n=2O4)

3of4

13

2z

13r

öË

148

232

11r

318

472

ZI\
37t

29\

31r

(n=8 1)

96r
'7 4z

40r

792

61r

71r

442

4z

262

60*

2t\
35r

,oe

468

6L

15

7L

t4

2\
(n= 7)

Opvallend is dat het overstappen van en naar het LHNO/IHNO

vrijwel niet voorkomt. Van diegenen die op dat schooltype start-
ten, blijft 9Bt. Ook de toestroom vanuit andere schooltypen Ís
gering (158). Kennelijk vormt de opleiding ook voor leerlingen
die elkders problemen hebben een weinig aantrekkelijk alternatief.
De toestroom naar het LMO,/LEAO daarentegen is qroot. Van de

22 voorLí)dige schoolverlaters van dat type hebben er vÍjftien
eerder op een ander schooltype gezeten; dertien van hen op het
AVO/VWo (zie tabel 4.2).
In tabel 4.3 staat aangegeven hoe vaak de respondenten tijdens
hun schoolkarrière zijn blijven zj-tten. In deze tabel staan de

gegevens uiÈgesplitst naar laatstgevolgde opleiding. Dat hoeft
overigens niet de opleiding te zijn waar het zitten blijven
heeft plaatsgievonden.

Zitten blijven blijkt een gebeurtenis waarmee deze schoolver-
laters ontstellend vaak zijn gekonfronteerd, met name voortij-
dige schoolverlaters uit het AVO,/WO. Daar is maar liefst B7B

ten mi-nste éénmaal blijven zitten, maar ook op het LBO is nog

bijna de helft één keer gekonfronteerd met zitten bli3ven. Het
zitten blijven ligt het laagst onder schoolverlaters uit het
LHNO/IHNO, op de voet gevolgd door het LTO/ITO. Op het LMO,/LEAO

komt het- even vaak voor a1s op de scholen voor AVO/VWO.

2B

72\ 262
(n=220) (n=79) 306
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fabel 4.3 Zitten blijven naar laatstgevolgde opleiding

nooit 1x 2 x of meer totaal

LHNO,/IHNO

LTS/TTO

LMO/I,EAO

LAO,/LNO

688

54%

L7%

)oe

272

272

42%

432

6z

202

42e"

2916

105

7t

24

2l

totaal LBO 54ï^
(n=119)

30r
(n=66)

t6z
( n= 36) 221

MAVO

HAVO/WO

13r

1Jf

642

42*

232

462

6L

24

totaal AVO/\,WO 138
(n=11)

588
(n=49)

294
(n=25) 85

totaal 422
(n=1 30)

388
(n=115)

202
(n=61) 306

Slechts een kwart van de respondenten is tot in de laatste
kras van de betreffende opleiding gekomen. op het MAVo en HAVo

komt dat vaker voor dan elders. Dit suggereert dat het ver-
trek van schoor daar vaker te maken heeft met het zakken voor
het eindexamen of de angst daarvoor.
Meer dan de helft geeft het in de voorlaatste kras op. Dat aan-
deel is met name op het HAVO, LMO en LEAO groot. AIIeen in het
agrarisch- en visserij-onderwijs vertrekt de meerderheid reeds
vóór de voorlaatste klas. Daar is riefst twee derde dan al ver-
trokken.
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Tabel 4.4 Laatstgevolgde klas naar laatste opleiding

Iaatste voorlaat.
klas ste rraJ

eerder totaal

LHNO + THNO

LTS + ITO

LMO,/LEAO

LAO,/LNO

MÀVO

HAVO/Wo

2lz

I J-6

24?^

368

33%

53%

56?"

63%

19z

522

54?

26e"

20%

25%

598

ltz
13ts

105

7t

24

2t

bI

24

1)

.75

.63

.81

.86

totaal z4z 242 306

In de laatste kolom staat aangegeven welk gedeelte van de for-
mele opleiding men per type gemiddeld achter de rug had bij
het vertrek. Op het MAVO EN HAVO itlijkt dat groter te zijn dan

elders. Op het LAO en Nautische opleiding is dat duidelijk klei-
ner.

4.2 Werken gedurende de periode in het voortgezet
onde rwi j s

Dat leerlingen zonder diploma het onderwijs de rug toekeren,

wordt herhaaldelijk in verband gebracht met baantjes die zij
tijdens hun schooltijd zouden hebben. Soms wordt er van uitge-
gaan dat dergelijke bijbaantjes te veel tijd i.n beslag nemen

waardoor het huiswerk in het gedrang komt of spijbelen in de

hand wordt gewerkt.

Soms wordt gesuggereerd dat jongeren daardoor de smaak van het

werken - en geld verdienen - te pakken krijgen. ook de rslechte'

invloed van werkendè vrienden of vriendinnen zoll een rol kunnen

spelen.

Het is inderdaad zo dat veel voortijdige schoolverlaters aI in
hun schooltijd ervaring hebben opgedaan in de arbeidswereld.

522
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Bijna driekwart heeft in dÍe tijd minstens één baantje gehad.

In het algemeen begonnen zij daar a1 vroeg mee: meer dan de

helft van hen die ooit werkten, begon daarmee al in de eerste

kIas.
Het gaat om baantjes van verschillende aard: vakantiewerk,

een weekendbaant-je, maar ook werk voor of na schooltijd, al
dan niet gekombineerd met de weekends. !,le moqen veronderstellen

dat vakantiebaantjes en werken in het weekend de schoolkarrière

minder in het gedrang brengen dan banen die ook voor en na

schooltijd in beslag nemen.

Welnu, een derde van alle voortijdige schoolverlaters had werk

voor of na schooltijd. Daarnaast had nog 14% werk dat ook in
het weekend tijd vroeg. Met name op het MAVOr LAO, de visserij-
school en het LTO,/ITO worden dergelijke baantjes genoemd.

Het werken neemt ook vrlj veel tijd j-n beslag: vakantiebanen

buiten beschouwing gelaten, gemiddeld bijna 13 uur.

Toch heeft dat werken in de ogen van de respondenten niet zo

veel problemen opgeleverd.

Slechts 1BB van hen die een baan voor en na school en/of in het
weekend hadden, zegt dat de verplichtingen van school en werk

moeilijk te kombineren waren. Nog eens 15% zeqL dat het af en

toe wel wat problemen opleverde, maar dat het alles bij elkaar
best samenging. Te oordelen naar wat zii zelf zeggen heeft het

ook slechts een beperkte invloed op wat ze daardoor van het
schoolgaan vinden.

Bijna twee derde van hen die werken zegt dat zij door dat werk

niet anders over school zijn gaan denken. Bij diegenen bij wle

dat wel het geval is gaat het meestal om een groeiende voor-
keur voor werk boven naar school gaan. Toch zegqen nog zeven

respondenten door de ervaringen in bijbanen de school meer te

zijn gaan waarderen.
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4.3 Voortijdiqe schoolverlaters uit de verschil-
lende typen voortgezet onderwijs

Zoals aI in het voorgaande duidelijk werd bestaan er op aller-

lei gebieden duidelijke verschillen tussen de diverse typen

voortgezet onderwijs. Daarom zullen in dit hoofdstuk de gege-

vens waarover wij beschikken, per type bij elkaar worden ge-

zet. We hanteren daarbij niet de gebruikelijke indeling LBO

versus AVO,/VWO. De verschillen tussen met name oplei-dingstypen

binnen het LBO zijn ons inziens te groot om het LBO als één

kategorie te hanteren. We gebruiken daarom voortaan de volgende

indeling:
1. LHNO EN IHNO

2. LTS en ITO

3. LMO, LEAO en LAVO

4. LAO en Visserijschool (LNo)

5. MAVO

6. HAVO EN VwO.

Per schooltype komen verschÍIlende gegevens aan de orde. Be-

halve schoolloopbaangegevens betreft dat in de eerste plaats

gegevens over de ervaringen in de eerste klas. Het gaat daar-

bij om eventuele problemen bij de overgang van Iager naar

voortgezet onderwijs, de beooàeling van de eigen prestaties,

de relatie met de leerkrachten en 'problemen' in de gedrags-

sfeer, als vechten, uit de klas gestuurd worden en spijbelen.
Daarna komen dergetijke ervarihgen in het verdere verloop van

de schoolloopbaan ter sprake. Tenslotte zaL ingegaan worden op

bijbanen die men tijdens de jaren in het voortgezet onderwijs had.

Een opmerking vooraf over een aantal gehanteerde termen. Met

'problemen in de gedragssfeert bedoelen we situaties waarin de

leerling botst met de regels die op school gelden. Leerkrach-

ten zullen die situaties weliswaar in het algemeen als proble-

matisch beschouwen, omdat de torder in de klas verloren dreigt

te gaan. Lee::lingen kunnen dergelijke momenten echter heel we1
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als een welkome afwisseling begroeten.

In de interviews lieten respondenten ook herhaaldelijk merken

dergelijke situaties bewust uitgelokt te hebben om een 'gein-
tje te trappenr, Iekker te kunnen lachen, Ieerkrachten uit de

tent te lokken, maar ook om leerkrachten waaraan men een hekel

had, te pesten.

Bij gebrek aan beter zal in het vervolg voor dergelijke situ-
aties de term tgedragsproblemenr gehanteerd worden.

Aan het besluit om van school te veranderen Iigt vaak een ver-
onderstelde nÍveau-indeling van opleidingstypen ten grondslag.

Wanneer je op een rmoeilijke' school niet mee kunt, probeer

je het op een 'gemakkelijker' schooltype.

Aansluitend bij deze door ouders en leerlingen vaak beleefde

niveau-verschillen gebruiken we de termen 'afstroom' en 'op-
stroomt.

LHNa en. fHN)

Van geen ander schooltype gaan zoveel leerlingen zonder diplo-
ma van school als van deze beide typische meisjesopleidingen:
105 van de 308 ongediplomeerden met wie we spraken zijn uit
het huishoudelijk en nijverheidsonderwijs afkomstig. Het me-

rendeel van hen (91) was dj-rekt na de lagere school naar het

huishoud- en ni_iverheidsonderwijs gegaan; elf hadden het eerst

op het MAVO geprobeerd, drie op het LEAO en één meisje had het

een jaar op de LTS volgehouden. Toen was zij de kinderachtig-
heid van de jongens daar beu en stapte over naar het LHNO.

Gemiddeld hebben zij iets meer dan 3 jaar in het voortgezet
onderwijs doorgebracht, minder dan op enig ander type. Doordat

het zitten blijven onder hen lager ligt dan elders (68ts is
nooit blijven zrtten), hebben zij op het moment van vertrek
drie kwart van de opleiding achter de rug. Dat is evenveel als

op de andere LBo-scholen.

Volgens de opgave van de scholen zouden deze meisjes in het
schooljaar 1977/' 78 vertrokken zijn. Van hen zei echter 402



zelf dat het langer geleden was dat zij voor het laatst op

school waren.

Dit roept enige twijfel op over de nauwkeurigheid \^raarmee op

deze scholen de aanwezigheid van leerlingen wordt vastgesteld.

Gedurende het eerste laar zí1n er onder hen die op het LHNO be-

gonnen wei-ni-g problemen te bespeuren. De prestaties worden in
vergelijking met de andere schooltypen zelfs duidelijk positie-
ver beoordeeld: drie kwart noemt haar prestaties redelijk of
goed. Meer dan de helft zegL er vrijwel nooit uitgestuurd te
worden en ook de omgang met de leerkrachten wordt in het alge-
meen vrij goed gevonden.

Voor diegenen die op een ander opleidingstype begonnen ligt dat

duidelijk anders. zij hadden - op hun eerste school - bijna al-
lemaa1 problemen met de aanpassing aan het voortgezet onderwijs.
Ze beoordeelden hun prestaties in meerderheid niet goed en zeg-

gen ook veel vaker toen aI eens gespijbeld te hebben.

Pas na de eerste klas komen de problemen en masse opzetten.

Het percentage leerlingen dat haar prestatles als niet goed

beoordeelt wordt twee maal zo hoog. Volgens de leerlingen zelf
komt dat voornamelijk omdat zi1 er simpelweg geen zin meer in
hadden en door dingen als gein trappen en spijbelen.
Dergelijke gedragsproblemen nemen duidelijk toe. Meer dan de

helft noemt konflikten met de schoolregels (spijbelen, eruÍt
gestuurd worden, ruzie met de leerkrachten). ïn de eerste klas
was dat nog maar 31?. Een en ander heeft zijn weerslag op de

relatie met de leerkrachten. Niettemin wordt deze blijvend po-

sitiever beoordeeld dan op de rest van het LBO.

Zorn twee derde zegt tijdens de schoolperiode één of meer bij-
banen gehad te hebben. Dat Iigt op hetzelfde niveau a1s op de

LTS, maar lager dan elders. Vaak gaat het daarbij om bijbanen

dle het schoolwerk niet zo direkt in het gedrang zullen doen

komen: banen in het weekend of in de vakantie. Ook bij de an-

dere bijbaantjes (voor en na schooltijd) worden door ongediplo-

36



meerde LHNo-verlaatsters minder dan elders problemen gesigna-

Ieerd. Dit ondanks het feit dat dergelijke banen in vergelij-
king met de andere LBO-schooltypen veel tijd in beslag nemen.

Een jaar na het vertrek van school Ii-gt hun waardering voor

onderwijs en de mate waarin ze onderwijs associëren met straf
en discipllne op het gemiddeld niveau van de totale groep voor-

ti jdige schoolverlaters.
In vergelijking daarmee zegt wel een vrij grote groep (28%)

weini-g geleerd te hebben waarvan ze achteraf nog plezier hebben'

LTS en II0
Het type onderwijs dat de op één na grootste groep ongediplo-

meerde schoolverlaters levert is het technisch onderwijs. Van

de groep die wij interviewden gingen 39 jongens en één meisje

na de lagere school naar de LTS; 21 jongens gingen rechtstreeks
naar het ITO.

Het ene meisje hield het na 1 jaar voor gezien en stapte over

naar het LHNO, zes jongens vertrokken naar het LAO of de Visse-

rijschool, één ging naar het LAVO. Van de andere schooltypen

gingen achttien jongens uiteindelijk naar de LTS of ITO; twaalf
van MAVO of een scholengemeenschap met MAVO; vier van LMO of
LEAO en twee van het LAO. De groep die uiteindelijk zonder di-
ploma van het LTO vertrok bestond daarmee voor 75% uit jongens

die altijd op een school van dat type gezeten hadden. Toch heeft
ook van deze grroep bijna een kwart meer dan één school bezocht.

fn totaal is dat bi-; 422 van de ongediplomeerde LTS-verlaters
het geval. ïn vergeU-jking met de andere opleidingen is dat
veel.
Het zitten blijven ligt iets onder het gemiddelde. Net als
LHNO-verlaatsters hebben zij bij het vertrek ger,iiddeld drie
kwart van de opleiding achter de rug.

Degenen die meteen na de lagere school naar een LTS gingen sig-
naleerden reeds 1n de eerste klas vrij veel problemen. Het per-
centage dat de prestaties toen slecht noemde (192) ligt a11een
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op LI{O en LEAO hoger. Die problemen liggen voornamelijk op het
gebied van de exacte en theoretische vakken. Het spijbelen valt
mee, komt althans niet vaker voor dan elders. Er lijken echter
meer konflikten in de kfas voor te komen. Het percentage dat
zegt vrijwel nooit eruit gestuurd te worden ligt duidelijk Ia-
ger dan elders (33% tegenover 43% op het LBO totaal). Alleen
het LAO laat hier een nog rregatiever beeld zien. Toch verlaten
nogt maar vj-er leerlingen al j-n de eerste klas of direkt daar-
na de school.

Diegenen die van andere schooltypen naar het technisch onder-

wijs gingen hadden voor ongeveer de helft op hun oude school
met prestatieproblemerl te kampen. De rest maakt die overstap
om uiteenlopende andere redenen.

Na de eerste klas gaat het op alle fronten slechter. De helft
konstateert een verslechtering van de prestaties. In vergelij-
ki-ng met de rest van het LBO wordt dat vaak aan de persoon van

leerkrachten geweten, maar de belangrijkste oorzaak ligt toch
weer in een gebrek aan motivatie en in gedragsproblemen. Net

als elders zien we die ook op de LTS drastisch verergeren.
SlechÈs een kwart zegt dat er geen problemen waren op dat ter-
rein. Meer dan de helft konstateert duidelijke konflikten. Een

derde deel signaleert een toename in het aantal keren dat zij
eruit gestuurd werden. Meer dan de helft zegt meer te zijn gaan

spijbelen. Niet verwonderlijk is dan ook dat het aandeel dat
zijn relatie met de leerkrachten als goed of normaal kwalifi-
ceert met meer dan een kwart terugloopt XoL 292. Ook onderling
Iijken er meer problemen te komen. Het percentage dat die om-

gang als niet goed beoordeelt neemt met de helft toe tot 18%.

Het aantal leerlingen dat tenminste één bijbaantje van enlger-
1ei aard had tijdens de schoolperiode ligt relatief op het-
zelfde niveau als op het LHNO en lager dan op LAO en het
LNO. Vaker dan elders, maar even vaak a1s op het LAO gaat het
daarbij om banen die wel eens moeilijk met school te kombl-

neren zouden kunnen zijn. Bij dat eerste bijbaantje gaat het
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bijvoorbeeld voor twee derde om een baan voor en na school-

tijd, deels ook nog in het weekend. Van aIle ongediplomeerde

LTS-ers heeft meer dan 40% wel eens zotn baan gehad. Welis-

waar nemen die banen in vergelijking met andere schooltypen

weinig tijd in beslag - gemiddeld 10.5 uur per week bij de

eerste bijbaan - toch wordt er door voortijdige schoolverla-

ters van LTS en ITO meer gewicht aan toegekend. Van degenen

met zo'n 'zware' bijbaan zegL 40% dat het op zijn minst af
en toe wel problemen gaf en relatief veel van hen zien door

die bijbanen hun voorkeur voor werken boven school qroeien.

Tijdens het eerste interview werd de schooltijd duidelijk nega-

tiever beoordeeld dan op enig ander opleidingstype met uitzon-
dering van het LAO en de Visserijschool.
Zij kennen vrij weinig belang toe aan wat ze geleerd hebben:

23? zegL zeLfs helemaal niets opgestoken te hebben waar ze nu

nog plezier van hebben, Bovendien blijken ze de school vaak

ervaren te hebben a1s een situatie waarin zij weinig te ver-
tellen hadden en waar ze eigenlijk alIeen naar toe gingen om-

dat het moest.

LM), LEA) en LAV)

Direkt na de lagere school gingen slechts drie van de geÍnter-
viewden naar het LMO; twaalf naar het LEAO. Dat zijn 1n totaal
vijftien respondenten, waarvan de vijf meisjes alle naar het

LEAO gingen. Liefst acht van hen zijn in de loop van de tijd
in een ander type opleiding terecht gekomen: vier in het tech-
nisch onder\dijs, drie in het LHNO en één is naar het MAVO gegaan.

Deze laatste is de enige van onze respondenten dÍe na eerst
voor het LBo gekozen te hebben, in het AVo,/Wo terecht kwam.

De gegevens over de ervaringen 1n de eerste klas van deze res-
pondenten wijken opvallend af van de andere LBo-verlaters. In
feite vertonen zij vaak meer overeenkomst met die van voorma-

Iige Avo,/Wo-Ieerlingen dan met die van de andere LBo-opgelei-

den. Hoewel het geringe aantal leerlingen waarover we het hier
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hebben tot voorzlchtigheid noopt, Iijkt niettemln de konklusi-e

gerechtvaardigd dat geen enkele groep reeds in de eerste klas
zoveel problemen had. Die liggen niet zozeer in de qedragssfeer:

de relatie met de leerkracht wordt positi-ever beoordeeld dan

elders op het LBo en ook het spijbelen en uit de klas gestuurd

worden komen vrij weinig voor. Op geen ander type zeiden ech-

ter zoveel leerlingen dat zij moeite hadden met de overgang

van lager naar voortgezeL onderwijs. Dat is bij meer dan de

helft het geval. ook de prestaties hebben toen aI meer proble-
men gegeven dan elders. Dat betreft dan zowel talen a1s exacte

vakken.

Degenen die naar het LTO of LHNO overstapten wa.ren duidelijk
probleemgevallen: vaker dan de anderen, af en toe zelfs als
enige gaven zí) op vrijwel aIIe fronten problemen aan. Dat be-

treft gewenningsproblemen aan het voortgezet onderwijs met zijn
systeem van vakleerkrachten, slechte prestaties, problemen rond

het gedrag, spijbelen en de omgang met medeleerlingen.

Bij de zeven leerlingen die vanaf het begin op het LMO of LEAO

zaten, voegen zich in de loop van de tijd twee LHNO-sters en

dertien leerlingen uit het I4AVO. Van de 22 mensen die zonder

diploma uit het LI4O of LEAO weggegaan zijn is daardoor meer dan

twee derde in een ander type onderwÍjs gestart.
Bij de toestroom gaat het vaak ook weer om leerlingen met dui-
delijke problemen, met name bij de leerlingen die uit het I'IAVO

afkomstig zijn. In meerderheid signaleerden deze problemen met

hun prestaties.
Ook hun omgang met leerkrachten l.ijkt iets vaker problemen te

hebben veroorzaakt dan bij de begingroep het geval was. Opmer-

kelijk is dat het spijbelen bij hen lager lag. Waarschijnlijk
ligt dat aan het feit dat spijbelen op het AVo,/Wo alqemeen

minder voorkomt.

Hoe gaat het verder na de eerste? Opmerkelijk is dat in de be-

oordeling van de ei-gen prestaties er geen aanwijzingen zijn
voor een verdere toename van de leerproblemen, zoals op andere
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schooltypen.

Niettemln bli-jven er wat dat betreft veel problemen.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het percentage zitten-
blijven hoger ligt dan op de andere schooltypen binnen het LBO

(slechts 14% is nooit blijven zltten, liefst 422 is meer dan

één maal blijven zitten).
Ongediplomeerden uit deze schooltypen blijven het lang probe-

ren. Gemiddeld brengen zij 4.3 jaar op school door. Op de an-

dere LBO-typen is dat bijna een jaar minder. Niettemin ligt
het aantal doorlopen klassen niet hoger dan elders op het LBO:

gemiddeld ligt dat op zo'n 759 van de formele opleidingsduur

op het LBO, dat wiI zeggen drie klassen.

Dat lange volhouden gaat gepaard met toenemende gedragsproble-

men. Signaleerde in de eerste klas nog zo'n 7O% geen problemen

op dat gebied, in de loop der jaren neemt dat percentage af
tot 40?; 41% laat merken meer te zijn gaan spijbelen en opval-

lend is een drastische verslechtering in de relatie tussen

Ieerlingen en leerkrachten, Met name het aantal leerlÍngen dat

r.iitdrukkelijk melding maakt van duidelijke konfliktsituaties
met leerkrachten neemt toe: dat percentage stijgt van 188 naar

43? .

Daarmee wordt het hoger dan elders op het LBO, wat des te op-

merkelijker is omdat er in de eerste klas een, in vergelijking
met de rest van het LBO, bijna serene sfeer leek te bestaan.

Het aantal leerlingen dat tenminste één bijbaan gehad heeft,
ligt even hoog a1s elders (t tree derde). Relatief vaak qaat

het daarbij echter om vakantiebaantjes of banen uitsluitend
in het weekend. Slechts een kwart heeft ooit een bijbaantje
door de week gehad, voor of na schooltijd. Dat is minder dan

elders op het LBo en vergelijkbaar met het AVo,/Wo. Weinig

Ieerlingen zien dan ook problemen in dergelijke banen of zeg-

gen door die ervarj-ngen liever te zijn gaan werken.

Ondanks alle problemen waardeerde deze groep ongediplomeerden

de schooltijd meer dan andere LBO-verlaters.
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Slechts één leerling zegL niets zj-nnigs geleerd te hebben. De

anderen zeggen vooral profijt te hebben van prakti-jkvakken en

de op school geleerde administratieve vaardigheden. School en

diploma's worden belangrijker gevonden dan door andere ongedi-

plomeerden en slechts weinigen hadden het idee onder dwang naar

school te hebben moeten gaan.

Lager Agz,arísch Onderuiis en Lager Nautiseh Ondevuíis

Meteen na de lagere school gingen veertien respondenten naar

deze voornamelijk door jongens bezochte scholen; twee naar de

Visserijschool, twaalf naar het LAO.

Van hen vertrokken er twee na het eerste jaar naar de LTS.

Pratend over het eerste jaar maken zij meer dan leerlingen van

de andere schooltypen melding van allerlei problemen in de ge-

dragssfeer. zo spijbelden zij wat vaker en werden aanzienlijk
meer uit de klas gestuurd. Ook maken zij vaker melding van

konflikten met leerkrachten. ZeIf lijken zL) het daarmee niet
zo moeilijk te hebbeii ze signaleren nauwelijks problemen met

de overgang naar het voortgezet onderwijs en de prestaties wor-

den meestal - door twee derde van hen - als voldoende gekwali-

ficeerd.
In de loop van de tijd krijgen de twaalf blijvers versterking
van zes overstappers vanuit het ITO of LTS en drie vanuÍt het

MAVO. Bij die overstap spelen de prestaties, maar vooral ook

redenen in de gedragssfeer een rol.
Drie kwart van deze totale groep is tenminste één keer blijven
zitten. In vergelijking met andere LBO-scholen is dat vrij
veeI.
Dat hoger percentage is voor een deel toe te schrijven aan de

overstappers vanuit andere opleidingen. Velen van hen zijn
ooit blijven zitten, mogelijk niet op LAO,/LNO, maar op scholen

van waaruit zij naar deze typen overstapten. Kombineren we die

hoge frekwentie van het zitten blijven met het feit dat het

aantal op het voortgezet onderwijs doorgebrachte jaren veel
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Iager ligt dan bijvoorbeeld op de LTS - gemiddeld 3.4 jaar -
dan wordt duidelijk dat ongediplomeerden van deze opleidings-
typen een relatief gering deel van de formele opleiding achter

de rug hebben: gemiddeld zí1rr zL1 tot aan de helft van de derde

klas gekomen, maar meer dan de helft is al voor de derde klas

van school verdwenen. In die lL jaar die zij gemiddeld na de

eerste klas op school doorbrengen, maken ze nog behoorlijk wat

mee. Er worden meer problemen met prestaties gesignaleerd dan

op andere typen. Het percentage dat zijn prestaties als posi-
tief beoordeelt zakt van ongeveer 658 tot 15t. Meer dan elders
wordt dat aan de moeilijkheidsgraad van de leerstof geweten.

Ook het aantal leerlingen dat problemen in de gedragssfeer sig-
naleert wordt groter. Die stijging is iets minder dan elders
op het LBO, maar het aantal bfijft relatief groter. Opmerkelijk

is dat de omgang met de leerkrachten nu positlever beoordeeld

wordt dan in het eerste jaar.
Het aantal leerlingen dat reeds in de eerste klas een bijbaan

had ligt aanzienlijk hoger dan elders. Slechts vier van de 2t

.respondenten van deze scholen zeiden Ín hun schooltijd nooit
gewerkt te hebben.

Drie kwart van degenen die ooit werkten - dus meer dan de helft
van het totaal - had een bijbaan voor en na schooltijd en werk-

te soms ook nog in het weekend. Ook het aantal uren dat derge-

lijke bj-jbanen in beslag namen ligt hoger dan gemiddeld op het
LBo (12.8 uur per week tegenover 12.1 uur per week voor het

hele LBO).

Het is dan ook niet verwonderlijk dat bijna de helft van de

respondenten uit deze groep zegt dat de bijbanen en school we1

moeilijk te kombineren waren en dat zeven leerlingen (meer dan

elders) uitdrukkelijk zeggen door die bijbanen uj-t school naar

de arbeidsmarkt te zijn getrokken.

Meer dan ongedlplomeerden van enig ander type zeggen zij de

school te ervaren a1s iets waaraan ze zeLf geen belang toeken-

nen. ondanks de vele konflikten die zich voordeden hebben zij
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de school echter niet ervaren als een plaaÈs waar ze zeLf
niets en de leerkrachten a1les te vertellen hebben.

MAVO

Van alle respondenten kozen er 71 na de lagere school voor

een kategorale MAVO. Daarnaast gingen nog eens 39 respondenten
naar een scholengemeenschap met een MAVO-afdeling.

Van de eerstgenoemde 71 respondenten kwamen er uiteindelijk
twee op het HAVO of WO terecht; 26 respondenten (maar liefst
378) zakten af naar het LBO, waarvan negen naar het LMO of
LEAO, negen naar LTS of ITO en zes naar LHNO of IHNO. Van de

39 respondenten op scholengemeenschappen met MAVO gingen er
uiteindelijk veertien naar het MAVO, e1f gingen naar HAVO/WO

en eveneens veertien respondenten (368) zakten af naar het LBO.

Daarenteqen maakten drie HAVO-Ieerlingen en één LEAO-leerling
de overstap naar het MAVO.

De problemen op de kategorale MAVO lijken het eerste jaar nog

voornamelijk beperkt te zijn tot prestaties. Meer dan de helft
beoordeelt zijn prestaties in die klas niet positief. Aanpas-

singsproblemen zijn er relatief weinig en ook gedragsproble-
men lijken minder belangrijk dan op de andere AVO,/WO-scholen.

Onder de Ieerlingen die begonnen op een scholengemeenschap

waren dergelijke problemen in veel sterkere mate aanwezig. On-

geveer de helft van hen maakt melding van aanpassingsproble-
men, 41% noemt duidelijke gedragsproblemen, tegenover 28ts op

kategorale MÀVOrs. Zij werden er vaker uitgestuurd en komen

tot een negatiever oordeel over hun relatíe met de leerkrach-
ten. Wat betreft spijbelen en prestaties zijn er geen verschil-
len.
Bijna alle ongediplomeerden uit het MAVO (kategoraal èn in
scholengemeenschappen) zijn tenminste één keer blijven zitten:
bij slechts 13% is dat niet gebeurd en liefst 222 ís meer dan

eens blijven zitten. Toch hebben zi1 bij hun vertrek het groot-
ste gedeelte van hun opleiding achter de rug: gemiddeld zijn
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zi) rlog slechts iets meer dan een half jaar van hun eindexamen

verwijd.erd. Zij vertrekken dan ook vrij laat. slechts 12t laat

het vóór de derde klas afweten, 52t in of direkt na de derde

klas. Opvallend vaak ligt het moment van vertrek rond mei en

juni. Vermoedelijk zullen zitten blijven en zakken voor het

eindexamen of de angst daarvoor een belangrijke reden ziln'

zaqen we op het LBO na de eerste klas een vrij drastische ver-

slechtering op vrijwel aIIe fronten, op het I4AVO is dat in

veel mindere mate het gevat. weliswaar neemt het aantal tevre-

den geluiden met betrekking tot de geleverde prestaties af,

maar daar staat tegenover dat ook het aantal leerlingen dat

zLTn of haar prestaties echt negatief beoordeelt - licht -

afneemt. Iets meer leerlingen vermelden konflikten in de late-

re klassen of zeggen wel eens gespijbeld te hebben, maar het

uit de klas gestuurd worden lÍjkt in de hogere klassen minder

te zijn geworden en de omgang met leerkrachten wordt in het

algemeen positiever beoordeeld.

Tegen onze verwachtingen Ín ligt het aantal leerlingen dat

zegt tenminste een bijbaantje gehad te hebben niet lager, maar

aanzienlÍjk hoger dan op het LBO. Alleen op het LAO, de Nauti-

sche opleidingen en het HAVo,/wo wordt dat percentage geëve-

naard: slechts 16% zegL nooit gewerkt te hebben.

Het moment waarop men daarmee begon ligt even vroegi als elders:

bij 54? ligt dat al in de eerste klas en slechts 6? begint daar-

mee pas in de l-aatste klas. Bij die eerste banen ging het in

ongeveer de helft van het aantal gevallen om een baan voor en

na schooltijd, eventueel ook in het weekend. Dit is meer dan

op enig ander type met uitzondering van het LAO.

Ook het aantal uren dat dergelijke tzware' bijbanen per week

in beslag narnen, ligt hoger dan elders. Voor de eerste bijbaan

was dat maar liefst gemiddeld 1.2.6 uur per week (AVo/VWo i3.2

uur/per week; LBO 12.l uur/per week).

Niettemin leverde dat in de ogen van de voortijdige schoolver-
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laters weinig problemen op. Van hen die een bijbaan van een

'zwaarder' type hadden zei slechts 2Ot dat dat moeilijk te
kombineren was met school. In vergelijking met de Ltso-Ieer-

lingen zeggel ook slechts weinigen clat zij door hun ervaringen

met deze bijbanen een grotere voorkeur voor werken boven naar

school gaan kregen (24%).

Gemiddeld valt de waardering voor de school neutraal ult. De

ervaring van de school als een instituut waar men niets in te
brengen heeft is niet bijzonder groot, maar het aan leren toe-
gekende belang evenmin.

HAV) en W0

Van onze respondenten gingen er direkt na de lagere school
veertien naar het HAVO, VWO of naar een scholenqemeenschap

zonder I4AVO; drie van hen komen uiteindelijk op het MAVO te-
recht. In vergelijking met voorti-jdige schoolverlaters uit
andere opleidingstypen, signaleren zij vaak problemen in de

overgang lager - voortgezet onderwijs, met name met het maken

van huiswerk en het vakleerkrachtensysteem. Meer dan de helft
van hen noemt ook prestatiemoeilijkheden.
Gedragsproblemen daarentegen doen zich nauwelijks voor. Men

spijbelt niet en wordt ook slechts zelden uÍt de klas gestuurd.
Na het eerste jaar gaan er elf leerlÍngen van een scholenge-

meenschap met MÀVO naar HAVO of VWO. Zij behoorden duideli-jk
tot de weinig problematische leerlingen. Ze noemen niet vaak

prestatieproblemen en maken nauwelijks melding van voor de

school moeilijk te verteren gedragingen. Wel hadden zij iets
vaker problemen in de omgang met andere leerlingen. Na de eer-
ste klas gaat het sterk bergafwaarts. Twee derde beoordeelt
zí)n of haar prestaties in de latere klassen negatlef (was 252).
Noemden zij in de eerste klas vrijwel all-emaal hun gedrag wei-
nig problematisch, later is dat aantal verminderd tot slechts
30%. Drie kwart zegt wel eens of regelmatig te spijbelen, ter-
wijl dat in de eerste klas bij niemand het geval was. De toe-
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name van de frekwentie van het ui-t de klas gestuurd worden is
ook sterker dan elders: bij 38t val-t zorn toename te bespeuren.

Niettemin wordt de beoordeling van de omgang met leerkrachten
niet echt negatief genoemd, ook aI neemt het aantal positieve
geluiden af.
Ze hebben vrijwel a1lemaa1 wel een bijbaantje gehad, maar dat
betreft relatief vaak vakantiebanen of weekendwerk. WeI nemen

de bijbanen (vakantiebanen niet meegerekend) veel tijd in be-
slag en zijn dan volgens de betreffende respondenten ook rela-
tief vaak moeilijk te kombineren met het schoolwerk.
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tr HET VERTREK VAN SCHOOL

Na gemiddeld bijna 4 jaar in het voortgezet onderwijs doorge-

bracht te hebben, valt op de een of andere manier het defini-
tieve besluit om het onderwijs vaarwel te zeggen.

In een eerste paragraaf van dit hoofdstuk gaan we in op de

wijze waarop dat vertrek verlÍep: het moment waarop men vertrok
en op wi-ens initiatief dat gebeurde. In een tweede paragraaf

gaan we na i-n welke mate er overleg is gevoerd. Tenslotte be-

schrijven we hoe de ongediplomeerden hun vertrek ervaren heb-

ben. ïn het volgende hoofdstuk komen de moti-even om te vertrek-
ken aan de orde.

Het moment en de wijze van vertrek

Zoals eerder werd uiteengezet, hebben wij de medewerkende

scholen verzocht op te geven wie in het school)aar 1977/'78

de school zonder diploma verlieten, dan we1 na de voorafgaande

zomervakantie niet op school terugkeerden zonder daarvoor een

diploma behaald te hebben.

Een aantal opgaven van 'ongediplomeerder vertrekkers bleken

namen te bevatten van personen die wel degelijk een diploma

behaald hadden. Deze zí)n door ons uit de onderzoeksgroep ver-
wijderd. De vraag rijst dan echter of zich onder de door de

scholen a1s gediplomeerd beschouwde vertrekkers mogelijk ook

nog ongediplomeerden bevinden. Deze vraag kan door ons niet
beantwoord worden. De aantallen ongediplomeerden die wij in

dit verslag vermelden moeten dan ook als minima beschouwd wor-

den.

Verder bleken scholen vaak niet te weten of iemand die zonder

diploma vertrokken was naar een andere school was overgestapt,

dan we1 het onderwijs in zijn geheel de rug had toegekeerd.
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Aan de door ons geinterviewde schoolverlaters hebben wij ge-

vraagd wanneer zij voor het laatst op geschool waren. Tabel 5.1

geeft hun antwoorden weer.

De meerderheid blijkt in de laatste maanden van het voorafgaan-

de schooljaar voor het laatst de school bezocht te hebben en

na de vakantie niet te zijn teruggekeerd. Slechts een kleine
groep blijkt in de loop van het eigenlijke schooljaar vertrok-
ken te zijn.
De geha,nteerde definitie van de onderzoeksqroep zou doen ver-
wachten dat de ongediplomeerde vertrekkers die de scholen ons

opgaven, op een enkele uitzondering na, in mei L917 of later voor

het laatst op school zouden zijn geweest. In tegenstelling tot
die verwachting blijkt maar liefst 222 zlch aI langer niet meer

op school vertoond te hebben. Van de 67 personen om wie het
gaat. zeiden er 29 dat ze sinds december 1976 niet meer op school

geweest waren; één meisje vertelde zelfs aI sinds 1974 niet
meer verschenen te zijn. Uitgesplitst naar de verschillende
opleidÍngstypen zijn belangrijke verschillen te bespeuren. Op

het LHNO is 399 van alle voortijdige schoolverlaters sinds april
1917 níe:u meer op school geweest. Ook op het I,IAVO en ITO is dat
percentage vrij hoog.

Het bovenstaande stemt tot nadenken" Kennelijk zijn veel scho-

len - en dan met name die opleidingen van waarult het meren-

deel van de ongediplomeerden afkomstig is - niet in staat
nauwkeurig aan te geven wanneer iemand nog als leer1Íng te be-

schouwen valt en wanneer niet meer.

Dat betekent waarschijnlijk dat het gemeentelijk apparaat dat

de nalevÍnq van de leerplicht kontroleert veel gevallen van

leerplj-chtontduiking niet doorgegeven zal krijgen.

Op het moment van vertrek heeft men gemiddeld bijna 4 jaar in
het voortgezet onderwijs doorgebracht. Al-leen op het MÀVO en

LEAo,/LMo heeft die periode langer geduurd dan de formele op-

Ieidingsduur. Gemiddeld zit men op de meeste opleidingen dan
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nog een jaar van het eindexamen verwijderd. Alleen op het LAO,/

LNO is dat beduidend meer.

Uit de verhalen van voortijdige schoolverlaters bleek dat zij
hun vertrek vaak als een relatj-ef onverwacht qebeuren zagen.

Bij 34% was dat het geval. Op het MAVO komt dat iets vaker voor

(43e") i op het LEAO en LMO daarentegen aanzienlijk mlnder fre-
kwent (142). Dat laatste is te verwachten Í/íanneer we ons her-
inneren dat juist op het LEAO de schoolloopbaan van voortijdi-
ge vertrekkers gekenmerkt werd door lang blijven proberen, vaak

blijven zltten, en moeilijkheden met prestaties en - uiteinde-
tijk - ook problemen met leerkrachten. Voor ongeveer de helft
van de schoolverlaters (433) heeft de beslissing van school

te vertrekken vorm gekregen in een paar maanden voorafgaand

aan het vertrek. op het LAo ligt dat op twee derde.

Slechts een minderheid zegt al voor het laatste schooljaar van

plan geweest te ziln zo snel mogelijk te vertrekkenz 22 res-
pondenten, waarvan dertien op het LHNO. Tenslotte zeiden slechts
tien respondenten raltijd al' gewacht te hebben op het moment

dat zij van de volledige.leerplicht bevrijd zouden zijn: drie
op het LHNO, drie op het ITO, twee op de vlsserijschool en

twee op het LMO. Het blijkt bij meisjes vaker voor te komen

dan bij jongens (112 tegen 48).

Hoe ging het vertrek in zijn werk?

Globaal gesproken zí)n er drie manieren te onderscheiden waar-

op leerlingen het onderwijs vaarwel zeggen: zij kunnen (voor-

namelijk) zelf het initiatief daartoe nemen; ze kunnen door

het bevoegd gezaq van de betreffende school weggestuurd worden

om vervolgens niet meer naar een andere school te (kunnen of
willen) gaan. Tenslotte kunnen ze door hun ouders van school

gehaald worden.

Opgemerkt moet worden dat een dergelijke indeling minder een-

duidig hantee::baar is dan zij op het eerste gezicht misschien

52



Iijkt. Vaak is er sprake van een samenspel van hints, opmer-

kingen en gedragingen waarbij een van de betrokkenen tenslotte
de knoop doorhakt. Dat samenspel kan meer of minder subtiel
zr1n.

Het volgende voorbeeld moge dat illustreren. Een LTS-er wordt

1L maand voor de zomervakantie bij de direkteur geroepen. Van

dat jaar heeft hij zo ongeveer drie kwart gespijbeld. Hij
krijgt te horen dat hij voor het eindrapport voor aIIe vakken

een voldoende moet zien te halen. Voorwaarde daarvoor is onder

andere dat hij alle verplichte werkstukken nog moet maken. De

betrokkene besluit de eer aan zich te houden en een baan te
zoeken.

In dergelj-jke gevallen zijn we er van uitgegegaan dat het uit-
eindelijke besluit toch door de leerling genomen is en hij
werd daarom in de kategorie 'eigenr initiatief ingedeeld.

Op basis van datgene wat de respondenten ons vertelden, kon-

kludeerden wij dat Ín verreweg de meeste gevallen (81%) het
initiatief voornamelj-jk bij de leerling zelf lag. Niettemin

is er ook een grote groep die van een school verwljderd wordt

en dan niet meer naar een andere school gaat, Bij zo'n 74?"

konkludeerden wij dat dit het geval was. Gezien de boven om-

schreven voorzichtighej.d bij het indelen in die kategorie mag

dit eigenlijk we1 veel genoemd worden.

In totaal zeven respondenten worden door ouders van school

gehaald. Bij de resterende negen respondenten bleef onduide-

Iijk wat de doorslag gegeven had. In tabel 5.1 staat aangege-

ven hoe een en ander op de onderscheiden opleidingstypen ge-

gaan is.
De cijfers voor LBo en AVo/Wo lopen niet erg uiteen. Niette-
min zijn er tussen de afzonderlijke schooltypen duidelijke
verschillen: op het LHNO wordt vrijwel niemand van school qe-

stuurd; op de LTS, LEAO en LMO en op het HAVO is dat bij een

kwart het geval. Opmerkelijk is dat het LAo en de visserij-
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school, \,íaar de voortijdige schoolverlaters veelvuldig melding

maakten van allerlei konflikten, relatief weinig gevallen ken-

nen waarin leerlÍngen van school verwijderd worden'

Omdat meisjes voor het merendeel voormalige LHNO-Ieerlingen

zijn is de konstateri-ng dat meisjes minder vaak van school

gestuurd worden dan jongens weinig verwonderlijk. Niettemin

wordt toch nog 1OB van atle meisjes van school gestuurd tegen-

over 188 van de jongens. Bii nadere beschouwing blijkt boven-

dien dat van de siholen die zowel door jongens als door meis-

jes bezocht worden, meisjes iets vaker weggestuurd worden,

namelÍjk 198 tegenover 15%.

5.2 Waarom van school gestuurd

Bij de analyse van de argumenten die volgens onze respondenten

bij het vertrek een rol spelen moet allereerst een onderscheid

gemaakt worden tussen hen die van school verwijderd. zí)n en de

anderen.

Op grond van de verhalen van ongediplomeerden hebben we een

drietal argunenÈen onderscheiden die scholen bij het verwijde-

ren van leerlingen hanteren.
Op de eerste plaats is dat het argument van tekort schietende

prestaties. Meestal gaat het daarbij om formele regelingen als:

Ieerlingen mogen maximaal twee keer blijven zitten of zakken

voor het eindexamen. Op de tweede plaats betreft dat het argu-

ment van wangedrag. Soms gaat het daarbij om een heftig kon-

flikt met een of meerdere leerkrachten of leerlingen. Soms

ook lijkt het daarbij te gaan om een opeenstapeling van grote

of kleine irritaties aan beide kanten over de jaren heen.

Het derde argument betreft het te vaak spijbelen of om andere,

niet gebillijkte, redenen afwezig zijn.
In tabel 5.2 staan de gegevens hierover naar schooltype-
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Tabel 5.2 Waarom weggestuurd naar laatste opleidÍng

prestaties gedrag spijbelen overiqe totaal

LHNO

LTS ,

I.EÀO/LMO

LAo/LNo

3

1

2

2

2

11

1

1

1

3

6

T6

6

2

3

LBO

van het totaal
ï4 = 472

6B4z

3 = 102

18

5 = l'7?,

2z

30

742

MAVO

g Àl/n

wío

5

4

0

I
4

1

Àvo/wo
van het totaal

692

11q

4 = 318

5r

13

158

van het totaal
17 = 402

6%

14 = 33È

5r 1s

7=164
2z

43

t4z

I Ongens

meis jes
6 (3)

Lt (8)

12 (1)

2 to)

26 (8)
18 (11)

5

2

(2)

(2)

(2)

( 1)

De aantallen per schooltype zijn klein en moeten daarom met

enige voorzichtigheid geinterpreteerd worden. DuÍdelijk is dat
te kort schietende prestaties en rwangedrag' de meest voorko-
mende arg'umenten zijn voor een school om zich van een leerling
te ontdoen.

Het argument rwangedragr is niet aanwezíq op het AVO/WO. Daar-

entegen zien we een hoog percentage leerlingen dat om te ge-

ringe prestaties verwijderd wordt. Opvallend is dat dat argu-
ment op het LHNO ook vaak gebruikt wordt. Op de LTS en ITO

wordt vrijwel niemand om die reden verwijderd. Daar gaat het
voornamelijk om'wangedragr .

Meisjes blijken voornamelijk om prestat.ieredenen weggestuurd

te worden, jonqens om hun gedrag op schoof, hun prestaties en

het spijbelen. Tussen haakjes staan in tabel 5.2 de cijfers
met weglating van de specifieke jongens- en meisjesscholen
(LHNO, rHNo, LTS, fTo, LAo en LNo).

De gesignaleerde tendens bfijft dan bestaan: ook op scholen
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met een qemengde leerlingenbestand worden meisjes, als ze weg-

gestuurd worden, vaker dan jongens op grond van slechte pres-

taties verwijderd.
Bij de weggestuurden zijn respondenten wier schoolkarrière een

duidelijke neergaande lijn vertoont, sterk oververtegenwoordigd.

Van de groep die van AVo,/Wo naar LBo afstroomt blijkt bijna
één derde van school verwijderd te zijn. Bij de anderen is dat

veel minder het geval (33% tegenover 11%).

Een opmerking nog over de gevallen waarin leerlingen van school

verwijderd worden. In principe is het dan mogelijk om je bij
een andere school aan te melden en daar verder te gaan. Uit
het ons ter beschikking staande materiaal valt niet af te leiden
in welke mate dat gebeurt. We hébben tenslotte alleen gepraat

met mensen die het volledig daqonderwijs helemaal de rug heb-

ben toegekeerd.

WeI blijkt uit ons materiaal dat in een (zeer beperkt) aantal
gevallen leerlingen, na van een school weggestuurd te zijn,
geen school konden vi-nden die hen wilde toelaten, ook ni-et na

intensief zoeken.

5.3 !.g. I.idi "g r""d h.

In de interviews zijn we vrij uitvoerig j-ngegaan op de vraag

of het vertrek van school ooit onderwerp van gesprek tussen

de school enerzijds en leerlingen en ouders anderzijds is ge-

weest. Dit omdat we ervan uj-tgingen dat dergelijke gesprekken

in tenminste twee opzichten belangrijk kunnen zijn. Op de eer-
ste plaats betreft dat het voorkomen van voortijdig schoolver-
laten. In dergelijke gesprekken zou nagiegaan kunnen worden of
er binnen de school nog mogelijkheden zijn om leerlingen die

ongediplomeerd dreigen te vertrekken, toch nog hun wegT naar het

diploma te Iaten vinden. Wanneer daarop qeen kans is zou men

na kunnen gaan of misschien andere scholen die mogelijkheid
wel kunnen bieden. Maar ook wanneer het vertrek uit het volle-
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dig dagonderwÍjs onvermijdelijk zou blijken, zou het goed kun-
nen zijn als leerlingen geholpen werden bÍj hun oriëntatie op

de arbeidsmarkt en de mogelijkheden in het part-time onderwijs.

We hebben onze respondenten verschillende vragen voorgelegd om

na te gaan in hoeverre er van zulk overleg sprake is geweest.

Allereerst de vraag of zij ooi-t een gesprek hadden met een

leerkracht over hoe het in het algemeen ging op school. Daar-
naast vragen of er speciaal rond het vertrek nog wel eens ge-
praat was en of hun ouders ooit op school waren komen praten.

Op de vraag of er in de periode rond het eigenlijke vertrek
oolt een gesprek gevoerd werd met iemand van de school, antwoordt
46% met ja.
Van hen zegt slechts 65% dat het vertrek ook uitdrukkelijk aan

de orde is gieweest; mogelijk wordt dit cijfer echter negatief
beinvloed doordat men zich dat niet meer precies kan herinne-
ren. Bekíjken we de betreffende gegevens per opleidingstype
(tabel 5.1), dan blijken dergelijke gesprekken alleen op het
HAVO/WO aanzienlijk vaker voor te komen, op het LAO/LNO komen

ze nauwelijks voor.
Gezien de wijdverbreide mening als zou tmen' een diploma voor
meisjes van minder belang achten dan voor jongens, zou te ver-
wachten zijn dat het zonder diploma van school gaan bÍj meis-
jes minder vaak aanleiding voor overleg zou zijn. Het tegendeel
blijkt waar te zijn.
Zoal-s gezegd hebben bovenstaande gegevens betrekking op een

eventueel gesprek in de periode rond het vertrek. Het btijft
mogelijk dat er èèrder wel eens met de betrokken leerlingen
of ziln of haar ouders gepraat is over de mogelijkheid of
wenseli-jkheid van een vertrek van school. We hebben dit nage-
gaan. De geqevens staan eveneens vermeld in tabel 5.1. Onder

'geen gesprek' staat aanqegeven in hoeveel gevallen er hele-
maal geen overleg, is geweest. Daarbij is er van uitgegaan dat

5B



er j-n een eventueel gesprek in de periode rond het vertrek

inderdaad over het vertrek gesproken is, ook wanneer de res-

pondent daarvan geen melding maakte. De gepresenteerde cijfers

behoeven nauweli jks kommentaar.

Bij alle gesprekken die tijdens het interview aan de orde kwa-

men, hebben we de respondenten de vraag voorgelegd wat het re-

sultaat ervan was qeweest.

Dat - in de ogen van de geinterviewden - díe resultaten vrij

mager waren zal wei.nigen verbazen. Het betreft immers leer-

Iingen die tenslotte besloten hebben de school te verlaten.

Niettemin blijft het verwonderlijk daÈ van de 27 leerlingen

die zej-den dat er eerder wel eens over een mogelijk vertrek

gepraat was, zegge en schrijve vier respondenten melding maken

van extra begeleiding - bijlessen, extra huiswerk (l) - a1s

resultaat van dat gesprek. WeI rolde er vijf maal een verwij-

zing naar een andere school uit de bus.

Bij de 45 gevallen waarin ooit met de ouders overleg was ge-

voerd, blijkt dat slechts één maal in konkrete begeleiding en

zeven maal in een verwijzing naar een andere school geresul-

teerd te hebben.

Samenvattend: bijna de helft van de respondenten is vertrok-

ken zonder dat er ooit gepraat is over het mogeJ-ijke vertrek

of de wenselijkheid naar een andere school te gaan.

Voor zover er in het verleden ooit gepraat is met de school

over de mogelijkheid of wenselijkheid van een ongediplomeerd

vertrek, heeft dat nauwelijks geresulteerd in extra aandacht

voor de betreffende leerlingen, althans zij hebben daarvan

zèIf niets gemerkt.
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5.4 De reakties op het vertrek

De overgrote meerderheid (708) zei tijdens het intervlew het

vertrek van school duidelijk als prettig ervaren te hebben,

Dat varieert van gevoelens van opluchting of zelfs bevrijding
tot gewoon'fijn'of'best'. Toch laat nog 23% merken dat zij
het ronduit vervelend vonden of dat er sprake was van gemengde

gevoelens. Voor zover er van negatieve g,evoelens sprake was,

bleek daarbij vooral het verlies van kontakten met vrienden of
vriendinnen of van de gezellighej-d die het schoolleven met zich
meebracht, een rol te spelen.

Volgens de respondenten reagreerden de ouders over het algemeen

vrij gemakkelijk op hun besluit weg te gaan. lVeliswaar vond de

meerderheid (722) het eigenlijk jammer, maar slechts bij een

kleine minderheid lijkt er sprake geweest te zijn van duidelijk
verzet (12%). Over het algemeen lijken de ouders vrij gemakke-

Iijk begrip op te hebben kunnen brengen voor het besluit van

hun zoon of dochter.

Niettemin blijken de real<ties van de ouders - afhankelijk van

het schooltype waarop hun kinderen zaten - nogal gTevarieerd te

hebben. Ook het onderscheid tussen jongens en meisjes speelt
daarbij een ro1.

De ouders van jongens en die van Avo,/Wo-verlaters blijken
duidelijk meer moej-te gehad te hebben met het vertrek. Binnen

het LBO blijken met name ouders van LTS- en LAO,/LNO-leer-

Iingen nj-et zo enthousiast geweest te zijn. op het LHNO gaan

de ouders over het algemeen vrij gemakkelijk akkoord met het

vertrek van hun dochter. opmerkelijk is dat de ouders van

LEAO/LMO-verlaters vrij vaak zonder meer instemden met het

vertrek. Waarschijnlijk spelen daarbij de a1 eerder beschreven

moeilijkheden van hun kÍnderen op school een rol. De reaktie
van de ouders hangt ook sterk samen met het al dan niet van

school wegqestuurd zijn. Bij leerlingen bij wie dat het geval
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is, reageert bijna een kwart duidelijk negatief (24t tegen 108)

bij rest). Slechts bí) t4% waren de ouders het Ín di-e gevallen

zonder meer eens met het vertrek; bij de rest is dat in 42?

van de qevallen zo.

trtr Samenvatting

Scholen blijken vaak slecht op de hoogte van de mate waarin en

de wijze waarop leerlingen het onderwijs zonder diploma verla-
ten. Dat blijkt uit het feit dat een vrij grote groep leerlin-
gen - met name op het LHNO - aI geruime tijd van school was ver-
dwenen, voordat de school dit registreerde' Een andere aanwi-j-

zing is dat men op school vaak niet weet wat een leerling na

zijn vertrek van school is gaan doen: of het gaat om verhui-
zíng, overstappen naar een andere school of schooltype of om

een overstap naar het huishouden en/of de arbeidsmarkt.

Van a1le ongediplomeerde schoolverlaters blijkt een niet onaan-

zienlijke groep van school te zijn verwijderd.

Slechts een geringe minderheid is door de ouders van school ge-

haald. De overigen - ongeveer vier vijfde - zi)n voornamelijk

op eigen initiatief vertrokken. Van hen zei slechts een uiterst
gering deel altijd al van plan geweest te zí)n zo snel mogelijk

van school te gaan. Meestal blijkt het een beslissing te zijn
die in een termijn van enkele maanden genomen wordt.

Het van school verwijderd worden - en vervolgens het dagonder-

wijs helemaal de rug toekeren - komt voornamelijk voor op de

LTS, het LMO,/LEAO en het HAVO/VWO.

Wij veronderstellen dat een goede begeleiding van leerlingen
die plannen koesteren om zonder di-ploma van school te gaan be-

langrijk is; enerzijds vanuit het oogpunt van voorkoming van

ongediplomeerd vertrek in de qevallen waarin daL mogelijk en

wenselijk is; anderzijds vanuit het oogpunt van hulp bij de

oriëntatie op de mogelijkheden in het parttime onderwijs en

op de arbeidsmarkt.
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Uit de verhalen van de respondenten bleek een dergelijke bege-

Ieiding nogal eens ontbroken te hebben. Meer dan de helft zei
dat er in de perÍode rond het eigenlijke vertrek geen overleg

met de school gepleegd was. In een aantal gevallen \^ras er eer-
der we1 eens gepraat over plannen om van school te gaan, maar

bij bijna de helft had zorn gesprek helemaal nooit plaatsge-
vonden. Voor zover er in het verleden wel eens met de school

gepraat was over de mogelijkheid of de wenselijkheid van een

ongediplomeerd vertrek, heeft dat nauwelijks geresulteerd in
extra aandacht voor de betreffende leerlingen. Althans, zí1

hebben daarvan zelf nauwelijks iets gemerkt.

overigens is het de vraag in hoeverre leerlingen op het moment

dat zij besloten hebben om de school de rug toe te keren, nog

veel behoefte hebben aan begeleiding van diezelfde school.

De meerderheid van de jongens en meisjes met wie gesproken

werd llet merken het vertrek toen als prettig ervaren te heb-

ben. Dat varleert van 'fijn' of 'best' tot duidelijke gevoelens

van opluchting en bevrijding.
Ook de ouders lijken zich over het algemeen vrij gemakkelijk

neer te leggen bij het vertrek van school. Hoewel een meerder-

heid van de ouders het op zich lijkt te betreuren, is er bij
slechts 12? van de leerlingen sprake geweest van duidelijk ver-
zet van de ouders.

Er zijn aanwijzingen dat de houding van de ouders voorkomt uit
een afweging van enerzijds het belang dat zij aan een diploma

toekeruren en anderzijds de problemen die de school voor hun

kinderen met zich meegebracht heeft. Er is bijvoorbeeld nauwe-

lijks verzet bij ouders van kinderen die zonder dÍploma het

LEAO verlaten waar, zoals wij zagen, de leerlingen het ondanks

de vele problemen lang op school bleven proberen.
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6- DE EIGEN MOTIEVEN VOOR HET VERTREK

In het kader van de diskussie rond de motieven die voortijdige

schoolverlaters zelf voor hun vertrek van school noemen, willen

we eerst ingaan op de manieren waarop tot nu toe in de lltera-

tuur tegen het verschijnsel 'school-drop-or-rt' aangekeken is.

In een volgende paragraaf lichten we in kort bestek toe hoe,

mede geinspireerd door Canadees onderzoek, een vertrekredenen-

typologie ontwikkeld werd.

Vervolgens brengen we de vertrekredenen in relatie met de school-

karriëre, de houding ten aanzien van schoolgaan en leren en het

gevoel van eigenwaarde van de voortijdige vertrekker.

In het hoofdstuk "De toetreding tot de arbeidsmarkt" bezien we

tenslotÈe de vertrekredenen in verband met de eerste ervaringen

die voortijdige schoolverlaters direkt na het schoolverlaten op

de arbeidsmarkt opdeden (paragraaf 7.3.4).

b. -L Visies op voortijdig schoolverlaten

Veel, vooral in Amerika, gehouden onderzoek naar voortijdig

schoolverlaten (o.a. Kaplan & Luck, L977 en Thornbutg, 1975)

heeft zích bez|qgehouden met de volgende vragen:

- hoe zlet de gemiddelde of modale voortiidige school-

verlater er ui-t en hoe verhouden zich zulke kenmerken

met die van leerlingen die de school we1 afmaken?

- hoe is het op basis van deze gegevens mogelijk het

ongediplomeerd schoolverlaten te voorkomen?

Door deze werkwijze is bijvoorbeeld goed bekend hoe oud de

voortijdige schoolverlaters ten tijde van het vertrek meestal

zijn en weet men dat zij vaker dan gediplomeerden uit een groot

gezin komen en dat zij een lagere dr:nk van zíchzelf hebben.

De kritÍek die op deze werkwijze te leveren is, bevat twee on-

derling samenhangende argrumenten :
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- bfj deze wijze van analyseren wordt er te veel van

uitgegaan dat vertrekmotieven en -omstandigheden een

zodanige overeenkomst zouden vertonen dat een derge-

lijke algemene beschrijving van kenmerken van de to-
tale groep zinvol zou zí1n;

- door het a priori gestelde doel het voortijdig school-

verlaten te voorkomen ontneemt men zíchzeLf het zicht
op de bepaling van het problematisch karakter van het
schoolverlaten voor zowel de leerling als de school.

De eersten die voor een andere dan de hj-ervoor geschetste be-
nadering kozen, waren de Canadese onderzoekers Reich & Young

(L975). Zil kwamen op basis van, qua vraagstellinq, tamelijk on-
gerichte telefoongesprekken met ongediplomeerden tot een ty-
pologie van voortÍjdig schoolverlaten. Zij onderscheidden op

tamelijk intuitieve basls zes typen voortijdige schoolverlaters,
namelijk: de klassieke drop-out, de op werk geöriënteerde voor-
tijdige schoolverlater. de aanstaande huisvrouw, de kultureel
geisoleerde leerling (vooral leden van minderheidsgroepen),
de schoolverlater die thuis moet meehelpen en de zeer begaafde

leer1ing.
Op basis van zo'n typologie is het mogelijk een veel gediffe-
rentieerder beeld te schetsen. Leidt de beschrijving van bijvoor-
beeld de modale ongediplomeerde school-verlater tot een schijn-
bare opeenstapeling van ellende, vanuit een typologie kan de

beslissing de school te verlaten duidelijker en begrijpelijker
worden. Daardoor kan in een aantal gevallen mogelijk van een

verstandig besluit gesproken worden.

Een dergelijke benadering lijkt door het nauwer aansluiten bij
de motivatie voor, en overwegingen bij het schoolverlaten, een

gerichtere aanpak bij het eventueel voorkomen van voortijdig
schoolverlaten mogelijk te maken.

Reich & Young verbinden aan hun indeling het begrip vervreem-

dinq. In hun ogen konden binnen de onderzoeksgroep personen

onderscheiden worden die zij omschreven als vijandige, doello-
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ze, in moeitijkheden verkerende leer11ngen, die zich af\^renden

van de school omdat ze die als onprettig ervaren.

Deze groep leerllngen - zij noemden hen rkLassieke voortiidige
schoolverlatersr- zou zowel van zichzelf a1s van de maatschap-

pelijke instituties vervreemd zi3n. Dit betrof 23% van de onder-

vraagden.

Voor de overige 77% zou de beslissing de school te verlaten
een positieve daad zijn, waarbij van een dergelijke vervreem-

ding geen sprake zou zi1n. Van hen was zo'n drie kwart op wer-

ken georiënteerd.
Het grote nadeel van de door Reich & Young gevolgCe nethode

is dat deze indeling niet aan de mening van de schoolverlaters
zelfs getoetst is. De onderzoekers deelden etiketten uit, waar-

van het onduidelijk bleef of de betekenis die het vertrek voor

de leerlingen inhield, hiermee gedekt werd, Bovendien werd de

schoolkarrière niet in de analyse betrokken en werd de ver-
vreemdingshypothese niet feitelijk getoetst.
Een ander nadeel van de gebruikte typologie is dat het ondui-

delijk blijft met behulp van welke begrippen deze indeling ge-

definieerd kan worden. Er wordt gewag gemaakt van het feit dat

levensterreinen buiten de school als het gezin, het werk of de

kulturele achtergrond in het proces van schoolverlaten een rol
zouden spelen. Ook worden omstandigheden binnen de school als
mogelijke grond voor het vertrek gesignaleerd.

Een verduidelijking en systematisering van de gebruikte invals-
hoeken ontbreken echter.

Niet alleen het onderzoek van Reich & Young leverde ons het
idee voor een typologie, waarbij schoolomstandigheden zo goed

aIs de aantrekklngskracht van de wereld buiten de school een

ro1 zouden spelen.

Een eerder op het NfPG verricht onderzoek (Stroink & Andries;

1977) onder - voornamelijk gedÍplomeerde - LTSrers, bracht
aan het licht dat niet alfeen schoolomstandigheden en dan, zo-
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als veel gedacht \,íordt vooral de prestaties op school, de

kans op het afmaken van de opleiding of het starten van een

vervolgopleiding bepalen, maar dat ook de aantrekkingskracht
van de werksituatie daarbij een rol speelt. Leerlingen verwacht-
ten dat zij daarin, in tegenstelling tot wat zí) op school had-

den meegemaakt, aIs volwassenen behandeld zouden worden en

zíchzeLf zouden kunnen zijn.
De opvattingen over schoolgaan en werken verschilden daarbij
duidelijk tussen hen die wilden werken en zij die van plan
waren door te leren.
Op grond van het Canadese onderzoek en de eigen ervaringen
met gediplomeerde LTSrers stond ons dan ook bij de opzet van

heÈ onderzoek een Èypologie in termen van afstoting en aantrek-
king voor ogen.

Afstoting staat daarbij voor een proces waarbÍj een leerling
onder invloed van allerlei gebeurtenissen binnen de school
zich uiteindelijk als door de school afgestoten zal gaan be-
schouwen.

Daarbij valt zowel te denken aan prestatieproblemen als aan

lang slepende konfrontaties tussen de leerling en schoolrepre-
sentanten.

Aantrekking staat voor een proces waarbij een leerling bijvoor-
beeld door ervaringen met het beroep van de vader of door het
meedraaien in het huisgezin, een bepaald toekomstbeeld ontwik-
ke1t, waarin de wereld buiten de school steeds aantrekkelijker
wordt. Ook bepaalde aspecten van de opleÍding en het hebben van

ervaringen in werksituaties kunnen daartoe aanleiding zijn.
Vaak zullen beide processen elkaar ook beinvloeden.
Zo kan een gevoel van afgestoten worden de oriëntatie op de

wereld buiten de school versterken, zoaLs een gevoel van aan-

getrokken worden het funktioneren en presteren op school nega-

tief kan beinvloeden.
ïn de volgende paraqraaf faten we in kort bestek zien hoe de

vertrekredenen-typologie bj-nnen het materiaal tot stand kwam.
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6.2 De konstruktie van een typologie van vertrek-
redenen

6.2 .1 Inleiding

Om de eigen motieven voor het vertrek te achterhalen werd de

respondenten op twee manieren naar hun vertrekredenen gevraagd:

- èèn keer door middel van een aantal open vrageni

- een tweede maal, later in de vragenlijst, door het

voorleggen van een reeks mogelijke vertrekredenen.

Op grond van twee overwegingen hebben we besloten om onze ver-
trekredenen-typologie te baseren op de gesloten vragen:

- we vermoeden dat bij de open vragen in het proces van

uitvragen door de lnterviewer, de schriftelijke neer-

slag daarvan in de vragenlijst en daarop volgende in-
t-erpretatie door de kodeurs, veel van de oorspronke-

lijke betekenis, die door de respondent aan een motief
werd gehecht, verloren is gegaan,

- een andere overweging is gelegen j-n de aard van de

kodering var de open vragen: er bestond de mogelijk-
heid binnen vier globale kategorieën (prestatierede-
nen, andere schoolr/Ieerredenen, werkredenen en ove-

rigre redenen) telkens twee specifieke redenen te ko-

deren. Dat maakte achteraf een statÍstische bewerking

van dit matériaal uitermate moeilijk.
S-

we presenteren van de open vragen in tabel 6./ een overzicht
van de acht meest genoemde redenen naar laatstgevolgde oplei-
ding en gaan in bijlage 4 nader in op de verschiilen die
tussen de antwoorden op open en gesloten vraqen te konstateren

ziln.
Bij de bespreking van de vertrekredenen per opleidingstype is
geprobeerd alle Ínformatie over de vertrekmotieven te bundelen.

Daar wordt op grond van de resulten van beide uitvragingen een
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beeld geschetst van de

door ons onderscheiden

motieven zoals die speciflek binnen

tlpen genoemd werden.

6.2.2 De bewerking van de gesloten vragen

We legden de respondenten 22 mogelijke vertrekredenen voor plus
de mogelijkheid een'andere redenr in te vr:Ilen. De vraag die

we hierbij stelde, IuÍdde letterlijk:
"Hieronder staan redenen opqenoemd waarom iemand van

school af kan gaan. Kun je aangreven om welke reden jij

van school af gingi"'

De interviewer kreeg de instruktie hierbij als toelichting te
geven dat het er hier niet om ging of zo'n uitspraak van toe-
passing was of niet. Het was nadrukkelijk de bedoeling dat zo'n

uitspraak een reden om van school af te gaan was.

Vervolgens werd gevraagd van de aangekruiste redenen de drie
belangrijkste te noemen. Op bladzijde staan de resultaten
van deze meting weergegeven.

Door mj-ddel van een faktoranalytische procedure, die aangeeft

welke achterlÍggende dimensies bij de invulling van een reeks

vragen mogelijk een rol spelen, werden uiteindelijk twee fak-
toren gevonden die zowel voor de jongens als de meisjes binnen

onze populatie bruikbaar waren (zie voor de overweg,ingen bij
het tot stand komen van deze indeling bijlage 5).

Deze eerste tweedeling leverde ons een afstotings- en een aan-

trekkingsdimensie .

om te zien of binnen de vrij grove typering toch nog een ver-
fijning aan te brengen was, werd binnen de afzonderlijke fak-
toren opnieuw een faktoranalytische procedure toegepast.

Dit leverde aan de afstotings- en aantrekkingskant de volgiende

onderverdelingen op, die ongeacht de sexe van de respondent i-n

bevredigende mate bruikbaar waren:
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AFSTOTING

1. prestat'ies.

2. Der»reemd uan

school,

AANTREK]<ING

1. ue:r,kay+ëntatie.

2. zelfstandigheid.

(liever in de praktijk leren, Ieuke baan

kunnen krijgen, werkend sneller vooruit
komen)

(vriend(inn)en werken ook, sparen voor

later, geld nodig hebben, op eig'en benen

willen staan)
(diploma's onbelangrijk, we1 genoeg ge-

leerd hebben)

3. school nutteloos.

Op bladzijde 77 staat, uitgesplitst naar sexe en laatstgevolg-
de opleiding, vermeld in welke mate de redenen binnen deze

kategorieën aangekruist werden.

Hier willen we eerst ingaan op de totale verdeling en die naar

sexe. Een bespreking van de resultaten naar laatst gevolgde

opleiding volgt in paragraaf 6.3, v/aar deze gegevens gekombi-

neerd met de resultaten van Ce open vragen gepresenteerd wor-
den.

De eigen motieven voor het vertrek blijken zowel bij jongens

als meisjes j-n zo'n driekwart van de gevallen een verwijzing
Ín te houden naar afstotingsgevoelens en in dezelfde mate naar

aantrekkings gevoe Ien s .

Binnen de afstotingsgevoelens wordt ook weer in vrijwel qetij-
ke mate door jongens en door meisjes in circa de l-relft van de

gevallen een reden genoemd die een tekort in de prestatiesfeer
aangeeft en/of een reden die te maken heeft met vervreemdings-
gevoelens.

Aan de aantrekkingskant zien we wèl vrat verschillen tussen

(te veel achter, diploma toch niet kunnen

halen, niet mee kunnen komen)

(leraren moesten mij steeds hebben, school

net een gevangenis)
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jongens en meisjes: bij Songens overheerst hier de orÍëntati-e

op werken, bij meisjes vinden we wat vaker de behoefte op ei-
gen benen te staan en zelf geld te gaan verdienen. Ook het ge-

ringe nut dat van het halen van een diploma verwacht wordt,

is bij meisjes iets vaker een vertrekreden.
In het algemeen is toch het perspektief op een bepaalde werk-

kring of gewoon een voorkeur voor de werksituatÍe de belang-

rijkste komponent binnen de gevoelens van aantrekking.

We hebben ook nagegaan hoe deze gevoelens zich per persoon

verhouden (zie tabel 6.1)

Tabel 6.1 De onderlÍnge verhouding Èussen afstotings- en aan-
trekkingsredenen

afstoting noch aantrekking

voornameli j k aantrekking

afstoting en aantrekking

voornarne Ii jk afstoting

1B

101

1B

56

7%

402

312

22e"

onvoldoende informatie over
nptieven

253

11

100%

264t

I Het betreft hj.er en in de volgende tabeLlen in hoofdstuk 6 en 7 alleen die res-
pondenten dj-e niet van school weggestuurd werden. In tabel 6.5 betreft het aIIe
respondenten die zelf een reden voor hun vertrek noemden (aI werd een aantal van
hen weggestuurd)

WeI moet er rekening mee gehouden worden dat het hier om een

schattlng gaat. Het aantal ultspraken aan de afstotings- en

aantrekkingskant verschilt, waardoor een element van onnauw-

keurigheid in de afweging van de relatieve sterkte van beide

processen aanwezig i-s.

A1s we bovendien daarbij nogmaals in overweging nemen dat het

moment van bevraging een jaar na het feitelijk schoolverlaten
lag, dan mag zeker geen absolute betekenis aan dit resultaat
toegekend worden.
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Om te zien hoe deze indeling zich verhoudt tot de drie als
belangrijkste genoemde redenen, berekenden we binnen dat ge-

geven het aantal genoemde afstotings- en aantrekkingsredenen.

Slechts in een gering aantal gevallen bleek tvoornamelijk af-

stoting' of tvoornamelijk aantrekkingr niet samen te gaan met

gelijksoortige redenen binnen de als belangrijkst genoemde

motieven.

Het hieronder beschreven verband versterkt het vertrouwen in
deze incteling aanzienlijk.

Tabel 6.2 De verhouding afstoting-aantrekking naar informatle
uit 'de belangrijkste redenen'

blnnen de a1s drie belang-
ri jkste genoemde redenen

komen voor:

afstotings- aantrekkings-
redenen redenen

afstoting noch aantrekking

voornane li jk aantrekking

afstoting en aantrekking

voornarneli jk af stoting

6%

9z

65%

95%

( n=25 3)

0%

94%

742

( n=2 53)

Al met al kan op basis van de voorgaande gegevens gekonkludeerd

worden dat voortijdig schoolverlaten, bezien vanuj-t het perspek-

tief van de leerlinq, niet eenzijdig aan argumenten in de school-

sfeer gekoppeld is. Vaak is de beslissing de school te verla-
ten ingegeven door motieven die betrekking hebben op de wereld

buÍten de school, al dan niet in kombinatle met het gevoel

vanult de school een zetje meegekreg'en te hebber.
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6.3 De onderwijstype-specifieke beschr'ijving vqn

eigen vertrekreden,en

EerI enkele opmerking moet vooraf gemaakt worden. De benadering,
die we hier kiezen Ís op grond van de verschillen die wij bij
de schoolkarrières tussen de zes geanalyseerde typen of groep-
jes van opleidingstypen vonden, verdedi_gbaar.

Er moet echter wel, net aIs voorheen, gelet worden op de sterk
uiteenlopende aantallen per opleidingstype. Het LHNO met 100

en de LTS en het MAVO met iets meer dan 50 leerlingen zijn goed

vertegenwoordigd. AIle andere schooltypen omvatten ten hoogste

20 leerlingen. Daarom is het niet mogelijk daar op een aantal
verschillen tussen open en gesloten vragen in te qaan en wor-
den slechts dan konklusles getrokken als de gevonden verschil-
Ien met andere opleidingstypen in beide metj-ngen in voldoende

mate aanwezíg zí)n.

LHNO

Binnen dit schooltype speelt bij het vertrek de aantrekkings-
kracht van de wereld buiten de school een belangrijker rol dan

het gevoel door de school afgestoten te zÍjn.
Hoewel, zoals bij alle schooltypen de wil te gaan werken de

belangrijkste komponent van die aantrekkingskracht is, zten
we bij het LHNO dat het vertrek relatief vaak ook te maken

heeft met het gevoel liever op eigen benen te staan en zelf
voor de kost te gaan zorgen.

Ook het geringe nut dat men van de opleidinql voor de verdere

karrière verwacht, is in vergelijking met de gemiddelde skore

over het totaal, vaker een reden de school vaarwel te zeqgen.

Vooral op basis van de open vragen lijken prestatieproblemen
relatief zelden een doorslaggevende ro1 te spelen.
Een geringe motivatie voor of ronduit een hekel aan schoolgaan

is naast de eerder genoemde aantrekkingskracht van de wereld
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buiten de school een belangrijker motief. Dat heeft vooral met

de sfeer binnen de school te maken: vaak kregen we te horen

dat het na de eerste klas op de een of andere manier nj-et meer

zo leuk of gezellig was en dat dàt de eigenlijke reden voor het
vertrek was. Omdat het nut van het diploma zo laag v/ordt inge-
schat, zal de motivatie om de opleiding af te maken dan ook

vaak afhangen van die sfeer op school en in de klas.
Geringe motivatie voor onderwi-js en de wil liever iets anders

te gaan doen blijken elkaar binnen dit schooltype te versterken:
afstoting en aantrekking korreleren .26 @ <.05).
Dat houdt in dat problemen in de schoolsfeer nogal eens aan-

leiding geven de blik naar de wereld buiten de school te ver-
leggen, zo goed als een oriëntatie op de wereld buiten de

school het funktioneren binnen de school zal beinvloeden.

Op individueel niveau blijken, zoals te verwachten viel, over-
heersende gevoelens van afstoting bij het vertrek relatief
weinig voor te komen.

Meestal zien we dat het vertrek bepaald wordt door aantrekking,
nogal eens in kombinatie met het gevoel door de school afgesto-
ten te zijn.

Tmc

Leerlingen die dit type beroepsonderwijs verlaten, doen dat
vooral omdat ze willen gaan werken en vaak een hekel aan school-
gaan en leren hebben gekregen.

Als we de antwoorden op de open vragen bekijken, zien we over-
eenkomsten met de LHNO-verlaatsters: de vier meest genoemde

redenen staan.bij LTS'ers in dezelfde volgorde.
Er zí1n echter ook verschillen te konstateren: we vinden bij
hen - duj-deliiker in de open dan in de geslr:ten vragen - meer

prestatieproblemen d1e (mede) een reden voor het vertrek waren.

Ook konfrontaties met leraren blijken vaker aanleiding de school

maar voor gezi-en te houden.
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In hun oriëntatie op de wereld buiten de school speelt voor
LTS-verlaters het gaan werken de belangrijkste roL. Vooral de

verwachtlng sneller vooruit te komen door een baan te hebben

is daarbij een overweging die veel gewicht in de schaal 1egt.
De gevoelens van afstoting en aantrekking blijken niet met

elkaar samen te hangen, al komen ze nogal eens in kombinatie
voor. Overheersende gevoelens van afstoting vinden we bij de-

ze schoolverlaters in iets sterkere mate dan bij hen die het
LHNO of LAO,/LNO verlaten.
De girootste groep voelt zich echter voornamelijk aangetrokken
door met name de (volwassen) wereld van de werkplaats.

LMO/LEAO

Deze onderwijstypen wijken, wat betreft de redenen die voor
het vertrek genoemd worden, sterk af van de andere LBO-oplei-
dinEen: alleen bij deze LBO-opleidingen worden gevoelens van

afstoting a1s vert,rekreden meer genoemd dan gevoelens van aan-

trekking. Vooral op grond van de open vragen lijken met name

prestatieproblemen - het gevoel wat dat betreft op de tenen

te moeten lopen - een belangrijke vertrekreden te zijn.
Minder dan elders in het LBO gaat dat gepaard met een ontken-
ning van het nut van het diploma of het verleggen van de oriën-
tatie naar de wereld buiten de school, afstotings- en aantrek-
kingsgevoelens korreleren binnen deze schooltypen zelfs licht
negatief.
Op individueel niveau is het overheersend gevoel bij het ver-
trek dan ook een gevoel van afstoting door de schooli een pure

oriëntatie op de wereld buiten de school komt hier minder voor
dan op alle andere schooltypen.

LAO/LNO

Binnen geen enkel ander opleidingstype is de wi1 te gaan wer-
ken zo'n veelgenoemde reden om de school te verlaten als in
het agrarisch en visserijonderwijs.
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Tegelijk spelen problemen rond prestaties hier zeker zo'n be-

langrijke rol als op het LMO/LEAO.

ïn tegenstelling tot wat we met betrekking tot het LMO/LEAO

konstateerden is er bij hen geen sprake van een lange periode

van het blijven proberen: het gaan werken vormt, waarschijn-

lijk omdat de beroepswereld aI in de opleidinq zo nabÍj is,

een reëe1 alternatief voor de school met zijn prestatie-eisen

en vervreemdend werkende sfeer.

De wil om te gaan werken wordt dan ook duideliik versterkt door

de ervarj-ngen met school; de korrelatie tussen afstoting en

aantrekking Iigt op .35 1p 9.10). In dit proces zal tevens mee-

spelen dat leerlingen van het LAO/LNO de waarde van het te be-

halen diploma erg laag inschatten.

Zoa1s op basis van het voorgaande te verwachten viel, zien we

dat in de verhouding afstoting-aantrekking in bijna de helft

van de gevallen rle balans doorslaat naar aantrekking, terwijl

meer dan een derde deze vertrekredenen kombineert met afsto-

tingsredenen. Slechts een gering aantal voormalige LAO/LNO-

Ieerlingen voelt zich voornamelijk afgestoten.

MAVO

Bij de open vragen komt bij het I4AVO duidelijk naar voren dat

Ieerli-ngen hier hun vertrek vooral wijten aan hun slechte

schoolprestaties en een hekel aan leren en schoolgaan hebben.

Het lijkt er op dat bij dit schooltype vooral het zitten blij-
ven of het zakken voor het eindexamen de druppel is die de

emmer doet overlopen.

Een probleem bij de analyse van de gesloten vragen is dat daar

de ex-MAvO-leerlingen over het algemeen vrij weinig vertrek-

redenen aankruisen, zodat bijna elk type vertrekredenen wat

ondervertegenwoordigd is.
Dui-delijk is wel dat van een oriëntatie op de wereld buiten

de school, of van een ontkenning van het nut van het diploma,

bij hen relatj-ef weinig sprake is.
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WeI is er een wederzijdse versterking van afstotings- en aan-
trekkings-gevoelens (.23 p <.05), aI is het aantal personen

dat beide typen vertrekredenen noemt, relatief gering.
De voormalige MAVO-Ieerlingen laten zich wat betreft hun ver-
trekmotief het best j-n twee qroepen opdelen: voornametijk af-
gestotenen en voornametijk aangetrokkenen (toch de grootste
groep) .

HAVO/WO

ïn een aantal opzichten laten de HAVO/VWO'ers zich, wat hun

vertrekmotief betreft, het best vergelijken met de LMO,/LEAOters.

Ook zij signaleren veel prest.atieproblemen, zonder dat er te-
gelijkertijd sprake is van een duidelijke oriëntatie op de we-

reld buiten de school. Tevens ontkennen zi) - als we de j_nfor-

matie uÍt de gesloten vraag moeten geloven - het nut van een

diploma niet.
Een ander punt van overeenkomst is het ontbreken van het ef-
fekt van onderlinge versterking van afstotings- en aantrekkings-
gevoelens.

Op het individuele vlak zien we echter een verschil met de

LMO,/LEAO-verlaters: twee derde van de voormalige HAVO,/VWO-

IeerlÍngen voelt zich èf aangetrokken, öf heeft daarbij ook
gevoelens van afstoting en slechts een met het gemiddelde

overeenkomend aantal voelt zich voornamelijk afgestoten.
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Tabel 6.4 De verhouding afstotlng-aantrekking naar sexe en
Iaatst gevolgde opleiding

ailtrekkirg voomameli jk aantrekking voomameU- jk
noch afstoting aatrekking s afstoting afstoting

totaal
j ongms

meisjes

LHNO

LTS

LMo/LEAo

LAo/LNo

MAVO

HAvo/wo

62

8%

Bts

4z

122

8t
I1?

408

38r

4L*

44t.

39r

292

422

388

33r

31r

318

31s

308

372

18?

422

262

338

222

252

202

18s

2lz
418

168

2grb

222

6.4 De vertrekredenen en de schoolkarrière

T\,{ee gegevens uit de periode voor de eigenlijke aanvanq van

de karrière in het voortgezet onderwijs blijken met het uit-
eindelijk vertrek samen te hangen.

Het eerste betreft het gevoel op de lagere school wel of niet
te hebben kunnen meekomen.

In Èegenstelling tot het gegeven daar wel of niet te zijn blij-
ven zÍtten, blijkt deze relatieve schatting van het presteren
op de lagere school samen te hangen met afstotingsredenen J_n

de prestatiesfeer bij het latere vertrek (.27; p <.05).

Het tweede gegeven betreft het afwijken van het toetsadvies
bij de keuze voor de eerste voortgezette opleiding na de la-
gere school.
Zij die een LBO-op1ei-ding kozen in plaats van het geadviseer-
de AVO-niveau (26 personen) vertrokken later voor tweederde

om voornamelijk aantrekkingsredenen de school. Bij hen die
het toetsadvies volgden ligt dat op een derde.
Die keuze voor het LBO werd dan ook veelal ingegeven door de
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vrens een bepaald beroep uit te kunnen gaan oefenen of door

de voorkeur voor een bepaalde school of een bepaald type (be-

roeps ) opleiding.
Die argumenten wordt door 67e" van hen die op dergelijke wijze

van het toetsadvies afweken, genoemd tegen 37? van hen die het

toetsadvies volgden.

De 34 personen die een AVO-opleiding onder het door de toets
aangegeven Avo-niveau kozen (bijvoorbeeld MAVO in plaats van

HAVO) noemen bij hun vertrek voor 428 voornamelijk afstotings-
reclenen. Dat percentage ligt bij hen di-e het toetsadvies volg-
den, op 23ts.

De keuze voor die rlagere' AVO-opleiding hing dan ook minder

samen met een beroepswens of een duidelijke voorkeur voor die
school of dat type opleiding, als wel met het advies van an-

deren of met het felt dat vrienden of kennissen naar die school

gingen.

Net als we bij dit gegeven met betrekking tot de lagere-school-

tijd zagen, hangt ook het zitten blijven in het voortgezet on-

derwijs niet samen met de uiteindelijke vertrekredenen.

Blijkbaar is dÍt gegeven öf niet direkt van invloed op de mo-

tivatie voor het vertrek öf varieert de betekenis die aan het

zitten blijven gehecht wordt, te sterk per opleidingstype.
ook het aantal bezochte scholen houdt geen verband met de ver-

trekredenen, ook niet als het verschillende opleidingstypen
betreft. In tegenstelling tot. wat men wellicht zou verwachten,

is er een licht negatief verband tussen afstotingsredenen in
de prestatiesfeer en de overstap van een hoger naar een lager

type voortgezet onderwijs (meest van AVo naar LBO) (-.11; p<05).
Het vertrek van de laatstgevolgde opleiding is bij deze groep

naar hun eigen inzicht schijnbaar niet in het bijzonder te
wijten aan een ervaren prestatietekort.
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TVee kenmerken die verwijzen naar vrijwel onontkoombare kon-

frontaties met leraren of schoolleiding hangen samen met af-
stotingsredenen in de sfeer van vervreemding, namelijk de fre-
kwentie van spijbel.en (.26; p (.05) en het uit de klas gestuurd
worden(.33;p<.05).
Dat is begrijpelijk als men bedenkt dat juist binnen de ver-
vreemdingsredenen het disciplinair en vrijheidsberovend karak-
ter van onderwijs belicht worden (r'omdat de leraren mij altijd
moesten hebben" en "omdat ik de school soms net een gevangenis

vondr') .

Algemeen wordt aangenomen dat bijbanen voor scholieren een be-
dreiging kunnen vormen voor het presteren op school. Dat zou

zeker gelden voor bijbanen die in de periodes voor en na school-
tijd en gedurende het weekend tijd vragen.
Maar niet alleen de prestaties zouden door het hebben van een

bijbaan beinvloed kunnen worden, ook de oriëntatie op de ar-
beidswereld zou daardoor een versterking kunnen ondergaan.

!íe hebben nagegaan of het hebben van een bijbaan de motivat-ie
voor het vertrek beinvloedt.
Enig verband met vertrekredenen in de prestatiesfeer werd
niet gevonden. A11een de 49 personen dle er een baantje rond
de schoöltijd bij hadden en dat zelf (soms) moeilijk verenig-
baar vonden met het schoolgaan, noemen wat vaker een afsto-
tingsreden in de vervreemdingskategorie (618 om 458 van de

overj-gen) .

Wel zien we, zoals verwacht, bij hen die een bijbaan hebben
(ongeacht de aard ervan) een groter aantal redenen in de kate-
gorie rwerkoriëntatie' (662 om 498 van de overigen).
Samenvattend kan gezegd worden dat een bijbaan op zich niet
leidt tot afstotingsgevoelens op grond van prestaties of ver-
vreemding. De aantrekkingskracht van de arbeidswereld wordt
er we1 door beinvloed.
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6.5 S amenva tt ing

Twee Canadese onderzoekers (Reich & Young, 1975) hebben door hun po-
ging verschillende typen vertrekmotieven te onderscheiden

het denken over voortijdig schoolverlaten genuanceerd. Niet
a1leen werden door hun methode motieven die verband houden met

de wereld buiten de school zichtbaar, ook de bij voorbaat ge-

$/enst geachte preventie vanuit de school kwam daarmee in een

ander licht te staan.
Op grond van de ideëen van deze onderzoekers en vanuit eigen

ervaringen met gediplomeerde LTSrers in de overgang van school

naar werk, stond ons vanaf het begin van het onderzoek een

typerj-ng van vertrekredenen voor ogen.

Die typering baseerden we op de redenen die de voortijdige
schoolverlaters zelf voor hun vertrek gaven.

Het bleek mogelijk in eerste instantie twee grove dimensies

te onderscheiden: processen in de sfeer van gevoelens door de

school afgestoten te zijn en processen die meer bepaald worden

door de aantrekkingskracht van de wereld buiten de school.

Binnen deze processen kon bij afstotingsgevoelens een verschil
gemaakt worden tussen redenen die verwijzen naar prestatie-
problemen en redenen waarbinnen het gevoel van de school ver-
vreemd geraakt Le zL)n, benadrukt worden. Aan de aantrekkings-
kant bleek een onderverdeling 1n drie kategorÍeën mogelijk:
het gevoel in het algemeen liever zelfstandig te zijn (wat

meer door meisjes genoemd), een duidelijke oriëntatie op werk

(wat meer door jongens genoemd) en redenen die het nut van Ie-
ren en schoolg,aan ontkennen.

AIs we met behulp van de dimensies afstoting en aantrekking de

individuele schoolverlater proberen te typeren, blijkt de

grootste groep voornamelijk door de aantrekkingskracht van de

wereld buiten de school vertrokken te zijn, een derí1e zowel

door afstotings- als aantrekkingsgevoelens en eer kwart voor-

nameli-jk op grond van het qevoel door de school afqestoten te zijn.
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De laatstgevolgde opleiding blijkt bij het vertrekmotief een

belangrijke rol te spelen: leerlingen die afkomstig zijn van

het LHNO, de LTS en het agrarisch of nautisch onderwijs wijten
hun vertrek vooral aan de aantrekkingskracht van de wereld

buiten de school, vaak in kombinatie met gevoel dat de school

door alle discipline en straf te kleinerend werkte.

Bij LMo/LEAo-leerlingen vooral, maar ook binnen het AVO/WO

in het algemeen speelt die vervreemding van school in kombi-

natie met de aantrekkingskracht van wat buiten de school aan-

wezig is; een wat geringere rol. Het gaat daar vaker om presta-
tieproblemen, die vooral bij het LMO/LEAO leiden tot een groot

aantal Ieerlingen dat zich afgestoten voe1t.

Over het geheel blijkt het nauwelijks mogelijk een lijn te
trekken vanuit de karrière op school naar de uiteindeli-jke
vertrekredenen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de ver-
schillen die er bestaan in de betekenis die onderwijs voor de

diverse voortijdige schoolverlaters heeft.
t\llee gegevens hebben een tamelijk eenduidige relatie met uit-
eindelijke vertrekredenen in de sfeer van afstoting, en dan

vooral met de vervreemdingskant ervan: spijbelen en uit de klas
gestuurd worden. Deze gebeurtenissen leiden dan ook in de prak-

tijk vaak tot onvermijdelijke konfrontaties met leerkrachten
of schoolleidlng.
In het algemeen is van een verband tussen het hebben van bij-
baantjes en gevoelens van afstoting geen sprake.

Bijbaantjes tijdens de schooltijd leiden alleen als de leer-
ling zelf a1 vindt dat de kombinatj-e school-werken problemen

opleverde tot \^/at meer af stotingsgevoelens.
WeI geeft een bijbaantje in het algemeen wat vaker aanleiding
tot vertrekredenen die op een oriëntatie op werk wijzen.
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1. HET GEVOEL VAN EIGENWAARDE BIJ VOORTTJDIGE

S CHOOLVERLATERS

7.1 Inleiding

Veel publikaties over ongedlplomeerde schoolverlat-ers doen bij
de lezer een beeld opkomen van een groep jongens en meisjes
die vrijwel allemaal zwaar i-n de problemen zitten. Dat is met

name het geval bij tijdschriftartikelen in de sfeer van de

hulpverlening. Wanneer Dopper (1981) "Het leven van een school-
verlater" schetst, doet hij dat met termen als ,'de algehele
ontmoediging", een (ontbrekende) "dagtaak die voldoening of
waarderingr verschaft"r "aversie tegen meedoen', en "liever.....
in bed te willen blijven en een stripboek lezen',. Het algemene

doel van een dagopvang voor tdropoutsr formuleert hij als
volgt: "De voornaamste zorg ts de jongere enthousiast voor
bezigheden te krijgen". Slok zegt in een interview over voor-
tijdige schoolverlaters: "De jongeren .....die hier komen zijn
overÍgens zeer behoorlijk gedesillusioneerd. ...,.2e hehben on-
gelooflijk weinig geloof in zichzelf. En daar hou je je eigen-
lijk kontinu mee bezíg, met dat zelfvertrouwen" (Eggenkamp,

1981 ) .

Ook veel onderzoek onder voortijdige schoolverlaters benadrukt
telkens opnieuw het negatieve beeld dat schoolverlaters van

zíchzelf zouden hebben (neich & young, 1975; Kaplan & Luck,
1977).

In wetenschappelijke publikaties worden veelal de termen "ge-
voel van eigenwaarde" en "apatie" gebruikt om de voortijdige
schoolverlaters te karakteriseren.
fn een analyse van het voortÍjdig vertrek van school hanteert
Mooy (1979) termen als zelfachting en kompetentie, begrippen
dj-e daar nauw verwant mee zÍjn. Hij schetst een beeld van toe-
komstige voortijdige schoolverlaters als een groep 1eerli_ngen
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die voortdurend gekonfronteerd worden met faal-ervari-ngen en

negatieve beoordelingen. Daardoor verliezen zt1 het iciee op

school iets te kunnen presteren. In zijn eigen termen: hun

subjektieve kompetentie daalt, en daarmee hun motivatie en

interesse.
Mooy voegt echter nog een ander element toe aan de analyse.

Hij veronderstelt dat leerlj-ngen die hun subjektieve kompeten-

tie niet kunnen maxj-maliseren door middel van goede prestatie
en posil:ieve beoordelingen, daartoe andere manieren zullen zoe-

ken.

Gezien het feit dat schoolbezoek meestal nog verplicht is,
uit zich dat vaak in de klas. Daarbij valt behalve aan gej-n

trappen en het pesten van de leraar - waaraan vooral Mooy

denkt - ook te denken aan het verwerven van status op grond

van succes bij de andere sexe, het uÍterlijk of het Ieveren

van sportÍeve prestaties.
Deze toevoeging is belangrijk, maar onvolledig. Belangrijk
omdat zij laat zien dat ondanks konfrontaties met slechte
schoolprestatles, de voortijdige schoolverlater niet noodza-

kelijk een gering gevoel van eigenwaarde hoeft te hebben.

Er zt)n andere terreinen waarop het gevoel van eigenwaarde

zich kan ontwikkelen.

De toevoeging van Mooy is echter ons inziens onvolledlg.
In zijn analyse wordt het primaat te veel bij de veronderstel-
de faalervaringen op school gelegd. Pas na een aantal konfron-
taties met problemen in de prestatiesfeer zou een voortijdige
schoolverlater in wordlng gaan proberen het gevoel van eigen-
waarde vla andere kanalen dan het leveren van leerprestaties,
te vergroten.
De mate waarin het aldus geschetste proces za1 optreden is
echter afhankelijk van het belang dat door een leerling aan

schoolgaan en leren gehecht wordt, veronderstellen wij.
Andere auteurs (Hargreaves, 7961 en Willis , L977) hebben er
a1 op gewezen dat er groepen leerlingen bÍnnen het onderwijs
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te onderscheiden zijn die weinig of geen belang aan onderwijs

en leren hechten zonder dat dit op slechte leerprestaties te-
rug te voeren is. Willis verklaart dit geringe toegekend be-

Iang uit het gedeeltelijk juiste besef dat voor de latere ar-
beidskarrière van een oplelding weinig te verwachten valt.
Hargreaves wijst meer op de waardepatronen binnen de vrienden-
groep.

Het 1s daarom aannemelijk dat deze leerlingen zich door slech-

te schoolprestaties niet in hun gevoel van elgenwaarde aange-

tast zullen voelen.

Daarmee hebben we een tweede, meer algemeen, argument om te
veronderstellen dat niet bij alle schoolverlaters zonder meer

van een gering gevoel van eigenwaarde sprake hoeft te zijn:
faalervaringen op school zullen alleen dan tot een gering ge-

voel van eigen waarde leiden, wanneer het leren door de be-

treffende leerling als belangrijk wordt ervaren. Reich &

Young geven een derde aanknopingspunt om het beeld van voor-

tijdige schoolverlaters te nuanceren. Zij onderscheiden ver-
schillende typen voortj-jdige schoolverlaters. Eén daarvan,

de klassieke tdropout', komt overeen met de problematische

voortijdige schoolverlater, zoals die vaak gekenschetst wordt:

iemand die van school gaat omdat hÍj daar niet kan funktione-
ren èn geen alternatief buiten de school voor ogen heeft.
Bij de overigen (738) bestond bij hun onderzoeksgroep dat aI-
ternatief buiten de school wel en Reich & Young zj-jn van me-

ning dat bij die 73% het besluit om van school te gaan a1s po-

sitief gezien moet worden.

Wij zulten in de navolgende paragrafen proberen een aantal van

de geschetste veronderstellingen te onderzoeken. Daarvoor ma-

ken we gebruik van twee meetinstrumenten die in de paragrafen

7.2 en 7.3 kort geintroduceerd worden. Het gaat om meters met

betrekking tot het belanq dat aan leren wordt toegekend en het

gevoel van eigenwaarde.
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7.2 Leerattitude

Leerattitude werd gemeten door middel van een lijst met ult-

spraken die enerzijds betrekking had op het belang dat aan

onderwijs kan worden toegekend en anderzijds verwees naar er-
varingen met leraren en schoolgaan. Door middel van een statis-

tische analyse kon worden vastgesteld dat er twee dergelijke
faktoren konden worden onderscheiden. We benoemden deze respek-

tievelijk als de belang- en de dwangfaktor.

Onder de tbelang'-faktor vielen positief geformuleerde uitspra-
ken a1s:

- Ieren is belangrijk voor later;

- leren was eigenlijk best leuk

en negatlef geformuleerde uitspraken a1s:

- leren is. nj-ets voor mensen als ik;

- leren is gewoon zonde van je tijd.
onder de 'dwang'-faktor werden uitspraken gerekend als:

- leraren moesten altljd gelijk hebben;

- ik ging naar school omdat het moest;

- op school had je niks te vertellen;
- op school kon je noolt doen wat je zelf leuk vond;

- Ieraren waren nlet echt in me geÍnteresseerd.

Een meerderheid van de voortÍjdige schoolverlaters blijkt toch

nog een overwegend positieve houding ten aanzien van school-

gaan en leren te hebben.

We geven een overzicht van de totale leerattitude naar laatst-
gevolgde opleiding.

Tabel- 7.1 Leerattitude naar Iaatstgevolgde opleiding

totaal LHNO LTS LMO/
LEAO

LAo/ MAVo Í1Avo/
LNO VWO

ovemegod positieve
leerattitude 63s 672

(n=298) (n=103)
56e" B3B 452 65"6 52%

(n=67\ (n=23) (n=21) (n=60) (n=24)
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Vooral verlaters uit het LMo/LEAo blijken vrij positief over
onderwÍjs te denken, terwijl die uit het LAO,/LNO in meer dan

de helft van de gevallen een overwegend negatieve houding te-
genover school en leren hebben.

Bij de andere schooltypen valt de relatief positieve houding
van de LHNo-verlaatsters en de relatief negatieve houding van
de HAVO/VWO'ers op .

Binnen de totale leerattitude brijkt het aspekt 'berang, ver-
antwoordelijk voor de voornaamste verschirlen tussen de school-
typen; LMO,/LEAO-verlaters hechten relatief veel, LAO/LNO_

verraters relatief weinig belang aan reren. Het aspekt 'dwangr
laat weinig verschillen tussen schooltypen zien.
Zoals gezegd verondersterlen we dat het aan leren toegekend
berang van invloed is op de mate waarin negatieve ervaringen
op schoor, in ons gevar vertrekredenen in de sfeer van afsto-
ting, tot een geringer gevoel van eigenwaarde leiden. We han-
teren in de volgende paragraaf, waarin we op deze relatie in_
gaan, de belangfaktor als meter van het aan leren toegekend
belang.

7.3 GevoeI van eigenwaarde

Ide gebruikten voor de meting van het gevoel van eigenwaarde
een aan de Amerikaanse llteratuur (nosenberg 1965) ontleend
meetÍnstrument van rself-esteem'.

Dit bestaat uit een rijst van uitspraken die we in het Neder-
Iands vertaalden. Het betreft de uitspraken:

- j_k vind mijn leven niet erg nuttig;
- ik vind dat ik evenveel waard ben a1s anderen;

- bij mij lukt nooit wat;

- ik doe voor bijna ni-emand onderi

- ik denk dat ik nergens voor deug;

- ik vind dat ik een aantal goede eigenschappen heb;
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- ik ben best tevreden over mezelf;

- aan mij hebben ze wel wat;

- ik vind dat ik niet veel heb om trots op te zi-jn.

AIs deze tien uitspraken aIIe een aanduiding geven van het

eigenwaarde, moet er een duidelijke onderlinge samenhang zijn.
Met uitzondering van de laatste - in de analyse weggelaten -
uitspraak bleek dat bij statistische analyse inderdaad het
geval te zijn. De betrouwbaarheid (Cronbach's alpha) van de

overige negen items is .66.

op grond van de gekozen onderzoeksopzet kunnen we het aldus

bij voortijdige schoolverlaters gemeten gevoel van eiqenwaarde

natuurlijk niet vergelijken met dat van gediplomeerden. Wie

echter op grond van de genoemde literatuur zou verwachten dat
voortijdige schoolverlaters deze uitspraken voornamelijk in
negatieve zin zouden onderschrijven, komt bedrogen uit.
Ongeveer drle kwart van de respondenten geeft een overwegens

positief oordeel over zídnzelf. Meisjes blijken iets vaker

overwegend negatief over zlchzelf te denken dan jongens (res-

pektieveli)k 262 en 17ts).

Tussen de verschillende opleidingen zijn geen belangrijke ver-
schillen te bespeuren. Ook blijkt het gevoel van eigenwaarde

van de weggestuurden niet sterk af te wijken van dat van de-

genen die voornamelijk op eigen initiatief vertrokken zijn.

7.4 Vertrekredenen en het gevoel van eigenwaarde

In paragraaf 7.1 plaatsten we een aantal kanttekenlngen bij de

opvatting dat negati-eve ervaringen in het onderwijs waarmee

voortijdige schoolverlaters gekonfronteerd word,,-:n, zouden 1ei-
den tot een gering gevoel van eigenwaarde.

Die kanttekeningen 1ei-den ons tot de volgende veronderstelling-
en:
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1. vertrekredenen in de sfeer van het gevoel doo!,.$.
school afgestoten te zijn hebben alleen dan een ne-
gatj-ef effekt op het gevoel van eigenwaarde van voor-
tÍjdige schoolverlaters, indien zí) eníq belang aan

leren hechten. In het algremeen zal een dergetijk ver-
band daarentegen nauwelijks zichtbaar zijn;

2. vertrekredenen in de sfeer van aantrekking door de

wereld buiten de school zullen het gevoel van eigen-
waarde positief beinvloeden.

Bij veronderstelling 1. nemen v7e aan dat juist bij hen

die hun vertrek aan dergelijke afstotingsredenen toeschrij-
ven, het gesuggereerde effekt van faalervarinqen en emotio-
nele vervreemding op het qevoel van eigenwaarde zal optreden.

Zoals verondersteld is er inderdaad in het algemeen geen ver-
band tussen het aantal genoemde afstotingsredenen en het ge-

voel van eigenwaarde.

Een dergelijk verband vinden we wel bij hen die leren belang-
rijk vinden.

Het verband j-s niet sterk, maar lj_gt buiten de toevalsmarge
(-.15; p< .05).
Opvallend genoeg blijkt er een sterker en omgekeerd verband

tussen afstotingsredenen en het gevoel van ei_genwaarde bij hen

die weinig belang aan onderwijs toekennen (+.23; p( .05).
Dat geldt in even sterke mate voor prestatie- en vervreemdings-
redenen.

Zoals we in paragraaf 7.1 beschreven legt wtooy (1979) het pri-
maat j-n de ontwikkeling naar een niet op schools leren gerich-
te oriëntatle blj faalervaringen op school.
Pas na een aantal konfrontaties met prestatieproblemen zou een

leerling gaan proberen het gevoel van eÍgenwaarde op andere
terreinen te vergroten.
De zojui-st gedane konstatering dat faalervaringen al1een bij
hen die belang aan leren toekennen het gevoel van eigenwaarde
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beÍnvloeden, betekent niet zonder meer dat de veronderstelling

van Mooy onjuist is.

Denkbaar is immers dat een gering aan onderwijs toegekend be-

lang aI veroorzaakt is door eerdere faalervaringen. wanneel:

dit juist zou zí1n, zou er in het algemeen een negat.ief ver-

band moeten zijn tussen prestatieproblemen tijdens de school-

Ioopbaan en het aan leren toegekend belang. Slechts bij één

gegeven (tabel 7.2),vinden we een verband in de verwachte

richting, de overige zijn vrijwel nihil. Daarmee kan dus maar

een uiterst gering deel van de verschillen in toegekend leer-

belang verklaard worden.

op grond hiervan lijkt het ons onwaarschijnfijk dat faalerva-

ring van dermate doorslaggevend belang geacht moet worden als

wel verondersteld wordt.

De resultaten van de uitgevoerde analyse wijzen wellicht eer-

der op de, ook al in paragiraaf 7.1 besproken, gerlnge moti--

vatie bij sommige }eerlingen, onafhankelijk van daaraan voor-

afgaande faalervaringen.
Bij deze leerli-ngen stijgt het gevoel van eigenwaarde juist"

door ervaringen die bij gemotiveerde leerlingen tot een ver-

mindering van het gevoel van eigenwaarde aanleiding geven.

In aansluiting op wat Reich & Young hierover vermeldden, ver-

onderstelden we ook verschillen in het gevoel van eigenwaarde,

afhankelijk van de mate waarin men zich blj het vertrek aange-

trokken voelde door de wereld buiten de school.

Een dergelijk verband blijkt duidelijk aanwezig (+.23; pq.05).

Het is bij hen die relatief veel belang aan school en leren

toekennen echter minder sterk, dan bij hen die daaraan een ge-

ring belang hechten (respektievelijk +.15 en +.35).

Beide veronderstellingen worden dus inderdaad binnen ons mat-e-

riaal in meer of mj-ndere mate bevestigd en ondersteunen daar-

mee de skepsis, zoaLs we die eerder ten opzichte van het in
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veer publikaties vervatte beeld van voortijdige schoorverlaters,
uitten.

Voor de opvatting dat ongedÍplomeerden in het algemeen be-
schouwd moeten worden a1s een groep die door negatieve school-
ervaringen alle zelfvertrouwen heeft verloren, Iijkt weinig
grond.

In een aantal gevallen valt zelfs te konstateren dat deze er-
varingen tot een relatief groter gevoel van eigenwaarde leiden.
Zij die vrij weinig belang aan onderwijs toekennen en daarbij
een duidelijke oriëntatie op de wereld buiten de school hebben,

Iijken inderdaad, zoals Reich & Young zeggen, vaak een posltie-
ve beslissing genomen te hebben die te maken had met direkt
levende wensen en behoeften en aansloot bij voor de toekomst
gestelde doelen.

Tabel 7.2 Aan leren
waarde en

toegekend belang (LBL), gevoel van eigen-
vertrekredenen

gemiddelde sccres

èi^ón1,..-^- afstoting wat hetreft wat bètreft aantrekking- totaal prestaties vervreemding totaal

toÈa1e groep

LBL +

LBL -

34,3

14.8

1t

1.3

1.9

.8 .,6

1óo

2.O

3.6

korrelatie net gevoel- van eigenwaarde

afstoting wat betrett
totaal prestaties

watbetreft aantrekking
vervreemding totaal

totale groep

LBL +

LB], -

.00

+ -23*

.42

-,13*
- n1

+.15*

+.35*

245

t73

12

* = p(.05
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Tabe1 7.3 Het aan leren toegekend belang en faalervaringen in
de schoolloopbaan

Pearsonts r met LBLl

blijven zitten
aantal bezochte scholen

aantal bezochte typen onderwijs

prestatieproblemen 1e klas
prestatiep roblemen later

+. 04

+.00

+. 07

-. 05

-.17*

I jr positieve richting geherkódeerd
*: ^ . 

^tr

'7.5 Samenvatting

Van diverse zijden wordt vaak gehoord dat voortijdige school-

verlaters een relatief gering gevoel van eigienwaarde zouden

bezitten. Dit wordt dan wel verbonden aan het feit dat deze

Ieerlingen voortdurend met hun eigen falen gekonfronteerd zijn.
Op den duur zou dit leiden tot een situatie waarin ook de leer-
ling zich het etiket van slechte leerling opplakt en daarmee

zijn gevoel van eigenwaarde verliest.
Men zou als gevolg van dergelijke ervaringen gaan proberen eI-
ders, bijvoorbeeld in de werksituatie, dat gevoel te herwinnen.

Op basis van het door ons gebruikte meetinstrument blijkt ech-

ter dat gevoel van eigenwaarde meestal niet zo gering te zijn.
Het merendeel van de voortijdlge schoolverlaters beoordeelt
zichzelf overwegend positÍef. Bovendien blijkt de inwerking van

afstotingsredenen op het gevoel van eiqenwaarde sterk afhanke-

Iijk te zijn van het belang dat aan schoolgaan en leren wordt

toegekend.

Is dat relatief groot dan is er inderd.aad sprake van een wat

geringer qevoel van elgenwaarde, maar i-s dat toegekend belang

relatief geringr, dan stijgt het gevoel van eigenwaarde juist.
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Omdat we geen verband konstateren tussen faalervaringen en

het belang dat aan leren wordt toegekend, Iijken de resulta-
ten meer aan te sluiten bij wat twee Engelse onderzoekers
(Willls en Hargreaves) hierover zeggen. Zij suggereren dat som-

mige J-eerlingen tot het gedeeltelijk als juist te beoordelen

besef komen dat voor hen weinig nut van een oplei_ding voor de

latere arbeidskarrière valt te verwachten.
Dat besef zou niet noodzakelijk zijn terug te voeren op faal-
ervaringen op school.
De betreffende Ieerlingen zouden juist door niet te voldoen
aan de schoolse normen hun gevoel van eigenwaarde kunnen ver-
sterken.

Buiten deze verbanden met afstoting blÍjken ook gevoelens van

aantrekking een samenhang met het gevoel van eigenwaarde te
hebben. Het gekonstateerde positieve verband sluit aan bij de

bevi-ndingen van de eerder genoemde Canadese onderzoekers. Ook

zij konstateerden een groter gevoel van eigenwaarde bij hen

die door een oriëntatie op de wereld buiten de school het on-
derwijs verlieten.
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o VAN SCHOOL NAAR ARBETDSMARKT

8.1 Inleiding

Op het moment van het eerste interview waren de voortijdige
schoolverlaters gemiddeld ongeveer een jaar van school. Slechts

5? heeft nooit een.baan gezocht èn nooit gewerkt. De anderen

zijn na hun vertrek vrij snel een baan gaan zoeken, voor zover

zij althans aI niet een konkrete baan beschikbaar wisten. In
dit hoofdstuk zullen we een beeld schetsen van de situatle
waarin deze ongediplomeerden terechtkwamen.

Om dat beeld meer reliëf te geven beschrijven we eerst de

ideeën die er bestaan over de wijze waarop de opleiding die
iemand heeft genoten zijn kansen op de arbeidsmarkt zou bein-
vloeden. Daarna gaan we in een afzonderlijke paragraaf in op

de door ons gehanteerde indeling van het soort bedrijf en soort
werk en op de wijze waarop wij tot die indeling zijn gekomen.

Tenslotte beschrijven we de arbeidsloopbanen van de door ons

geinterviewde ongediplomeerden. Dat doen we in een drietal pa-

ragrafen. Een paragraaf is gewijd aan het zoeken van de eerste

baan. In een tweede beschri-jven we de baanwisselingen die er
plaatsgevonden hebben tot aan het eerste interview en de mate

waarin de respondenten in die periode met werkloosheid gekon-

fronteerd zijn. En tenslotte geven we een vrij uitvoerige be-

schrijving van de baan die men had op het moment van het eer-
ste interview of - indien op dat moment niet-werkend - de daar-
aan voorafgaande baan. In het vervolg noemen wij deze baan de

'beginbaan'.
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Q' De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

In het navolgende wordt in kort bestek ingegaan op de inzich-
ten die, vooral de laatste jaren met betrekkinq tot de aan-

sluitingsproblematiek van onderwijs en arbeidsmarkt ontwikkeld
zL1n.

!,1e willen proberen binnen de diskussie over de aansluitingspro-
blematiek de plaats van ongediplomeerde schoolverlaters te be-
palen om vervolgens na te gaan welke gevolgtrekkingen hieruit
voor deze groep getrokken kunnen worden.

Lange tijd is in het denken over onderwijs en arbeidsmarkt de

Human Capital-theorie de meest toonaangevende geweest en wel--

Iicht leeft de grondgedachte van deze theori-e nog bij heel wa'E

mensen.

De theorie beweert dat het onderwijs bij het innemen van posi-
ties in het arbeidssysteem het centrale mechanisme is.
Anders gezegd: hoe meer onderwijs iemand zou volgen, een des

te grotere bijdrage zou zo iemand aan de produktiviteit in be-

drijven kunnen leveren. Daarmee wordt men aantrekkelijker voor

een werkgever, dus minder vaak werkloos en men verdient een

hoger loon.

De eerste kanttekening die hierbij geplaatst moet worden, is
dat het vaak nj-et gaat om de kwantiteit van de gevolgde oplei-
ding, maar om specifieke (technische) kwalifikatÍes die bÍnnen
bepaalde opleidingstypen worden opgedaan.

Er is echter meer reden om de Human Capi-tal-theorie met skepsj-s

te bezien.

Zo wordt binnen de screening- (keuring-, doorlichtings-)hypo-
these verondersteld dat attitudes die bij bezitters van bepaal-
de diploma's vermoed worden, voor werkgevers belangrijker zou-
den kunnen zijn, dan de feitelijke kenni-s en vaardigheden die
dat diploma representeert.
In bepaalde bedrijven zouden werkgevers bij werving en selektle
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van personeel nog steeds de voorkeur blijven geven aan goed-

opgeleiden. Een diploma is dan echter nÍet alleen een indika-
tie voor het beschikken over kennis en vaardigheden die zo,n
bedrijf nodig heeft. Het is dan tevens een garantiebewijs,
waarin staat dat de betreffende werknemer Ín het verleden be-
wezen heeft over voldoende doorzettings- en aanpassingsvermo-

gen te beschikken en bovendien een bepaald vermogen heeft om

iets te leren.
Een ander element dat de relatie tussen in het onderwijs opge-

dane kennis en vaardigheden en de konkrete arbeidsplek bein-
vloedt, is gelegen in eigenschappen die toegeschreven worden

aan bepaalde kategorieën werknemers. Kenmerken op basis waar-

van dergelijke etiketten kunnen worden opgeplakt zijn bijvoor-
beeld: sexe, ras en sociale klasse.

A1 deze nuanceringen maken duidelijk dat het niet alleen een

'meer aan opleiding' is dat de kansen op de arbeidsmarkt be-
paaIt.
Er wordt niet simpelweg om zo hoog mogelijk opgeleicl personeel
gevraagd, maar om personeel met bepaalde kennis en vaardighe-
den. Bovendien gaat het niet alleen om die kennis en vaardig-
heden, maar ook om zaken die meer in de sfeer van de persoon
liggen. a1s betrouwbaarheid en stabiliteit (Bowles & Gintis,
1976) .

om die redenen spreekt men ook wer van een kwarifikatiekluster,
een verzameling persoonskenmerken die door een werkgever ge-
zocht wordt en waarvoor het diploma, maar ook faktoren als ge-
slacht, ras en sociaal milieu een aanwijzing zouden vot:rnen.

Het gevaar van een dergelijke term lijkt gelegen in de enorrne

diversiteit van kenmerken die hieronder kunnen vallen en de

versluj-erende werki-ng die opname van bijvoorbeeld toegeschre-
ven kenmerken in het kluster op het diskriminerend effekt van

dergelijke kenmerken kan hebben.
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Bovenstaande veronderstelllngen hebben eigenlijk alle één ken-

merk gemeen: ze gaan ervan uit dat naarmate iemand over meer

kennis en vaardlgheden op een bepaald gebied en meer gewenste

persoonskenmerken bezíL, de kansen op werk in het algemeen en

op interessant en goed ber-aa1d werk in het bijzonder, zullen
toenemen. Ook die aanname lijkt op zijn minst diskutabel.
Een aantal Amerikaanse onderzoeken laat zien dat onder bepaal-

de omstandigheden juist slecht opgeleiden gevraagd worden. Er

zou sprake zijn van een voorkeur voor werknemers die juist
niet karrière willen maken en weinig belangstelling hechten

aan een opleiding binnen het bedrijf.
Mede op grond hiervan werd de theorie van de dubbele arbeids-
markt ontwikkeld. Deze theorie veronderstelt het ontstaan van

twee min of meer gescheiden segmenten op de arbej-dsmarkt, een

prj-mair en een sekundair segiÍnent.

Het primaire seqment zou gevormd worden door grote bedrljven
die veel kapitaal in machines qestoken hebben, waardoor binnen

die bedrijven veel belang aan kontinuÍteit en beheersbaarheid
gehecht moet worden. Zi) zullen daardoor werk dat moeili-jk Ín
te passen is in een planning op langere termijn, afstoten naar

kleine onderaannemers.

Die taken d1e binnen het bedrijf wel in een planning opgenomen

kunnen worden, essentieel zijn voor het voortbestaan van het
bedrijf en veel bedrijfsspecifieke kennis vereisen, moeten ver-
richt worden door personen met stabiele levensgewoonten, op

wie voor langere tijd gerekend kan worden. Daarom wordt bij
sollicitatie voor die funkties gekeurd op die houdingsaspek-

ten en levensgewoonten die er toe kunnen bijdragen dat inves-
teringen in dergelijke personen (bijvoorbeeld salaris en op-

leiding) zich terugbetalen.
In dit primaire segiment zullen werkgevers, in een poging deze

binnen het bedrijf geschoolde werknemers vast te houden, een

goed salari-s, goede arbeldsvoorwaarden en promitiemogelijkhe-
den moeten bieden. Dergelijke bedrijven kreëren op deze manier
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een interne, voor de buitenwereld afgesloten arbeidsmarkt,

waarin door karrièremogeli-jkheden en -planning het personeel

voortdurend promotieperspektieven heeft.
Op het sekundaire segment zouden vooral kleine arbeidsinten-

sieve bedrijfjes met een labiele marktpositie opereren. Zí)

bieden vooral minder goed betaald werk dat weinig scholing

vraagt, maar ook weinig promotiekansen biedt.
Zij zouden dat voornameliik - en ook bij voorkeur - aanbieden

aan laaq;gekwalificeerde werkzoekenden en/of hen die bepaalde

kenmerken worden toebedeeld (vrouwen, ongediplomeerden, buit-en-

landse werknemers en dergelijke).
Werknemers op dat sekundaire segiment worden ook verondersteld

gewend te raken aan het feit geen vaste baan met opleidings-
en promoti-emogelijkheden te krijgen en hun voorkeur daarvoor

ook te verllezen.
Zí) zouden daardoor aantrekkelijk worden voor werkgevers op

het sekundaire segment,maar juist minder aantrekkelijk voor

werkgevers op het primai-re segiment.

Nu zijn er wel wat kanttekeningen te maken bij deze theorie.
Ten eerste is op bedrijfsniveau geen scherpe scheidi-ng in
zogenaamde primaire of sekundaire bedrÍjven te maken. Ook gro-

te bedrijven waar zo'n interne arbeidsmarkt bestaat, hebben

in veel gevallen toch nogal wat rsekundaire' dus slecht betaal-
de, werknemers zonder al te veel opleidings- of promotiemoge-

lijkheden in dienst.
ook gaat een goed salaris niet
werk met toekomstmogelijkheden

die iemand gevolgd heeft.

attijd samen met interessant-

of met de aard van de opleiding

Vervelend en zwaar werk wordt soms aantrekkeliji; gemaakt- door

een goed salaris. Werkgevers lijken bovendien vaak bereid meer

geld te betalen voor werknemers die zij op een voor hen gunstig

moment weer makkelijk kwijt kunnen. Men denke hlerbij aan de

ro1 van uitzendbureaus.
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Ten tweede lijkt de werking van de theorie in elk geval voor-
behouden tot die gebieden waar sprake is van een sterke verste-
delijking en een grote industriële bedrijvigheid. Een bij-
komend probleem is dat eigenlijk niet uitgemaakt kan worden

wat een sekundaire of primaire baan is. Het is mogelijk een

Iijst van kenmerken op te stellen die hetzij meer naar het
ene type baan, hetzij meer naar het andere type baan verwijzen.
In de theorie wordt echter niet aangegeven welke de juiste en

meest kruciale menging van dergelijke kenmerken is.
Een aantal onderzoekers (onder andere Valkenburg & Vissers,
1978) spreekt tegenwoordig dan ook li-ever over segTmenterings-

tendenzen dan over het bestaan van een - meer als ideaal-typisch
voor te stellen - dubbele arbeidsmarkt.
Toch moet het bestaan van dergelijke segmenteringst-endenzen,

wat zou inhouden het in steeds sterkere mate niet meer kunnen

ontsnappen aan een eenmaal ingenomen (zwakke) arbeidsmarktpo-
sitie, ernstig genomen worden. Het zou betekenen dat personen

die eenmaal een stap hebben gezet die niet strookt met opvat-
tingen over stabiel, normaal gedrag, hiervan in het vervolg
van hun arbeidskarrière blilvende negatieve gevolgen ondervi-n-

den. Bovendien zouden juist die groepen hiervan het slachtof-
fer worden die door bepaalde toegeschreven kenmerken in a1ler-
Iei andere opzichten aI minder kansen hadden.

Wat betekent dit alles nu in het kader van een onderzoek naar
de toetreding van voortijdige schoolverlaters in de Leidse

Het zal dan meteen duidelijk zijn dat zorn onderzoek geen

licht kan werpen op de vraag naar de geldigheid van de theorie
van de dubbele arbeidsmarkt.
Daarvoor zijn de onderzoekspopulatie en onderzoeksregio onge-

schi-kt. De theorie van de dubbele arbeidsmarkt geeft niette-
min een aantal aanwijzingen die het algemeen bestaand idee
dat ongediplomeerden vaker dan gediplomeerden werkloos zouden
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worden en blijven, wat nuanceren.

Zí1 wilst erop dat op bepaalde, bijvoorbeeld regionale, arbelds-
markten ongeschoolden juist aantrekkelijker kunnen zijn voor

werkgevers.

Dat 1s dan met name het qeval als op zorn markt voornamelljk
bedrijven opereren die relatief klein zijn, weinig in machines

investeren en een weinig stabiele marktpositie hebben, kortom

de eerder beschreven sekundaire bedrijven. In dat geval zou-

den voortijdige schoolverlaters relatief weinig problemen heb-

ben om aan een baan te komen. Omdat zulke bedrijven echter
een labiele marktpositie hebben en het personeelsbeleid vaak

op persoonlijke voorkeur of afkeer gebaseerd zaL zí)n, mag

verwacht worden dat frekwente baanwisselingen bij ongediplo-
meerden nogal eens zullen voorkomen. Langdurige perioden van

werkloosheid zouden echter, mede omdat bijna elke aangeboden

Iaaggekwalificeerde baan rpassendr is, bij deze groep school-
verlaters minder gevonden worden.

AIs we de arbeidsmarkt in de Leidse reglo globaal bezlen, dan

valt de geringe vertegenwoordiging van echt grote bedrijven
met meer dan 500 man personeel op. Behalve door veel klein-
schalige agrarische bedrijven (bollen-, bloemen- en heester-
kwekerijen bijvoorbeeld) en horecavestigingen, wordt de regio
ook gekenmerkt door een groot aantal, vooral in en rond Leiden

gevestigde, welnig kapitaalintensieve midden- en kleinbedrijven.
Op basis daarvan zou verwacht mogen worden dat voortijdige school-

verlaters op deze regionale arbeidsmarkt kansen zouden moeten

hebben om aan de slag te komen.

Als er, volgens verwachting, een toestroom naar de geschetste
bedrijven en banen zou plaatsvinden, kunnen we vervolgens na-
gaan of personen die relatief vaak van baan (moeten) verande-

ren en laaggekwalificeerd werk blijven verrichten, hun houding

ten aanzien van werken in het algemeen en hun voorkeur voor
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bepaalde aspekten van het werk, aanpassen aan de omstandighe-

den waarj-n ze verkeren. Dan zou daarmee een vliegwiel-effekt
optreden dat er toe zou bijdragen dat een start in een bepaald

segment van de arbeidsmarkt tot een blijven in dat segment aan-

Ieiding zou geven.

We kunnen ook nagaan welke eisen bij sollicitatie aan ongedi-

plomeerden gesteld worden en daarbij proberen inzicht te krij-
gen in de relatieve waarde van het stukje gevolgde opleiding
in het voortgezet onderwijs en verschillen in de positj-e van

jongens en meisjes.

Omdat we ook beschikken over dergelijke gegevens van een gene-

ratie voortildige schoolverlaters ult 1969/1.970, valt te be-

zien hoe dergelijke bij aanvang van een baan gestelde eisen

zich onder invloed van ervaringen in verschillende banen ont-
wi-kkeIen.

Daarbij kan tevens de vraag aan de orde worden gesteld j-n we1-

ke mate de in het algemeen gunstiger arbeidssituatie, zoals

die j-n 1969/197O bestond, de toetreding tot de arbeidsmarkt

beinvloed heeft.
Gezien het feit dat behalve de arbeidsmarktsi-tuatie, bijvoor-
beeld ook het Nederlandse onderwÍjssysteem een andere vorm

kende, zullen konklusies hieromtrent nret de nodi-ge voorzichtig-
heid getrokken moeten worden.

Buiten de aandachtsgebieden die we in het voorafgaande geschetst

hebben, willen we in de komende hoofdstukken zo nauwkeurig mo-

gelijk beschrijven welke kenmerken de banen en bedriiven waar

de ongediplomeerden terechtkomen, bezitten en hoe zij a1s werk-

nemers daar zelf over denken.

Daarmee wordt een type bedrijven en banen beschreven waaraan

in de Nederlandse onderzoekswereld tot voor kort weinig aan-

dacht is besteed-
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8.3 De qehanteerde indelingen met betrekking tot

soort bedrijf en soort baan

Een telkens terugkerend probleem voor ieder die zich bezi-q-

houdt met de beschrijving van arbeidssituatj-es, is een bevre-

digende indeling van bedrijven en banen te vinden.

De meest voor de hand liggende en vanuit het oogpunt van een

makkelijke uitwisseling van onderzoeksresultaten meest aange-

wezen m€thode, is gebruik te maken van beschikbare standaard-

indelingen (van bijvoorbeeld CBS of ITS, 1973).

Nu hebben aI die standaardindelingen het nadeel dat daarmee

meestal slechts een beperkt aantal facetten van bedrijven of
banen belicht worden en niet voor e1k onderzoek dergelijke
elementen van de bedrijfssituatie of de baan relevant zijn.

Binnen ons onderzoek komt er a1s probleem bij dat de bedrijven

en banen waarin voortijdige schoolverlaters terecht komen niet

representatief zijn voor de bedrijven en banen, waarin de Ne-

derlandse beroepsbevolking in het algemeen terecht komt. Dat

zou, indÍen toch een standaard-indeling gehanteerd zou worden,

Ieiden tot een zeer grove toedeling die onvoldoende recht doet

aan verschillen die juist tussen deze bedrijven en banen essen*

tieel kunnen zijn.
Op grond hiervan hebben we gekozen voor een indeling die zo

dicht mogelijk aanligt tegen de feitelijk gevonden bedrijfs-
en baansoorten. Met betrekking tot banen hebben we in de in-
deling de veronderstelde 'kwaliteit' van het werk mee een rol
laten spelen. Zo Ls het fabriekswerk, aI naar gelang de ge-

vraagde technische vaardigheden, ingedeeld onder technisch,/

ambachtelijk (enige technische vaardigheden vereist) of pro-

duktiewerk (geen technische vaardigheden vereist) .

We zijn mede op grond van dergelijke overwegingen nog'aI eens

afgeweken van de indeling naar de aard van de werkzaamheden.

Zo ís bijvoorbeeld routinewerk binnen de bollenbedrÍjven (pel-

len en sorteren) niet als agTrarisch, maar als produktj-ewerk
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gekodeerd en zijn a1leen die banen in de horeca-sektor als
horeca-banen gekodeerd als er van direkt kontakt met de gasten

sprake was.

Om tot een beoordeling van dergelijke baankenmerken te kömen

hadden we de beschikking over de volgende gegevens:

1. het antwoord op de vraag naar de raard van het werkt
in de verschillende banen. Meestal werden daarbij be-

roepsnamen genoemd (verkoopster, timmerman) of de

belangrijkste werkzaamheden (serveren, wassen en

föhnen) ;

2. een beschrijving van.een 'normale' werkdag bij die
respondenten dj-e tijdens het eerste interview werk-

ten: werktijden, pauzes, de verdeling van werkzaam-

heden voor een dag en de vrijetijdsbesteding;
3. het antwoord op de vraag: hoe heette het werk dat je

doet (deed) ?

4. het antwoord op de vraag: kan je me vertellen wat je
doet (deed) in ie werk?

5. het antwoord op de vraag naar de aard van ,verschil-

lende taken', als men meer dan één taak zei te hebben.

De eerste tien kategorieën kwamen tot stand op grond van tij-
dens de eerste meting genoemde banen, waarbij een ruime tove-

riger kategorie werd gehanteerd. Op basis van de tijdens het
tweede interview onder de generatíe 1977/ '78 en de interviews
onder de generatie 7969/ '70 genoemde banen werd deze indeling
uitgebreid met de kategorieën 17 L/m t7.

1. verkoop;

2. kassa;

3. magazijn;

4. verzorgend;

5. administratÍef: alle kantoorwerk, inclusief 'recep-
tioniste' en dergelijke;

6. agrarisch;
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7. technisch/ambachtelijk: minder routinematig werk,
waarbij enige rtechnische' vaardigheden noodzakelijk
zijn (ook kapster en dergelijke) ;

B. produktiewerk: routinewerk zonder scholingseisen,
waarbij minimale vaardigheden vereist zijn; omvat ook
het routinewerk in bolIen, bloemen en tuinbouw;

9. schoonmaakwerk; zowel werksters in partikuliere dienst
aIs werk in schoonmaakbedrijven;

10. horeca;

11 . toezichthoudend, leidinggevend middenkader;

12. zeevarend, ongeschoold;

13. zeevarend, geschoold;

14. chauffeur,/bijrijder;
15. zelfstandig ondernemer,/direkteurl. '

16. openbare orde;

17. openbare dienstverlening;
18. overige.

Deze indeling is echter te uitgebreid om in de analyse van de

kenmerken en de beleving van de baan bruj_kbaar te zijn. Daar-
om werd deze indeling weer ingedikt tot een met zeven katego-
rieën, waarbij de voornaamste kriteria wederom de geschoold-

heid van het werk (+ of -; voor enigszins en niet-gekwarificeerd)
en de aard van het werk (blauw, wit of groen) waren.

De termen wit en blauw werk zijn niet geheel bevredigend.
Blauw werk kan gezien worden als de uj_t de Amerikaanse lite-
ratuur bekende'blue-collar-Iabor' (blauwe-boorden-werk),

waarmee het soort werk bedoeld wordt dat verricht wordt door
arbeiders in de produktie- en onderhoudssektor. Wit werk kan

echter niet vergeleken worden met vrat gewoonlijk onder twhite-

collar-laborr verstaan wordt, namelijk het kantoorwerk.
l-n onze definitie valt onder wit werk, behalve administratief
werk, ook verkoop, kassa, handel, verzorgend en leidinggevend
werk. Daarmee is wit werk niet veel meer dan niet-b1auw werk
geworden. Een verdere opsplitsing is echter analysetechnisch
vrijwel onmogelijk.
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De blauw-sektor omvat behalve produktie- en technisch ambach-

telijk werk, ook magazijn-werk en het werken als chauffeur/
bijrijder.
Hieronder volgt een overzicht van de gekonstrueerde indeling.

1. rblauw-'werk, waarbij vooral met voorwerpen omgegaan

wordt; eenvoudig, meest monotoon; omvat de kategorie-
ën: 03, OB, 09, 14;

2. rblauw +'; als 1, maar met iets meer eisen aan te
beheersen vaardigheden; omvat: 07;

3. 'wlt -'; werk waarbij de dienstverlening aan personen

een grotere rol speelt, met nauwelijks eisen aan de

tq beheersen vaardigheden; omvat de kategorieën 01,

02, 70, 17 ;

4. rwit +'; als 3, maar met meer eisen aan te beheersen

vaardighedeni omvat de kategorieën 04, 05, !1, 16;

5. 'groen'; werk in land- en tuinbouw en visserij, be-

halve zeer simpele produktie-arbeid; omvat de kate-
gorieën 06, !2 , t3;

6. zelfstandige: omvat de kategorie 15;

7. overige: omvat de kategorie 18.

Bij de konstruktie van de bedrijfskategorieën-indeling werd

in grote Iijnen dezelfde procedure toegepast a1s bij de banen-

indeling: een eerste systeem op basis van gegevens uit het

eerste interview, uitgebreid met gegevens uit latere inter-
views.

Hier werd de oorspronkelijke i-ndeling samengevat 1n acht

globale kategorieën.
Hleronder vindt u daarvan een overzicht.
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L. kantoren (administraÈief/financieel)y administratief/handel2. handelsbedrijven t

3. winkelbedrijven
4. horeca

5. visserij
6. agrarisch
7. Índustrie,/ambachtelijk
B. bouw (ook wegenbouw)
9. verkeer

10. verzorgend

1 1 . rekreatie
12. kultuur
13. onderwijs
14. overheid
15. openbare orde

16. particulieren (gezinnen)
17. schoonmaakbedrijven

18. overige

kommerciëIe diensten

agrari sch/vis seri j

industrie/verkeer

) medisch/welzijn

openbare diensten

schoonmaak

overige

8.4 De toetreding tot de arbeidsmarkt

In dit gedeelte zal voor het laatst aandacht besteed worden

aan de vertrekmotieven. ïn paragraaf 8.4.3 zal nagegaan worden

welke invloed deze vertrekmotieven hebben op de manier waarop

men een baan zoekt, de duur van het zoeken en de situatie ten

tilde van het eerste interview. Daaraan voorafgaand wordt de

toetreding tot c1e arbeidsmarkt beschreven naar de sexe en de

Iaatst gevolgde opleiding van de schoolverlater.

8.4.1 De wensen en verwachtinge n vooraf

We vroegen onze respondenten welke baan ze op het moment van

het verlaten van de school het llefst hadden wil-len hebben.

Ongeveer de helft van zowel de jongens als de meisies noemde

in antwoord op die vraag, een baan die ook zonder een diploma
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in het voortgezet onderwijs, naar ons idee, 'zo bereikbaart
was.

Binnen de andere genoemde banen onderscheidden we verder die,
welke met wat extra opleiding en die, werke met het diptoma van
de betreffende opreiding bereikbaar geacht moesten worden. Ten-
slotte was er ook een kategiorie rtotaal_ onbereikbare, banen.
Deze raatste kategorie omvatte zowel droomberoepen als firm-
ster, popster en dergelijke, als die banen waarvoor een totaal
andere (afgeronde) opleiding vereist was, dan dÍe welke de be-
trokkene gevolgd had. Meisjes noemen dit soort 'totaal onbe-
relkbare' banen aanzienlijk vaker dan jongens (24* om 118 bij
de jongens).

Dat zijn echter niet de meisjes die van het LHNO afkomstig
zijn, waar 148 zulke banen noemÈ. Het zijn vooral de mei_sjes

uit het algemeen vormend, het middenstands of het ekonomisch/
administratÍef onderwijs. Daar ligt het percentage meisjes dat
dit soort wensbanen noemt op 438 tegen 258 van de jongens.
voortijdige schoorverlaatsters van deze schooltypen weten hun
eigen mogerijkheden op de arbeidsmarkt schijnbaar maar moeilijk
in te schatten.
Dit in tegenstelring tot verraters van de LTS of het LAo/LNo:
srechts drie LTS'ers en geen enkele verlater uit het agrarisch-
of visserij-onderwijs noemen dergelijke banen.

Ars we bekijken in hoeverre deze wensbanen in de praktijk ver-
wezenrijkt konden worden, dan blijkt 598 van de totate popula-
tie de gewenste baan niet te hèbben kunnen krijgen.
Meisjes echter, die net a1s jongens i-n 4Bt van de gevarren een
in onze ogen 'zo bereikbaret wensbaan noemen, verwezentijken
dle wensbaan aanzlenlijk minder vaak dan jongens (672 om 49*
van de jongens). Meisjes noemen als reden hiervoor het meest
een opleidingstekort (638), terwijl jongens het meest een ge_

brek aan beschikbaarheid van zo'n baan aanvoeren (61à).
opvallend is dat LHNo-meisjes, ondanks het feit dat ze vaak
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een rzo bereikbare' baan als wensbaan noemen, zo frekwent die

wensbaan niet kunnen verwezenlijken (69ts). Ook deze meisjes

noemen in de meerderheid van de gevallen een oplej-dingstekort.

Dat kan öf duiden op een overschatting van de LHNo-opleiding

bij de kodering van de bereikbaarheid van banen öf, ons j-ns-

zíens waarschijnlijker, op de relatief geri-nge waarde van de-

ze opleidÍng bij het krijgen van een baan.

Het is op grond van het voorafgaande niet verbazingwekkend

dat meisjes het vaker moeiliik vinden in de buurt een baan

naar hun zin te vlnden (488 'moeilijk'om 318 van de jongens).

Jongens van de LTS en het LAO,/LNO zien hun kansen het zonnigst:

slechts respektievetijk 168 en 29ts van hen vindt het krijgen

van een aardige baan moeilijk.
Het meest pessimistisch zijn LMo/LEAO- en LHNo-verlaters meÈ

respektievelijk 57t en 47t 'moeilijk'.

B-4.2 !e!-Iei!elirb-sgsEel

Meer dan de helft (598) van de in deze rapportage betrokken

schoolverlaters komt iets na of vrijwel gelijk met de gediplo-

meerde schoolverlater in de maanden juni en juli van school af.
Tabe1 8.1 laat zien hoe het moment van schoolverlaten samen-

hangt met de duur van de periode tot aan de eerste baan. Be-

halve aan het aktief zoeken naar een baan is die tijd ook be-

steed aan vakanties, wachten op uitslagen en dergelijke.
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Tabel 8.1 Samenhang moment schoolverlaten met de duur van de
periode tot aan de eerste baan

februari
t/m april me1

. auqustus december/
'I un}/ ]ul-r toÈaalt/m november lanuarf

onmidde 11i j k
aan de slag
na maximaal
2 maanden

na meer dan
2 maanden

niet aan de
slag gekomen

372 472 2't\

2T\ 1nt

16*

41eó 338

26226r 37*21eé

22e635c282

8r6r8r

272

2t\

14r

totaal 100t

( n=40 )

i-n deze periode
op de arbeids- 138
markt gekomen

1001 100*

(n=43) (n=161 )

1 00r 1 00r

ln=29) (n=307)

9s

Er is een samenhang tussen het moment van schoolverlaten en

de duur van de tijd tot aan de eerste baan.

Zonder dat er tijd verstrijkt vindt 472 van de verlaters uit
mei en uit de periode augustus tot en met novemlcer een eerste
werkkring.

Relatief lang (meer dan 2 maanden) doet iets minder dan de

helft van de vertrekkers uit de peri-ode december,/januari er-
over om aan werk te komen. Wellicht houdt dat verband met het
geringe aanbod van seizoenwerk in die perÍode.
zij die in juni,/ju1i van school komen gaan niet bijzonder snel
aan de slag (vakantietijd! ) , maar vinden toch voor het meren-

deel (74*) na maximaal 2 maanden een baan. Terwijl toch in
diezelfde periode de gediplomeerde schoolverlaters de arbeids-
markt betreden, duurt het slechts voor 18t van de voortijdige
schoolverlaters uit deze periode langer dan 2 maanden voor zij
een baan hebben. Dit zou erop kunnen wijzen dat de groep voor-
tijdige schoolverlaters banen zoekt of accepteert die door
gediplomeerde schoolverlaters ni-et nagejaagd of gewenst worden.
Dat 33% van alle respondenten onmiddeflijk aan de slag komt,
is op zich begrijpelijk a1s men bedenkt dat juist het kunnen

110

52!^

1 00*

( n=34 )
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krijgen van een baan nogal eens een reden is de school te ver-
laten. Dat betreft dan vaak de omzetting van een (school)bij-
baan in een full-time werkkring.

Hoe vinden onze schoolverlaters een baan?

Meer dan de helft (628) komt aan het eerste baantje langs 1n-

formele weg: door er zelf op uit te gaan (122) , ouders of an-

dere familieleden in te schakelen (20t) of door de hulp van

vrienden of kennissen (308). Van de wat formelere kanalen maakt

2Bt gebruik: via het raadplegen van advertenties komt l8t aan

de slag en door bemiddeling van het GAB vindt 88 een baan.

Hieronder volgt een overzicht van de tbaanbezorgerst naar sexe

van de respondenten (tabeI 8.2).

Tabe1 8.2 Personen of instanties wier hulp doorslaggevend was
bij het vinden van de eerste baan; naar de sexe van
de respondent

j ongens meisj es totaal

school (meest vormingscentrw of Leerlingen-
stelsel)
GAB

adve rten tiè s

oude rslf mi Iie
vrienden/ken ni ss en

via een vregere part-time bail
al"Iee n door e igen inspaning

'12

8ts

262

322

'12

12*

-4x
7* 8r

27\ 1 8*

161 20*

272 30%

91 8B

t2z !22

totaal, 100r

(n=133)

100r

(n=147)

1 oos

(n=2 80)

Als we dit gegeven bezien in relatie tot de laatstgevolgde op-

leiding, dan blijken het vooral de ex-LHNO-leerlingen te zijn
die advertenties a1s doorslaggevend hulpmiddel noemen. De ex-
LTSrers komen vooral door de famj-Iie- en vriendenkring aan het
werk.

Omdat de LHNO-meisjes zorn groot deel van het meisjesbestand

uitmaken, zien we ook bij het sexe-onderscheid weer dat meis-
jes meer slagen door middel van advertenties. Jongens maken
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wat meer gebruik van de ouders-, familie-, vrienden- en ken-

nissenkring. Wellicht komt dit doordat jongens onder hun manne-

lijke familieleden, vrÍenden en kennissen meer werkenden ken-

nen die hen aan een baan kunnen helpen dan meisjes onder hun

vrouwelj-jke familieleden, vrienden en kennissen.

We hebben de respondenten ook gevraagd hoeveel tijd zij speci-

fiek aan het zoeken van een baan hadden besteed. Van hen zegt

472 (59? van de jongens, 378 van de meisjes) nooit gezocht te

hebben.

Maximaal een maand zoeken kostte het 29t van de respondenteni

bij de meisjes 4Bt, bij de jongens 29t. Slechts 14ts js meer dan

een maand aktief op zoek alvorens een baan te vinclen. Bij Ce

meisjes ligt dit percentage op 15t; bij de jongens op 12t.

Al met aI is het beeld dat vooral bij de jongens bij het zoe-

ken van een eerste baan naar voren komt, dat van een vrijwel
rechtstreekse overstap van de schoolbanken naar de werkplek.

Die overstap loopt niet via formele kanalen, maar hoofdzake-

Iijk via tvan horen zeggen'. Fami-lie, vrienden en kennissen

spelen in dat proces een hoofdrol. Van een brede verkenning

van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt lijkt bij de meeste

jongens, althans na het vertrek van school, geen sprake.

Men j-s aan het werk en dat lijkt het belangrijkste.
Meisjes hebben wat meer problemen: ze worden vaker afgewezen

voor een baan; van de jongens overkomt dat 368, van de meisjes

maar liefst 642. ze moeten dan ook meer bedrijven langs en

doen er zoals we al zagen langer over om een baan te krijgen.
Ander onderzoek (;Stroink & Andrles, 7977) heeft laten zien dat

het gebruik van formele kanalen en daarmee vaak het krltisch
vergelijken van wat aangeboden wordt, tot beter bij de oplei-
ding aansluitende banen leidde. Of binnen deze populatie een

bredere oriëntatÍe, gebruik van formele kanalen en langduriger

zoeken duiden op een kritlsche aanpak die resulteert in een

112



meer perspektief biedende baan of tekenen zijn van de moeite

die het kost sowieso aan de slag te komen, bespreken we in het
kader van de eerste baan.

Tabel 8.3 Gegevens rond het zoeken van een baan naar geslacht

totaal jongens meisjes

!: r:rI!ee:!cri -Ye!:!ee! ,

totaal onbereikbaar
met diploma bereikbaar
met wat extra opleiding bereikbaar
zo bereikbaar

r13r9r-rst:133!_lr9!_!er:r\!?
tekort aan oplej,ding
zulk werk niet te krijgen
niet van toepassing, heb dj-e baan

i! -!e!-se:i Ii i\-!rer-!r-qe-!s:r! -3e!99r-!11l-!31r-r9-3rl-!e _89s9!?
(tamelijk) moeilijk
(tamelijk) makkelijk

!eeye:l -!eÉri rYe!- !e!cs-9s!ee:! ?

geen
één

drie en meer

v9l99t: -!19!-33rge!989!?
la

9uvr-ye:EzseI!!lq-!e!-eer:!e-!s3!
9een
1 maand

11r 24\
13r 118
2Aï 1'12
48r 48r

(n=rrzJ (n=1Jz)

18r 42\
318 252
51r 33r

(n=112) (n-132)

31r
69\

(n=1 30)

t2z
53r
I2z
24\

(n=1 37 )

35s
(n=123)

59r
29e6

L2\
(n=143)

488
52\

(n=149)

8r
39r
r9B
342

(n=1 59)

522
(n=146)

37*
488
15ts

(n=162)

188
t2\
22*
488

lrt=244\

31*
2ó\
41r

(n=244)

40r
bUï

\n=279)

108
45r
16r
29*

ln=296)

44*
ln=269)

488
39r
13*

(n=305)

8.4.3 Pg_ggg5_gl de aard van het zoeken en de vertrekredenen

Over het algemeen

een oriëntatie op

samen te hangen.

Zo noemt 59% van

blijken vertrekredenen dle verwijzen naar
werk, met de toetreding tot de arbeidsmarkt

de schoolverlaters die vertrekredenen hebben
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waarin een voorkeur voor werken in plaats van het naar school

gaan geuit wordt, een 'zo bereikbare' baan, terwijl schoolver-

laters die dit soort redenen niet noemen, slechts in 298 van

de gevallen zo'n baan noemen.

Eenzelfde samenhang vinden we ook bij de fei-telijke verwezen-

Iijking van de gewenste baan: van hen die van school gingen

omdat ze wilden werken, verwezenlijkt 538 de wensbaan, van de

anderen 198. De mate van samenhang bedraagt híer .38.

Ook het geringe aantal banen dat zi1 op het oog (hoeven) te
hebben, het bijna niet voor banen afgewezen worden en de kor-
te duur van het schoolverlaten toÈ de eerste baan, wijzen erop

dat zij die de school verlieten om te gaan werken ook vriiwel
onmiddeLlijk aan de slag kunnen.

Hier lijken we in de praktijk een bevestiglng te vinden van wat

we aan het slot van het vorige hoofdstuk veronderstelden: zij

die zich aangetrokken voelen tot het gaan werken zijn rela-
tief zelfverzekerde personen di-e het in de praktijk vrijwel
oruniddellijk lukt aan de slag te komen, en te blijven, want

ook op het moment van het eerste lnterview, een jaar na het

schoolverlaten, zljn de vertrekkers die op werk georiënteerde

redenen noemden, vaker werkend dan zij die die redenen niet
noemden (922 om 72t).
ook personen die vertrekredenen noemden die verwijzen naar het

zelfstandig willen zL1n, zi)o vaker werkend dan zij die die

redenen niet noemden (92t om 74ts).

Het enige verband dat er tussen afstotingsgevoelens als grond

voor het vert.rek meÈ de perlode na het schoolverlaten bestaat,

is dat met geregiFtreerde werkloosheid: van hen die ten tijde

van het eerste interview bij het GAB i-ngeschreven staan (onge-

veer de helft van de niet-werkenden) noemde 91ts een vertrek-
reden in de sfeer van afstoting, van de andere niet-werkenden

58%.

Voor dit opmerkelijke feit hebben wij geen verklaring.
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8.5 De Ieerplicht

Vanaf 1 augustus 1975 geldt in Nederland een volledige leer-
pticht voor hen die minder dan 11 jaren in het onderwijs heb-

ben doorgebracht. Bovendien zrln 76- en 17-jarigen nog parti-

ee1 leerplichtig: 16-jarigen 2 dagen in de week en 17-jarigen

één dag.

Deze partiële leerplicht wordt echter door de door ons onder-

zochte groep vrij massaal ontdoken: van hen die zeggen te we-

ten partieel leerplichtig te zijn (548 van de totale populatie)

voldoet 69ts niet aan die leerplicht.
Dat besef we1 of niet één of twee dagen partieel leerplichtig
te zijn stemt echter vaak niet overeen met de feitelijke leer-
plicht.
Zo denkt een kwart van de 16- en l7-jarigen in het geheel niet
meer leerplichtig te zijn en veronderstelt 38% van de 17-jari-
gen in plaats van één, twee dagen partieel leerplichtig te zijn.
Daarmee is wel aangegeven dat er bij deze groep schoolverlaters
zowel sprake is van een gebrekkige kennis over wat de partië1e

leerplicht inhoudt, alsook van een geringe animo aan die leer-
plicht te voldoen.

8.6 De eerste baan

Hieronder vindt u een overzicht van het resultaat van de diver-
se pogingen om werk te vinden.

We beperken ons bij deze eerste baan tot het soort werk dat

men gaat verrichten.
Tabel 8.4 laat zien dat het grootste gedeelte vari de responden-

ten in het simpele witte of blauwe werk terechtkomt.

De mate waarin dat gebeurt is echter afhankelijk van de sexe

en de laatstgevolgde opleiding van de schoolverlater.
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Tabel 8.4 soort werk in
laatstgevolgde

de eerste baan naar geslacht en
opleiding

blauw- blauw+ wit- wit+ groen ilders

LHNO

LTS

LEAo/LMo

LAo/LNo

MAVO

HAVo/wo

442

31r

30t

568

24\

13r

'7?

)1É

2A*

118

8r

13*

432

122

30r

6*

34r

35r

4Z

15t

t5ï

30r

2z

4*

5t

28%

t7z

9Z

91

67

20

18

59

23

2z

348

(n=9 5)

19r

(n=5 4)

29?,

(n=82 )

8t
(n=2 3)

81 0r
(n=23) (n=1)

2'78

j on gens

meisjes

342

342

35r

5B

138

44*

2z

L4\

t4B

3r

134

145

1r

Meisjes komen aanzienlijk vaker in laaggekwalificeerd werk te-
recht dan jongens. Geen verschil is er bij blauw -, vooral door

de toestroom van meisjes naar banen in de textielindustrie en

wasserijen. ïn de enigszi-ns gekwalificeerde blauwe sektor vin-
den we echter heel weinig meisjes. Het blijkt dat de meeste

meisjes in de witte banen belanden en daar voor het merendeel

zo goed als ongeschoold werk verrichten.
De meisjes uit het LHNO zijn wat de geschooldheid van het werk

betreft het slechtst af; slechts 118 van hen doet werk dat eni-
ge vaardigheden vergt. Ex-ltsters vinden víe vooral in het
blauwe werk waarvoor eniqe kennj-s en vaardigheid vereist zj_jn.
Het enigszins gekwalificeerde \,{itte werk 1s voornamelijk voor-
behouden aan de vroegere HAvo/Wo-leerlingen.

B.'l De aard van het zoeken en de eerste baan

Binnen deze paragrraaf gaan we na of de duur van de periode van

aktief zoeken, het aantal bedrijven dat men langs gaat en de

kanalen die men voor het vinden van een baan benut, invloed
uitoefenen op de kwaliteit van de eerste baan.
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Die kwaliteit wordt uitgedrukt in de eerder gepresenteerde

indeling + en -, de kansen binnen het werk hogerop te komen

en het volgen van een part-time opleiding.
Het enige gegeven dat min of meer konsistent met de lndikato-
ren voor intensief zoeken samenhangt, is het wel of nÍet vol-
gen van een opleiding: hoe langer men zoekt, hoe meer bedrij-
ven men langsgaat en hoe meer men gebruik maakt van formele
kanalen, des te vaker volgt men ook een opleiding bij het werk.
In de kw;rliteit van het werk (+, -) is echter geen verband met

deze manier van zoeken te vinden.

In de blauwe sektor is het eerder zo dat het laaggekwalificeer-
de werk intensief zoeken vereist en in de witte sektor zijn de

laaggekwalificeerden vaker op een formele wijze aan een baan

gekomen.

In dat type banen komen relatief veel (LHNO)meisjes terecht
die zoals we a1 zagen vaker via het raadplegen van adverten-
ties (een formele methode) aan een baan komen,

ïn het algemeen kan dus niet gezegd worden dat de duur of de

breedte van het zoeken of de aard van de hulp di_e men erbij
ondervindt, een positieve invloed heeft op kwaliteit van de

eerste baan.

De intensiteit van het zoeken lijkt meer een symptoom van de

moeite die men heeft aan de slag te komen.

Een langere periode tussen schoolgaan en werken leidt alleen
tot het lets vaker gaan volgen van een opleiding, wat in de

meeste gevallen vertaald kan worden als een wat grotere bereid-
heid aan de leerplicht te voldoen.

.Baanwisselingen en werkloosheid gedurende het
eerste j aar

B.B

Ongeveer 908 van

een 'vaste baant

de

te
respondenten zegt het belangrijk te vinden

hebben en een baan 'waarin je niet zomaar
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op straat gezeL kan wordenr. Desondanks valt te konstateren

dat 3BB van hen die na de schoolperiode gingen werken tenmin-
ste één maal van baan verandert. Dat speelde zich dan af in
de 12.6 maanden dle er (gemiddeld) tussen het vertrek van

school en het eerste intervi-ew lagen.
Meisjes veranderen duidelijk vaker van baan dan jongens, met

name voormalige LHNO-leerlingen, maar ook van de LTS-leerling-
en is 40t in dat ene jaar aI eens van baan veranderd. Dat cij-
fer ligt aanzienli-jk hoger dan bij gediplomeerde LTS'ers uit
1974 over een vergelÍjkbare periode (2327 (Stroink & Andriesr
1977) .

Tabel 8.5 Aantal banen naar sexe

longens IIEISJES totaal

1 baan

2 banen

3 banen

4 banen of meer

662

262

4%

4z

(n= 136)

5B?

32%

B%

3ts

( n=1 46)

622

282

6%

4%

(n=282)

In bijna de helft (48ts) van de gevallen was er bij een vertrek
uit de eerste baan sprake van een gedwongen ontslag. Daarbij
moet echter voor ogen worden gehouden dat het soms van te vo-

ren duidelijk was dat het tijdelijk werk betrof (17u ).
In de volgende paragraaf zullen we op de vraag ingaan in hoe-

verre het veranderen van baan een verandering van de aard van

het werk tot gevolg heeft.

In paraqraaf 8.4.3 'De duur van het zoeken' zagen we dat 74% van

de respondenten er langer dan een maand aktief zoeken voor no-

dig heeft om aan een baan te komen. Bij de meisjes ligt dat
percentage op 15%, bij de jongens op 12e". Van hen zou je kunnen

zeqgeo dat ze met 'beginwerkl-oosheidr te kampen hebben gehad.
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Na het vertrek uit een baan wordt vervolgens 20ts van de meis-

jes en 17% van de jongens voor een langere of kortere periode

werkloos (tabel 8.6).
Het percentage niet-werkenden ten tijde van het interview be-

draagt 15%.

Daaronder bevinden zich echter acht personen (drie jongens en

vijf meisjes) die thuis meehelpen en geen baan zoeken. ook

wacht ,3en aantal van hen op de uitslag van een keuring of de

oproep voor de militaire dienst. Het percentage ingeschrevenen

bij het GAB bedraagt B%; jongens 7e , meisjes B%.

Dit percentage ligt duidelijk onder het landelijk percentage

(ingeschreven) jeugdige werklozen tot 19 jaar in de gelijke
periode (16%) en ongeveer gelijk aan dat in de regio Leiden

(10a).

opvallend is echter het toch wel grote aantal, vooral vrouwe-

lijke, voortj-jdige schoolverlaters dat met vaak kortdurende

perioden van werkloosheid gekonfronteerd wordt.

Een eerdere veronderstelling waarbij gesproken werd van een

hoge frekwentie van werkloosheid bij een geringe gemiddelde

duur van die perioden, Iijkt bewaarheid. Het geringe percentage

werkloosheid van BB is echter minder dan we verwachtten op ba-

sis van het eerder vermeLde gegeven dat 60ts tot 708 van de

jeugdige werklozen toL 23 jaar in de Leidse regio uit ongedi-

plomeerden bestaat.
De groep onderzochte voortijdige schoolverlaters was echter

op het moment van het eerste interview gemiddeld zo'n L6 laar
oud. Dat zou kunnen betekenen dat voortijdige schoolverlaters
vooral als zij wat ouder zijn met werkloosheid te maken krij-
gen.

We zullen daarop later terugkomen.
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Tabel 8.6 Werkloosheid naar sexe

Jongens rrEl sJ es totaal

1. begin werkloosheid (neer
dan 1 maand zoeken tot
1e baan )

2. werkloosheid na vertrek
uit le, 2e of latere
ban en

3. l. en/of 2.

4. nooit gewerkt en nooit
qe zocht

10% 14%

20%

31ts

62

LJt

18ts

2Bz

5a

t7z

252

3e"

niet werkend t.t.v.interview 72%
(n= 1B)

ingeschreven bij het GAB 7%

(n= 10)

1Bz
(n=29)

B%

(n= 1 3)

15ts
(n=47)

Aó,

6=23)

8.9 Samenvattj-ng

Lange tijd heeft men verondersteld dat het volqen van meer

onderwijs een bepaald individu a1s vanzelf een betere plek op

de arbeidsmarkt zou opleveren.
De laatste jaren komen steeds meer onderzoekers tot de ontdek-
king dat deze gedachte korrektie behoeft. In de eerste plaats
gaat het natuurlijk niet alleen om de hoeveelheid opleiding,
maar om de bruikbaarheid van die opleiding voor specifieke
banen.

Bovendien spelen ook andere zaken een ro1. Zo vermoedt men dat
in veel gevallen het diploma voor een werkgever niet zozeer
staat voor de kennis en vaardigheden die men heeft opgedaan,

als wel- voor het doorzettings- en aanpassingsvermogen dat men

heeft getoond door het te halen.
Ook eigenschappen die aan bepaalde kategorieën werknemers

- bijvoorbeeld buitenlandse werknemers of vrouwen - worden

toegeschreven kunnen een rol spelen.
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Dat alles leidt ertoe dat niet automatisch aangenomen mag wor-

den dat onderwijs hét centrale mechanisme is bij het j-nnemen

van posities op de arbeidsmarkt.

Er zijn zelfs onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat onder

bepaalde omstandigheden juist personen met weinig opleiding

gevraagd worden.

Zij zouden op dat deel van de arbeidsmarkt waar tamelijk
kleine, instabiele bedrijven opereren, gemakkelijk werk kunnen

vinden. Die bedrijven zouden juist een voorkeur hebben voor

werknemers die geen belangstelling voor het maken van karrière
hebben en weinig belang stellen in een opleiding binnen het

bedrij f.
omdat zulke bedrijven een labiele marktpositie hebben, mag

verwacht worden dat hun werknemers frekwent van baan moeten

veranderen en daardoor relatief vaak een poosje zonder werk

zitten. We veronderstellen dat voortijdige schoolverlaters

regelmatig in dj-t soort bedrijfjes terechtkomen.

De Leidse regio lijkt nogal wat van dergelijke bedrijven te

herbergen, waardoor verondersteld zou kunnen worden dat voor-

tÍjdige schoolverlaters op deze regionale arbeidsmarkt kansen

hebben om aan de slag te komen maar in een later stadium nog-

al eens van baan moeten veranderen.

In het kader van de bestudering van de verdere loopbaan van

ongediplomeerden kunnen we ook nagaan in hoeverre zij zich aan

de omstandigheden, waarmee ze ap de arbeidsmarkt gekonfron-

teerd worden, aanpassen.

Verliezen ze de ambitie in het werk hogerop te komen, Ieggen

zí1 zich neer bij het feit dat ze geen vast werk kunnen vinden

en nemen ze ín het algemeen een andere houding ten opzichte

van werken aan? AIs dit zo zou zL1n, dan zou da..rmee een aan-

wijzing gevonden zijn voor de veronderstelling dat de schei-

ding tussen het 'goede' en het tslechtetwerk - minder betaald,
geen promotiekansen en los-vast - gedeeltelijk in de hand ge-

werkt wordt door een aanpassing aan en wellicht een zich ont-
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wikkelende voorkeur voor dit type werk bij hen di-e dit soort
werk in eerste instantie verrichten.

toetredíng tot de arbeidsma:r,kt

Ongeveer de helft van de voortijdige schoolverlaters zei op

het moment van het schoolverlaten een baan te wensen die ons

inziens makkelijk bereikbaar was.

De meeste diskrepantie tussen de gewenste baan en de door ons

vermoede mogelijkheid die te bereiken, vinden we bij meisjes

(in het bijzonder die van het LHNo) , bí) LMo/LEAo-verlaters

en leerlingen van het AVO/VWO.

In de praktijk kunnen deze leerlingen hun verlangens wat be-

treft het type baan ook het minst realiseren.
Men zoekt vaak langs lnformele weg, via familie of vrlenden,

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

moeite om aan de slag te komen. De eerder genoemde groepen

Ieerlingen hebben daarmee wat meer moeite dan jongens van de

LTS of het LAOILNO.

Er blijkt een duidelijke relatie tussen vertrekredenen die een

oriëntatie op werk weergeven en de overgang naar de werksitu-
atj-e. Hoe meer van dat soort redenen, des te sneller is men

aan de sJ-ag en blijft men ook aan de slag. Meisjes in het aI-
gemeen en die van het LHNO in het bijzonder komen vaker in
hun allereerste baan in ongeschoold werk terecht. LTSrers zien
nogal eens kans in het enigszins geschoolde handwerk terecht
te komen.

Voor de indeling van de banen maken we gebruik van twee dimen-

sies: de geschooldheid (geschoold-ongeschoold) en de aard van

het werk: blauw (het handwerk c.q. blauwe-boordenwerk), groen

(werk in visserij en landbouw) en wit (het andere werk; denk

aan winkelwerk, administratief werk en dergelijke).
De mate waarin het werk enige scholing vergt blijkt niet af-
hankelijk van de manier van zoeken (bijvoorbeeld langs for-
mele (GAB, advertenties) of informele weg).
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De duur van het zoeken blijkt meer een indikatie voor de moeite

die het kost om een baan te vinden dan voor een brede verken-

ning van de mogelijkheden.

baanuis s eling en uerkLoosheid

Ondanks het feit dat bi-jna alle ondervraagden het hebben van

een vaste baan belangrijk vinden, blijkt meer dan één op de

drle na een jaar van baan veranderd Le zt1n, meisjes nog wat

vaker dan jongens. In bijna de helft van de gevallen is het

ontslag gedwongen. Meer dan een kwart van de voortijdige school-

verlaters wordt in het eerste jaar dan ook aI gekonfronteerd

met een (veelal) kortdurende periode van werkloosheid.

Het aantal niet-werkenden ten tijde van het eerste interview
bedraagt 154. Stechts ongeveer de helft van hen staat inge-

schreven bij het arbeidsbureau.

Het percentage ingeschrevenen is daarmee geringer dan verge-

lijkbare landelijke en regionale werkloosheÍdscijfers voor

jongeren onder de 23 jaar.

123



o DE BEGINBAAN

fn paragraaf B.B zagen we dat zo'n 38% van degenen die zijn
gaan werken meer dan één baan gehad heeft. Van diegenen die
zijn gaan werken waren zeven jongens en negen meisjes intussen
op het moment van het eerste interview werkloos geworden.

Om een indruk te geven van de werksÍtuatÍe waarin voortijdige
schoolverlaters Èerecht zijn gekomen, geven we in dit hoofdstuk
een uitvoerige beschrijving van de baan die zij tijdens het
eerste interview hadden of - voor hen die toen weer werkloos

waren - van de laaÈste baan die zij hadden.

Op de eerste plaats gaan we daarbij in op de bedrijven waar

zij werkten. Vervolgens op het soort werk dat zij verrichtten.
Daarbij bekijken we ook wat het effekt is van de vele baan-

wisselingen die er in dat eerste jaar al plaatsgevonden heb-

Daarna komt hun salariërÍng aan de orde en tot slot gaan we

in op de positie die zij op het werk hebben en de perspektie-
ven die zij daarbinnen zien. De gegevens over deze beginbaan
staan samengevat in de tabellen 9.I en 9.2.

9.L Bedri j fskenmerken

In paragraaf 8.3 hebben we uiteerrgezet welke bedrijfsindeling
we in dit rapport hanteren. Volgens deze indeling komt de

grootste groep in de sektor industrie/verkeer terecht. Vooral
LTSrers lijken hier hun voorlopige bestemming gevonden te heb-
ben. Daarnaast blijkt ook een niet onaanzienlijke groep werk
gevonden te hebben in winkel- of horecabedrijven. Dat zijn dan

voornamelijk voormalige leerJ_ingen van het LHNO en AVO/VWO.

In de sektoren financieel,/handel en medisch/weLzL)n treffen
we voornamelijk AvO/Wo-leerlingen aan en dan vrijwel alleen
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meisjes (zie tabel 9.1).
Over het algemeen betreft het tamelijk kleine bedrijven: 39t

werkt in bedrijven met maximaal negen werknemers, 878 in be-

drijven met maximaal 49 werknemers. Vergelijkbare cijfers voor

de totale Nederlandse beroepsbevolking tiggen op 16% en 39ts

(bron: cBS, 1979).

Het zijn vaak bedrijfjes die zich op loopafstand van de woning

van de respondenten bevinden. Bii 368 is die afstand kleiner

of gelijk aan een ki'lometer. Binnen een straal van 9 km. vindt

B6t van de respondenten een baan. Omdat de bedrijven klei-n

zijn, dicht in de buurt liggen en vaak het eigendom van de

baas zijn (7Lz) , zal er vaak een tamelijk informele band tus-

sen werkgever en werknemer bestaan. ook het feit dat vaak nog

andere familieleden dan de eigenaar alleen meewerken (in 46t

van de gevallen), wijst in die richting. Dat zou echter nog-

a1 eens kunnen l-eiden tot een op persoonlijke voorkeur gericht

personeelsbeleid, waarbj-j de werknemer vrÍj weinig zekerheid

met betrekking tot zijn arbeidsplek heeft.

Aan hen die werken i-n de vrij kleine bedrijven (met maximaal

tien werknemers) hebben we wat vragen gesteld over de verdere

samenstelling van het personeel in het, bedrijf.
Het valt op dat meisjes in dat soort bedrijven over het alge-

meen temidden van andere meisjes en vrouwen werken (868), in

drie kwart van de gevallen samen met jeugdige kollega's (tot

25 laar) en nogal eens met part-timers (in 298 van de gevallen)

Jongens werken meest samen met andere (vaak jeugdige) man-

nen, in bedrijven waar minder met part-timers gewerkt wordt

(168).
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9.2 Kenmerken van het werk

Ook ten tijde van het eerste interview blijkt de meerderheid

van de respondenten nog het eenvoudige werk te verrichten.
Toch hebben de vele baanwi-sselingen die er dat eerste jaar aI
geweest zi-jn, een (lichte) v'erschuiving veroorzaakt. In tabel
9.1 zt)n de verschillen met de percentages van de eerste baan

kursief aang'egeven. fn vergelijking met de eerste baan blijken
er iets meer voortijdige schoolverlaters Ín het technisch,/
ambachtelijk werk terecht te zijn gekomen (28%, was 19t).
Ook het aandeel van het meer gekwalificeerde witte werk is
licht toegenomen (118, was Bt).
Die verschuiving btijkt sterk afhankelijk Le zijn van het ge-

slacht en de laatstgevolgde opleiding. Jongens gaan vaker naar

iets meer gekwalificeerd blauwe-boordenvrerk. Voor meisjes

blijft dat vrijwel een gesloten terrein. Zij gaan naar het iets
meer gekwalificeerde witte-boordenwerk. Dat geldt echter niet
voor voormalige LHNO-leerlingen. Meer dan de anderen blijven
zij in dit eerste jaar in het laaggekwalificeerde werk. De toe-
name in het hoger gekwalificeerde witte-boordenwerk komt vrij-
we1 volledig voor rekening van de (vrouwelijke) MAvO-verlaters.
De verschuiving naar het technisch/ambachtelijk werk blijkt
voornamelijk voor rekening van voormalige LTs-Ieerlingen te komen.

Volgens de Arbeidswet geldt voor werknemers van 16 jaar nor-
maliter een arbeidstijd van maximaal 24 uur per week; voor

17 jarigen is dat 32 uur. Pas a1s men de leeftijd van 18

jaar heeft bereÍkt vervallen die beperkende bepalingen. Van

de door ons geinterviewden ís 722 jonger dan 18 jaar. Niette-
min werkt twee derde 40 uur of meer.

De helft van de respondenten zegt tnormaal gesproken' 40 uur
per week te werken; bij een derde deel is dat minder. De rest
(74e") zeqL dat zij meer dan 40 uur werken. Soms is de werkweek

dan extreem lang. Met name bij hen die in de agrarische- en
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visserljsektor werken was het geen uitzondering dat een werk-

week van 65 uur of meer genoemd werd. Bijna de helft van de

respondenten zegt naast die tnormale' werktijden ook nog over

te werken. Ook hier vinden we weer de hoogste percentages bij
hen die in de sektor agrarisch en visserij werken en in de

sektor winkel en horeca. Alleen in de sektor medisch/weLzL)n

Iijkt dat overwerk veel minder voor te komen.

Jongens werken aanzienlijk vaker over dan melsjes (568 tegen-

over 35*) .

Volgens de Arbeidswet is het alleen dan toegestaan 16- en 17-

jarigen te laten overwerken wanneer daartoe - bij uitzondering
vergunning is verleen<l. We zouden daarom mogen verwachten dat
genoemde groepen mÍnder vaak overwerken.

In de onderstaande tabel staat aangegeven welk gedeelte van

onderscheiden leeftijdsgroepen overwerkt. Bekijken we die ge-

gevens, dan kan niet anders dan gekonkludeerd worden dat ge-

noemde bepalingen in de Arbeidswet voor deze groep voortijdige
schoolverlaters nauwelijks enig effekt sorteren: de 16- en 17-

jarigen werken vrijwel even vaak over a1s ouderen.

Tabel 9,3 Overwerk naar leeftijd

16 jaar of jonger

17 jaar
18 jaar
19 jaar en ouder

47%

422

492

442

44%

472

lr-

70

130

63

1B

totaal 45* 2BL

De sekundaire arbeidsmarkt wordt

genoemd. Juist het relatief lage

drijfstakken wordt wel gebruikt
tot het sekundai-r segment.

ook wel tde lage lonen sektor'
loonnj-veau in bepaalde be-

a1s indikatie voor het behoren
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Op basis van het netto weekloon, dat de respondent ons opgaf,
berekenden wij de afwijking van dit bedrag ten opzÍchte van

het geldend minlmumjeugdloon.

Daarbij hielden we rekening met het aantal gewerkte uren per

week en de leeftijd van de respondent. We berekenden voor hen

die minder dan 40 uur per week werkten gelijke lasten a1s voor
hen die 40 uur volmaakten.

Bovendien gingen we uit van de minlmumjeugdlonen, geldend

vanaf januari 1978, Lerwijl het minimum jeugdloon tijdens de

interviewkampagne in juli 1978 werd opgetrokken. Om rekening
te houden met onnauwkeurigheidsmarges in d.e opgaven van de

respondent, stelden we de netto-weeklonen dj-e ten opzichte van

de geldende minimumjeugdlonen vljf gulden hoger of lager Ia-

9€o, ropr het minimumjeugdloon-nlveau.

Onze schatting van het aantal jongens en meisjes dat minder

dan het minimum jeugdloon verdient, is op deze manier aan de

voorzichtige kant (tabel 9.4).

Tabe1 9.4 Afwijklngen ten opzichte van het geldend minimum-
jeuqdloon naar sexe

longens meis jes tot-aa1

onder het geldend minimum-
jeugdloon

op het geldend minimum-
jeugdloon

boven het geldend minimum-
j eugdloon

25e"

20%

542

2 tro-

22%

439"

318

21,ó

4Bz

1 00%
(n=122)

1002
(11=144)

10 0z
(n=266)

Voor de groep voortijdige school-verlaters geldt dat meer dan

de helft (52%) onder of precies op het qeldend minimumloon

zíL.
De meisjes verkeren in een aanzienlijk slechtere positie
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dan de jongens: van hen verdient slechts 438 meer dan het

minimum-j eugdloon.

De hoogste percentages onderbetaling vinden we in de bedrijfs-
sektoren agrarisch/visserij en winkelr/horeca, maar ook elders

vinden we niet te verwaarlozen percentages.

Uitgaande van het soort werk vinden we alleen bij hen die

technisch/ambachtelijk werk verrichten een duidelijk lager
percentage onderbetaling, evenals een vrij grote groep die

boven het minj-mum jeugdloon uitbetaald krijgt.

We hebben een aantal vragen gesteld die een aanduiding geven

hoe deze groep voortijdige schoolverlaters op het moment van

het eerste interview hun werk beleefden.

We vroegen hen of zij het idee hadden:

- regelmaiig in een te hoog tempo te moeten werken;

- steeds weer dezelfde dingen te moeten doen;

- steeds de vervelendste klussen te krijgen;
- voortdurend door de baas in de gaten te worden gehou-

den.

Meer dan de helft van de respondenten (namelijk 59t) zegt bij
deze vragen tenminste één maal 'ja'. Bij bijna een kwart was

dat vaker het geval. De meest geuite klachten betreffen de

ervaren monotonie van het werk en het in een te hoog tempo

moeten werken (292 en ALe") .

Meisjes uiten dergelijke klachten ook vaker dan jongens. Dat

is niet vreemd, omdat te konstateren valt dat het aI dan niet
voorkomen van dergelijke klachten samenhangt met het soort
werk dat men verricht en de aard van het bedrijf waar men

werkt. Vcoral in het typische jongenswerk - technisch/ambachte-

Iijk en agrarisch/visserij - worden dergelijke l<lachten minder
geuit (zie tabel 9.2).

Eén van de belangrijkste scheidslÍjnen tussen bedrijven met een

primair of sekundair karakter is de kans binnen het bedrijf
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waar je werkt promotie te maken.

We vroegen de respondenten of ze daartoe in hun werk mogelijk-
heden zager.. Van de jongens zieL 562 wel een kans hogerop te
komen en denkt 292 dat dat wel niet zal gebeuren. Meisjes - en

dan met name de voormalige LHNO-leerlingen - hebben heel wat

minder hooggespannen verwachtingen: 558 ziet geen kans en

slechts 35t van hen denkt in de toekomst hogerop te kunnen ko-
men.

Te konstateren valt dat zij die aI enigszins gekwallfÍceerd

werk verrichten meer perspektief zien om nog hogerop te komen

dan zij die het meest simpele werk verrichten. Dat geldt zowel

voor de blauwe als - maar in iets mi-ndere mate - voor de witte
banen.

Daarentegen zeggen vooral respondenten die werkzaam zijn in
de winkel- en horecabedrijven of in de sektor administraLLef/
handel dat promotiekansen voor hen afwezíg zi)n.
Na het bovenstaande zal het niet vreemd aandoen dat vooral de

ongediplomeerde LHNO-verlaatsters weinig mogelijkheden zien

hun positie op het werk nog te verbeteren. Van hen zegt maar

3Bt dat zL) nog omhoog kunnen komen in hun werk. Van de onge-

diplomeerde LTS'ers en Avo/Vworers is dat meer dan de helft.
Toch zegt ook van die laatsten nog een derde dat zij denken

het hoogst haalbare in hun werk aI bereikt te hebben.

De groepen die vaker promotiekansen aanwezig achten, zijn ook

groepen die vaker een duj-delijk op het beroep gerichte oplei-
ding volgen. Weliswaar bezoeken meisjes vaker het vormingswerk,

een opleiding in het kader van het leerlingstelsel volgt
slechts 5% van hen; bij de jongens is dat 20ts. ook wat dat be-

treft lijken voormalj-ge LTSrers een vrij gunstige plaats in te
nemen. Ook dit gegeven hangt weer duidelijk samen met de aard

van het verrlchte werk en de sektor waarin men werkzaam is.
Het volgen van een opleiding in het kader van het leerlingen-
stelsel is vrijwel alleen voorbehouden aan hen die technisch

ambachtelijk werk verrichten in de sektor industrie/verkeer.
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Een vrij grote groep (18ts) volgt een kursus buiten vormings-

werk of beroepsbegeleidend onderwijs om. Vaak gaat het daarbij
om typekursussen, of om een kursus die een vrij vaag beroeps-

perspektief biedt. We vonden dÍt vaker bij meisjes in de sek-

tor medisch,/welzijn dj.e enigszins gekwalificeerd werk verrich-

De enige mogelijkheid om - bij ontbrekende promotie- en op-

leidingsmogelijkheden - nog iets aan de huidige positie te
verbeteren is ander en hopelijk beter werk te zoeken. Veel
respondenten zeggen dan ook dat zÍj erover denken om uit hun

huidige baan te vertrekken. Dat is bij 33% van de jonqens en

maar liefst bij 48% van de meisjes het geval. Dit, ondanks het
felt dat vrijwel aIIe respondenten het belangrijk vinden om

een vaste baan te hebben.

Het idee om te vertrekken hangt natuurlijk sterk samen met de

tevredenheid met de huidige baan. Hoe meer men die waardeert,
des te minder denkt men erover te vertrekken. Bovendien tref-
fen we het plan om te vertrekken vaker aan in die sektor en

bij dat type werk waar men minder vaak promotiekansen voor
zíchzelf ziet, in mindere mate een opleiding volgt bij de hui-
dige baan en waar men aI vaker van baan veranderd is.

o2 Samenvatting

De baan die men ten tijde van het j_nterview had, of indien op

dat moment werkloos, de laatste baan daaraan voorafgaand, noem-

den we de beginbaan.

Het bedrilf waar men j-n die beginbaan werkt is bij de jongens

meestal een industrieel bedrijf en bij de meisjes een winkel
of horecabedrijf. Deze bedrijven zijn meestal klein en eigendom

van de baas. Het werk zelf vergt j-n minder dan de helft van

de gevallen eniqe scholing, hoewel er wat dat betreft ten op-
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zichte van de allereerste baan een lichte verbeterlng te kon-

stateren valt. Bij de jongens (vooral ex-LTS'ers) in de rich-
ting van het enigszins geschoolde blauwe werk, bij de meisjes
(uit LMO/LEAO en AVO,/WO) naar het enigszins geschoolde witte
werk.

Naast een 'normaler werkweek verricht bijna de helft van de

ondervraagden ook nog overwerk; 16- en 17-jarigen doen dat in
dezelfde mate ondanks beperkende wettelijke bepallngen in deze.

Het wettelijk bepaald minimum-jeugdloon wordt in bijna een

derde van de gevallen niet uitbetaald. Vooral meisjes zijn wat

dit betreft slecht af.
Het werk zelf wordt door de respondent vaak monotoon gevonden,

terwijl men nogal eens voor de vervelendste klussen moet op-

draaien of het gevoel heeft voortdurend door de baas in de ga-

ten gehouden te worden. Evenals bij een aantal andere gegevens

zien we ook bij de inschatting van promotiemogelijkheden en

bij het volgen van beroepsgerichte opleidingen een duidelijk
ongunstiger positie van de meisjes.
Dat vertaalt zich ook in het voornemen op niet aI te lange

termijn uit de baan te vertrekken.
Ondanks het eerder gesignaleerde belang dat aan een vaste baan

gehecht wordt, denkt maar liefst de helft van de meisjes en

een derde van de jongens erover van baan te veranderen.

Als we deze beginbaan en de baanwisselingen en perioden van

werkloosheid daaraan voorafgaand bezien, lijkt het merendeel

van deze voortijdige schoolverlaters zj-ch te bevinden op wat

wel het sekundair seqment van de arbeidsmarkt genoemd wordt.

Ondanks het feit dat zo'n markt moeilijk af te perken is, vin-
den we veel aanwijzingen die gezamenlijk zotn konklusie kunnen

schragen:
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- frekwente baanwisselingen met daaraan verbonden kort-
durende periodes van werkloosheid;

- veel werk in kleine familiebedrijven, dicht in de

buurt van de woonomgeving;

- veel volledig ongeschoold werk;

- veel salarissen net op of onder het minlmum-jeugdloon;

- veel plannen op korte termijn weer van baan te veran-

deren.

In het vorig hoofdstuk vonden we een gegeven dat hierop kon

duiden. we zaqen daar dat de voortijdige schoolverlaters.

- ondanks het feit dat een groot deel van hen ge1ijk met ge-

diplomeerd.e schoolverlaters de arbeidsmarkÈ betreedt - vrijwel
onmiddellijk aan de slag komen.

Ook dit giegeven kan erop wijzen dat ongediplomeerden tot een

ander segment van de arbeidsmarkt toetreden.
Vooral bij de meisjes en in het bijzonder bij die afkomstig

uit het LHNO is van een toestroom naar een sekundair segÍnent

sprake. Bij de jongens zijn het vooral de ex-LEs'ers die wat

vaker kans zien een nog redelijk bij de afgebroken opleiding
aansluitende baan te vinden.
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10. DE UITVOERING VAN HET TWEEDE lNTERVIEW ONDER

DE GENERATT E t97 7 / t97 I

Zoals in hoofdstuk I reeds vermeld wilden wij ons met het
tweede interview koncentreren op de ervaringen op de arbeids-
markt op iets langere termijn.
Daarnaast waren er twee belangrijke aandachtspunten.
Het ene betrof de vraag hoe voortijdige schoolverlaters hun

ongediplomeerd vertrek van school beoordelen nadat zij een

tijdlang zonder diploma op de arbeidsmarkt doorgebracht hebben.

Daarnaast wilden wij weten i-n welke mate zij pogingen in het
werk stellen om hun relatief lage opleidingsniveau te verl.ete-
ren via het volgen van kursussen en opleidingen.

10. 1 Uitval ten opzichte van de oorsponkelijke
groep

Bij het eerste interview
De bedoeling \^/as dat zij
keer geinterviewd zouden

interviewkampagne staan

hadden wij 308 respondenten bereikt.
voor zover mogelijk ook een tweede

worden. De resultaten van de tweede

in tabel 10. 1 .

Tabel 10.1 Resultaten van de tweede interviewkampagne

we]-gerl_ngen

niet berei-kbaar

niet benaderd

geÍnterviewd

6B

I6

4

220

222

tro-

7z

7tz

totaal

AI met a1 is meer dan twee derde van de oorspronketijke groep

benaderd. Dat is 54% van de oorspronkelijke steekproef onge-

diplomeerde schoolverlaters. Van de totale populatie ongediplo-
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meerden in de regio Leiden hebben wi.j 328 twee maal gesproken.

De uitval bij het tweede interview is niet onaanzÍenlijk. Be-

kend is dat een dergelijke uitval vaak speciale groepen be-

treft, zoals werklozen en de laagst-opgeleiclen.

Daarom hebben wL1 zo nauwkeurig mogelijk nagegaan of door de

uitval van BB personen de samenstelling van de groep die twee

maal geinterviewd was afweek van de oorspronkelijke groep.

Daarbij besteedden we aandacht aan gegevens met betrekking
tot de afkomst van de respondenten, het vertrek van school en

hun arbeidsloopbaan.

De resultaten (samengevat in bijlage 6) waren zeer bemoedi-

gend. Weliswaar is het aantal LHNO-Ieerlingen relatief sterk
afgenomen, maar deze uitval heeft binnen deze groep geen kon-

sekwenties voor bijvoorbeeld het werkloosheidspercentage en

het soort werk dat men verricht. Daardoor blijft de groep twee

maal geinterviewde LHNO-leerlingen representatief voor de oor-
spronkelijke groep.

Het aantal LEAo en LAo,/LNo-teerlingen is nog kleiner geworden.

Konklusies over die groepen kunnen we slechts met de nodlge

voorzichtigheid formuleren .

Op andere kenmerken zL)n er geen belangrijke afwijkingen ten

opzichte van de oorsponkelijke groep.

Vaak blijken werklozen moeilijk bereikbaar. Te oordelen naar

de verschillende qegevens over werkloosheid tot het moment van

het eerste interview zí1n zi1 in dezelfde mate voor een tweede

maal geinterviewd als de rest. We komen hierop in paragraaf 17.2

terug.
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10.2 De gehanteerde vragenliist bÍj het tweede in-
terv j-ew met de generatie 1977,/ 1978

Evenals het eerste intervlew bestond ook het tweede uit twee

onderdelen: het eigenlijke vraaggesprek en een aantal door de

respondenten zelf in te vullen schaaltjes.
We koncentreerden ons vooral op de ontwikkelingen ten aanzien
van de arbeidsloopbaan.
Het interview beqon met een nauwkeurige uitvraging van wat men

sinds het eerste interview gedaan had.

Aan hen die vertrokken waren uit een eventuele baan ten tijde
van het interview vroegen we naar het hoe en waarom daarvan.
Vervolgens kwam de laatste baan waar men gewerkt had - of nog

werkte - aan de orde.

Aan de respondenten die een eigen zaak begonnen waren was een

afzonderlijk onderdeel gewijd, evenals aan niet-werkende ge-
huwde vrouwen.

Daarna kwamen eventueel gevolgde opleidingen ter sprake.
Tenslotte waren nog een paar kleine onderdelen opgenomen. Deze

waren achtereenvolgens gewijd aan: de beleving van werkloos-
heid; eventuele ontwikkelingen die men bij zi-chzeLf had waar-
genomen sinds het vertrek van school; de houdÍng ten opzichte
van onderwijs en de beleving van het ongediplomeerd zijn.
Het eigenlijke vraaggesprek eindigde met vragen met betrekking
tot een aantal persoonlijke gegevens. Daarna werd de respon-
dent gevraagd enige schaaltjes in te vullen. Deze hadden voor-
al betrekking op de houding ten opzichte van arbeid en aspek-

ten die men belangrijk achtte in het werk.

De duur van het interview varieerde van 1 tot 1.5 uur, voorna-
mei.ijk afhankelijk van de inventarisatie van de aktiviteiten
sinds het eerste interview en het aantal gevolgde opleidingen.
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rl.. DE ONTWÏKKELINGEN TUSSEN HET EERSTE EN HET

TWEEDE INTERVIEW

11.1 Inleiding

Van de 22O longens en meisjes die wij twee maal interviewden,

werkten er op het moment van het eerste interview 191. Van de

116 meisjes zeiden er acht thuis in de huishouding mee te hel-
pen en eveneens achÈ waren op zoek naar werk. Twee, intussen

getrouwde, meisjes wijdden zich aan de eigen huishouding.

Van de 104 jongens waren er acht op zoek naar werkr twee ver-
vulden hun dienstplj-cht en één jongen zei Iniets' te doen.

Bij meer dan de helft (56E) is die situatie gewijzigd op het

moment van het tweede interview. Men is van baan veranderd of

heeft inmiddels werk gevonden - en eventueel weer verloren - ,

is opgehouden met werken en in militaire dienst gegaan, aan het

eigen huishouden begonnen of weer teruggegaan naar school.

De ontwikkelingen in deze periode staan samengevat in tabel 1 1 .1

en tabel 11.2.

In de volgende paragrafen proberen h7e een beeld te schetsen

van de loopbaan van voortijdige schoolverlaters in het tweede

jaar dat zij op de arbeidsmarkt verkeren.

Allereerst gaan we na in hoeverre men gedurende dat jaar van

baan veranderd is en i-n hoeverre men met werkloosheid te maken

heeft gekregen.

Vervolgens koncentreren we ons op de vraag in hoeverre degenen

die uit hun beginbaan naar een andere baan zijn overgestapt

daarmee in een andere arbeidssituatie belandden. Daartoe stellen
we ons de volgende vragen:
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1. In welke gevallen vertrekt men uit de beginbaan?

we vergelijken daarbij de banen van blijvers en ver-
trekkers op een aantal hierna aangegeven kenmerken.

2. tn hoeverre slagen vertrekkers erin een betere baan

te vinden dan die waaruit ze vertrokken?
We vergelijken daartoe de beginbaan van vertrekkers
met hun laatste, eventueel huidige baan.

3. Hoe verhouden zich de laatste banen van de blijvers
en de vertrekkers?
We beperken ons daarbij tot degenen die ten tijde
van het tweede interview nog werkten.

In bovenstaande vraagstellingen speelt de term tverbetering'

een essentiële, maar daardoor niet minder problematische ro1.
Om die term enigszins te verduidelijken noemen we hieronder
de belangrijkste aspekten dÍe bij de beoordeling een rol spe-
len. Vooraf moet duidelijk zi_jn dat wij er niet van uit gaan

dat die verschillende aspekten noodzakelijk met elkaar samen-

hangen, noch dat zL) ín de persoonlijke beoordeling door de

respondenten een belangrijke rol moeten spelen. Afgezien van

die subjektieve beoordelingen, gaat het om aspekten waarvan

wij menen dat ze bij de beoordeling van de kwaliteit van het
werk belangrijk zijn.
Bij die beoordeling gaat het ons vooral om:

- het niveau van het werk: zoals uitgedrukt in + en -
(paragraaf 8.3) en de bÍj sollicitatie gestelde eisen;

- de zekerheid die een baan je biedt; het karakter van

de aanstelling;
- de belasting die het werk oplegt: het aantal uren dat

men moet werken, het vóórkomen van overwerk en de mate

waari-n men daarmee problemen heeft;
- het loon dat men krijgt: met name de vraag of er ten

opzichte van het minimum-jeugdloon sprake i_s van on-
derbetaling of niet;
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de klachten die er bestaan omtrent werkinhoud en -si-
tuatÍe;
de mogelijkheden die men ziet om binnen de baan zijn
positie te verbeteren en de opleidingen die men bij
die baan volgt.

Hoe is de samenstelling van de twee groepen waarom het in deze

vraagstellingen gaat?

Uit tabel 11.1 is op te maken dat 89 respondenten zijn blijven

werken in de baan die zi-j op het moment van het eerste inter-

view hadden. Daarnaast bestaat de groep blijvers uit nog vier
respondenten die pas na het eerste interview voor het eerst

zijn gaan werken en in hun eerste baan zijn gebleven. Alles
bij elkaar zijn er 93 respondenten in hun beginbaan gebleven.

De groep 'vertrekkers' is groter: zij bestaat in toÈaal uit
120 personen; 102 personen werkten op het moment van het eerste

interview, maar zijn intussen met die baan gestopt; zeven res-

pondenten zijn na het eerste interview voor het eerst gaan

werken en hebben hun eerste baan al weer beëindigd; elf respon-

denten hadden reeds voor het eerste interview hun beginbaan

verlaten.
Uit tabel 11.1 valt verder op te maken dat meer meisjes dan

jongens tot de vertrekkers behoren. zL) zi)n echter nauwelijks

oververtegenwoordi gd .

Dat is wel het geval bij voormalige LEAO-IeerIingen. zij be-

horen voor twee derde tot de vertrekkers, terwijl dat voor de

totale groep ongeveer de helft betreft.

Alvorens de blijvers en de vertrekkers systematisch te verge-

J-ijken gaan we in twee afzonderlijke paragrafen eerst in op

de baanwisselingen en de werkloosheid tussen het eerste en

tweede interview en op de vraag wat voortijdige schoolverlaters

zelf van hun karrière vinden.
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Tabel 11.1 Samenstelling van vertrekkers en blijvers

ve rtre kke rs blij ve rs

werkend t. t. v.

toen nlet meer

sindsdien voor
werkend

le irrterview
werkend

het eerst

102 85%

11 9%

89 96%

4%

LHNO

LTS

LEAO,/LMO

LAo/LNo

MAVO

HAVO,/wgo

39 33%

27 23e6

10 8s

76z
24 20?.

t2 10u

)1 
'Oe

22 242

442
5 5ts

23 252

11 t2z

I ongens

meisjes
55 462

65 548

46 49?

47 51r

totaal 120 100r 93 100?

tt.2 Baanwisselingen en werkloosheid

we konstateerden op basis van de gegevens uit het eerste inter-
view reeds dat voortijdige schoolverraters in het eerste jaar
dat zij op de arbeidsmarkt zijn vrij vaak meer dan één baan
hadden.

Een soortqelijke konklusie valt te trekken uit de gegevens

over de periode tussen de beide interviews.
Van zowel jongens als meisjes heeft 4t in deze periode hele-
maal niet gewerkt. rets meer dan de helft heeft een baan gehad

en 43% verandert in dat ene jaar twee of meer keren van baan.
Meisjes zijn minder vaak in één baan blijven werken dan jongens
(43u teqen 5Ba).

Vergelijken we deze percentages met die over het eerste jaar
(zie hoofdstuk B), dan zien we dat men in het tweede jaar nog
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vaker van baan veranderd is.
Vaak wordt aangenomen dat schoolverlaters in de periode direkt
na het vertrek van school van baan veranderen, omdat zi) zích
moeten oriënteren op de mogelijkheden die het bedrijfsleven
biedt. Door die oriëntatie zou men op den duur een baan vinden
die optimaal aansluit bij de eigen mogelijkheden en wensen.

Het gegeven dat het aantal baanwisselingen in deze groep ge-

durende de onderzochte periode toeneemt, wijst er öf op dat
die roriéntatiefaser bij hen nog niet afgelopen is, ofwel dat
die baanwisselingen niet te verklaren zijn vanuit die oriën-
tatie. Zij zouden dan eerder het gevolg zijn van andere fak-
toren zoals kenmerken van het arbeidsmarktsegment waarop voor-
tijdige schoolverlaters opereren.

Dat veranderen van baan bestaat meestal uit het overstappen

van de ene baan in de andere, zonder tussenliggende perlodes
van werkl-oosheid.

Immers, terwijl er bij 105 respondenten sprake is van zo'n
baanwisseling, zijn er 55 ooit gekonfronteerd met werkloosheid.
Dat is 268 van het totaal; 288 bij de meisjes en 21t bij de

jongens. Onder werkloosheid verstaan we dan elke perÍode waar-
in men niet werkte en waarin men ook geen andere min of meer

dagvullende aktiviteiten noemde.

Bij een tdagvullende aktiviteit' valt te denken aan een vol-
ledige dagopleiding of het doen van het huishouden. Niet wer-
kende meisjes zeiden nogal eens dat ze 'thuis hielpen'. Tenzij
er aanwijzingen waren dat hier inderdaad sprake was van een

dagvullende taak in het ouderlijk huishouden - zoals bij een

ernstig zieke moeder of in het geval van een orrvolledig gezin -
werden die perioden als perioden van werkloosheid beschouwd.

We kunnen ook een nauwere definitie hanteren en nagaan of de

respondenten, naar eigen uitdrukkefijk zeggenr gedurende een

bepaalde periode werk zochten. In totaal zeggen 40 respondenten
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(1BB) dat zij dit, sinds het eerste intervÍew, gedurende een

kortere of langere periode hebben gedaan. Vaak gaat het daar-

bij om lange perioden, Als we alle periodes dat men werk zocht

samenvoegen gaat het bij 25 respondenten (63ts) om een totale

periode van meer dan 3 maanden. Bij vijftien van hen gaat het

alles bij elkaar zelfs om een periode van meer dan een half

jaar. opvallend is dat die laatste groep vooral uit jongens

bestaat.
Het is mogelijk dat die oververtegenwoordiging van jongens

zí1n oorzaak vindt in het feit dat langdurig nj-et werkende

meisjes het zoeken eerder opgeven en een maatschappelijk ac-

ceptabel alternatief vinden door thuis !n de hui-shouding te

gaan helpen.

Die veronderstelling lijkt plausibel omdat meisjes ongeveer

in dezelfde mate langdurig werkloos zijn als jongens.

Bekijken we deze gegevens uitgesplitst naar de laatst.e oplei-

dl.ng van de respondenten, dan blijkt dat voormalige leerlingen

van het AVO/WO aanzienlijk minder vaak werkzoekend (en ook

minder werkloos) zijn dan LBO-Ieerlingen. Onder de laatste
groep nemen de LTSters een relatief gunstige positie in: zij

zijn minder vaak werkloos of werkzoekend. Voor zover zL1

echter werkloos worden, gaat het vaak om lanqere period.en.

Dat laatste zien we ook bij voormalige LEAO-leerlingen. Het

aantal mensen dat zegt op zoek te zijn naar werk is in de

Ioop van het jaar vrij sterk gedaald. In totaal zou dat tij-

dens het tweede intervj-ew nog bij e1f respondenten het geval

zijn. Opvallend is dat dit groepje voornalnelijk uit jongens

bestaat: slechts twee meisjes zoeken werk.

Met uitzondering van één jongen staan alle werk-zoekenden inge-

schreven i:ij het GAB. Van de totale groep staat zo'n 12% niet

ter beschikking van de arbeÍdsmarkt: zij zijn teruggegiaan naar

een volledige clagopleiding, vervullen hun dienstplicht of wij-
den zich aan het eigen of ouderlijk huishouden.
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Daarmee rekening houdend zou het werkloosheidspercentage op

het moment van het tweede interview voor de tot de beroepsbe-

volking behorende voortijdige schoolverlaters komen op 6t.
Gezien de hoge jeugdwerkloosheid, di-e volgens beschikbare gege-

vens bovendien voor een belangrijk deel zou bestaan uit ongie-

diplomeerden, is dit percentage opvallend laag.

Bovendien bfijkt uit onze eigen gegevens dat in de twee jaar
sinds het vertrek van school liefst 458 van de ondervraagden

ooit ingeschreven stond bÍj het Gewestelijk Arbeidsbureau.

Het verwonderde ons dat ondanks de vrij frekwente en langduri-
ge werkloosheid gedurende de loop van het jaar, op het moment.

van het interview toch slechts 5t van de totale groep werkzoe-

kend was.

UiÈgaande van de gegevens over het zoeken naar werk gedurende

de loop van het jaar hebben we daarom geprobeerd een schatting
te maken van het percentage werkzoekenden op een willekeurig
moment*.

Die schatting ligt hoger dan het feite)-ijk gevonden percentage.

Vermoedelijk is er bij het tweede interview daarom toch sprake

geweest van een grotere uitval bij ongediplomeerden die op dat

moment op zoek waren naar werk. Dit ondanks het feit dat daar-
voor weinig aanwijzingen te vinden waren op basis van gegevens

over eerdere werkloosheid (zie bijlage 6).

* Het verwachte percentaqe werkzoekend is:

gemiddelde duur aantal ooit werkzoekend 23.8 40
x- = 8.3%

52 220duur van de periode aantal respondenten
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Tabel 1 1 .2 Baanwisselingen en werkloosheid naar geslacht en
laatstgevolgde opleiding betreffende de periode
tussen eerste en tweede interview

aantal banen

me er

LHNO

LTS

LEAo/LMo

LAo/LNo

MÀVO

HAVO/w.to

34 = 50s

26 = 52%

6=402
7=58t

28 = 512

14 = 58ts

22 - 322

1B = 36?

^ :".
1= 8?

9 = 18t

6=252

10 = 15s

5 = 10u

4 = 33s

10 = 20?

68

50

15

12

49

2

1

2

0

2

1

jongens

meisjes

142

17ts

23

37

104

I lb

4=4\ 60=58r
5=42 50=43c

= 222

= 32\ 2A=

totaal 9=42 116=53* 60 = 21c6 !6235

werkzoekend werkloos

qedurende het gedurende de gedurende het gedurende de
tweede total,e peri-odei tweede iaar totale periode**

Í,HNO 68

LTS 50

LEAO/LMO 15

LÀO/LNO T2

MAVO 49

HAVO/WO 24

jongens 104

meisjes t16

totaal 22O

18r

33r

25\

4r

I2\

41*

24\

33ts

33r

18r

212

?ra

18c

40*

JJ*

14s

z\\

bur

36*

53r

452

548

18c

19r

16r

32\

43r

55r

2rz

2a16

26\

Een werkzoektijd van maximaal één maand tussen schoolverlaten en eerste baan
is nj-et als werkzoekperiode meegerekend,

Een periode van twee maanden tussen schoolverlaten en eerste baan !s niet als
werkloosheiCsperiode meegerekend.

29*18*

t46



11.3 De mening van voortijdige schoolverlaters
over hun arbeidsloopbaan

Aan respondenten die meer dan één baan hadden gehad en die

het afgelopen jaar nog gewerkt hadden, vroegen we hun 'eerste
echte baan' te vergelijken met hun laatste baan. Die vraag is
door 92 respondenten beantwoord; relatief velen zeiden hun

huidige baan als hun eerste 'echter werk te beschouwen, v/aar-

door de gevraagde vergelijking onmogelijk werd.

Ongeveer drie kwart van de betrokkenen is in het algemeen van

mening er op vooruit te zijn gegaan; tSZ zegL dat het niet veel

uitmaakt en slechts 7% konstateert een verslechtering.
we vroegen hen vervolgens d1e beoordeling toe te spitsen op

een aantal aspekten. De beoordeling schuift dan over het totaal
van die aspekten meer in de richting van 'het maakt niet veel
uit' .

Zowel jongens als meisjes zien de meeste vooruitgang in het
loon dat zij uitbetaald krijgen. ook de inhoud van het werk

achten beide groepen vaak verbeterd. Daarnaast zien jongens

ook relatief vaak verbeteringen in de zekerheid van het werk;

een aspekt waarop de meisjes minder voorultgang geboekt zien.
Zij achten daarentegen vrij vaak de verstandhouding met de

baas verbeterd, terwijl de jongens daar nauwelijks verbete-

ring in zien. De minste vooruitgangr c.g. de meeste stilstand
konstateren zowel jongens als meisjes op het gebied van op-

Ieidingen en de kansen om hogerop te komen.

Il-4 De beginbaan van bliivers en vertrekkers

ïn deze paragraaf onderzoeken we in hoeverre bepaalde kenmer-

ken van de beginbaan een bijdrage kunnen leveren aan de beant-

woordlng van de vraag waarom men uit de beginbaan vertrekt.
We doen dat door na te gaan of men uj-t bedrijven of banen met

147



bepaalde kenmerken vaker vetrokken is dan uit andere.

Opgemerkt dient te worden dat deze gegevens afkomstig zijn uit
het eerste interview. De meeste vertrekkers waren op dat mo-

ment nog werkzaam in hun beginbaan. Dat wil zegqen dat verschil-
Ien tussen beide groepen die we mogelijk vinden niet verklaard
kunnen worden doordat vertrekkers hun besluit om weg te gaan

achteraf weten te rechtvaardigen.

Uit sommige bedrijfssektoren blijkt men vaker te zijn vertrok-
ken dan uit andere. Relatief veel vertrekkers vinden we in het
winkel- en horecabedrijf; relatief weinig daarentegen in het
agrarisch bedrijf en de visserij, alsmede in de sektor medisch,/

welzijn. Opvallend is dat we in de sektoren waar veel voortÍj-
dige schoolverlaters Ín hun beginbaan terechtkwamen meer ver-
trekkers vinden dan in de voor deze groep minder belangrijke
sektoren.

Kennelijk bieden die sektoren waarop ongediplomeerden voornamelijk
Iijken aangewezen, hun ook de minst stabiele werkgelegenheid.

Eerder hebben we gesuggereerd dat in fami-liebedrijven vaker

sprake zou zí1n van een meer op persoonlijke gevoelens geba*

seerd personeelsbeleid. Daardoor zouden deze bedrijven minder

zekerheid bieden. Te verwachten zou dan ook zijn dat respon-

denten werkzaam in familiebedrijven vaker zouden vertrekken.

Hoewel dit inderdaad het geval is lijkt het verschil te gerj-ng

om die verwachting als bevestigd te beschouwen.

Ook een veronderstelling als zouden met name grote bedrijven
op grond van hun formelere organisatie en personeelsbeleld hun

werknemers meer zekerheid bieden, lijkt voor deze groep niet
zonder meer op te gaan. Naarmate bedrijven meer werknemers heb-

ben, blijkt men daar vaker vertrokken te zj-jn.

Wat betreft het soort werk, blijken vooral uit het groene werk

relatief weinig mensen te vertrekken. Uit het simpele wj-tte
werk is het vertrek daarentegen groot. In het algemeen .is j.n
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het enigszins gekwalificeerde werk het percentage blijvers
groter dan in het volstrekt ongekwalificeerde werk.

Banen waar men Ianger moet werken of waarbij sprake i-s van

overwerk leiden niet of nauwelijks tot een groter vertrekper-
centage.

lÍanneer men daarentegen klachten had over het tempo of de mo-

notonie van het werk of wanneer men het idee had op de vingers
gekeken te worden of als manusje van alles behandeld te worden,

heeft men het betreffende werk vaker voor gezien gehouden.

Het is daarom ook niet verwonderlijk dat een algemeen oordeel

over hoe de baan bevalt duidelijk met het vertrek samenhangt.

Opvallend is dat onderbetaling niet tot een groter vertrekper-
centage leidt.

In de vragenlijst-werd aandacht besteed aan de mate waari-n men

een op het werk gerichte oplej-ding volgde en op de mate waarin

men kansen zag om in het werk hogerop te komen. We hadden ver-
wacht dat zij die een beroepsgerichte opleiding volgden vaker

in hun beginbaan gebleven zouden zijn, Immers voorwaarde voor

deelname aan het beroepsbegeleidend onderwijs is dat men een

bij die opleiding aansluj-tende baan heeft. Bovendien volgt men

in het meer gekwalificeerde werk vaker een oplei-ding en zaqen

we reeds dat men in dat soort werk vaker blijft.
Tegen die verwachting in blijken respondenten die een op hun

beginbaan gerichte opleiding volgden even vaak te vertrekken
als degenen bij wie dat niet het geval ls.
Daarentegen blijken de banen die mensen het perspektief gaven

om nog hogerop te komen wèI mlnder tot vertrek te leiden.
!íeinig verwonderlijk is dat degenen die tijdens ]ret eerste in-
terview zeiden dat zij er wel- eens over dachten om bij het be-

treffende bedrijf weg te qaan, vaak vertrokken blijken te zijn
(718). Het feit dat ook van degenerr die zeiclen daa::aan niet te
denken 42Et een jaar later toch vertrokken blijkt Le zLjn,
stemt meer tot nadenken. Kennelijk kan het besluit om te ver-
trekken in vrij korte tijd tot stand komen.
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A1 met aI zijn er een aantal kenmerken van de beginbaan te
vinden die duidelijk samenhangen met het aI dan niet daaruit
vertrekken.
De bedrijfssektor, het soort werk, de promotiekansen die men

voor zíchlzelf aanwezig acht, het aantal klachten over het werk

en het algemene oordeel over de baan spelen in zekere mate een

rol.

Toch lijken deze tijdens het eerste interview verzamelde ge-

gevens slechts een beperkte bijdrage te kunnen leveren tot een

verklaring van het vertrek . ZeLfs bij de gegevens die het
sterkst samenhangen met het al dan niet vertrekken is die sa-

menhang verre van volledig.
Zo bleek 422 van degenen die bij het eerste interview zeiden

nog nooit aan vertrek gedacht te hebben, een jaar later toch

al vertrokken Èe zijn. Op de eerder gedane suggestie dat het
besluit om te vertrekken in vrij korte tijd kan vallen, komen

we in de volgende paragrafen terug.

11.5 Redenen voor het vertrek uit de beginbaan

Zoals in de inleiding bij dit hoofdstuk werd beschreven, zíjn
102 van de 189 mensen die op het moment van het eerste inter-
view werkten, een jaar later uit die baan vertrokken.
Aan hen hebben wij gevraagd hoe en \^raarom zij daar weggegaan

zi1n.
Slechts bij een minderheid (4) betrof het rt einde van een

tijdetijke baan. Vaker ging het om gedwongen ontslag (16),

maar meestal toch is men uit die baan vertrokken op ei-gen

initiatief. In totaal hebben 82 mensen zelf ontslag genomen.

Meer dan de helft had op het moment van vertrek al een ande-

re baan (59%). Tien respondenten hadden andere plannen: trou-
wen, in dlenst of aan een volledige dagopleiding beginnen. De
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rest (dat wil zeggen 31%) wil weer gaan werken, maar heeft nog

geen baan.

we mogen daaruit konkluderen dat ongeveer één derde vertrokken

is zonder door iets anders (bijvoorbeeld een betere baan) aan-

getrokken te worden.

Aan degenen die zelf ontslag hebben genomen vroegen we in hoe-

verre het te maken had met dingen in hun oude of hun nieuwe

baan.

Bij 83à bfijkt het besluit om weg te gaan (mede) voort te
vloej-en uit gevoelens van onvrede ten aanzien van aspekten van

de oude baan. Slechts bij veertien van de 82 respondenten is
dat niet het geva1.

Daarentegen zei slechts 51& van de betrokkenen dat ze daar

weggingen omdat zij konkrete mogelijkheden zagen om beter werk

te krÍjgen.
Ook hieruit kunnen we de konklusie trekken dat bij tenmlnste

twee derde het besluit alleen voortkwam uit ontevredenheid

met de huidige baan. Het meest worden daarbij moeilijkheden

in de omgang met de baas of kollega's genoemd (32ts). Onvrede

met het loon en met rde gang van zaken in het bedrijf' worden

beide door een kwart van de betrokkenen genoemd. Voormalige

LBO-Ieerlingen noemen daarnaast ook nog klachten over de werk-

omstandigheden en de zwaarte van het werk.

Wanneer men konkrete mogelijkheden ziet om zijn arbeidssitua-
tie te verbeteren, gaat het in meer dan de helft van de gevallen

om een hoger loon. Slechts een kwart zegt dat zij weggingen

omdat zij elders werk zouden kunnen krijgen waarnaar ze reigen-

lijk op zoek waren'.

De indruk die wij kregen uit de interviews is dat de aanlei-
ding tot zorn ontslagname vaak gevormd wordt door een op zich
onbetekenend incident waardoor meer algemene gevoelens van

onvrede plotseling meer gewicht krijgen. Zo vertelde iemand

di-e als dekknecht op een baggerschip werkte dat hij op een
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maandagochtend met de eerste treln naar zijn werk was gegaan.

Net aangekomen schonk hij zich een kop koffie in, pakte de

suiker en kreeg van zijn baas te horen dat hij in het vervolg
een beetje zuinig met de suiker moest doen. Daaruit vloeide
een woordenwisseling voort, waarop de betrokken jongen de kon-

klusie trok dat het niet zc gezeLl-i.g zou zijn om de komende

vijf dagen alleen met zijn baas op dat schip door te brengen.

Bovendien was het eigenlljk toch aI niet zo leuk om de hele

week van huis weg te zijn. Hij pakte z'n tas en gÍng terug
naar het station. De volgende dag had hij werk op een fabri-ek

in zi-jn woonplaats.

.LI.b De Iaatste baan van vertrekkers vergeleken
met hun beginbaan

In deze paragraaf zullen we de kenmerken van de laatste baan

van de vertrekkers vergelijken met die van hun beginbaan. De

gegevens, uitgesplitst naar geslacht, staan vermeld in tabel
11.4. We presenteren daar de gegevens met betrekking tot de

laatste baan. De verschillen met de vergelijkbare percentages

betreffende de beginbaan staan kursief vermeld.

Het vertrek uir de beginbaan en eventueel daarop volgende baan-

wisselingen doen de vertrekkers uiteindelijk voor een belang-

rijk deel in andere bedrijfssektoren terecht komen. Het ver-
trek uit die sektoren (kommerciëIe dÍensten en i-ndustrie/ver-
keer) wordt niet gekompenseerd door een toestroom van anderen

naar diezelfde sektoren en dientengevolge neemt het aandeel

van die sektoren beduidend af.
Het aandeel van andere sektoren is daardoor gegroeid, met name

de sektoren ad.ministratief,/handel en medisch,/welzijn. Niet-
temin blijven de meeste vertrekkers in beide eerstgenoemde sek-

toren werkzaam.
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Bij de meÍsjes zien we een sterke daling van zowel het gedeel-

te dat werkzaam is in winkel en horeca als van het gedeelte

werkzaam in industrie en verkeer. De grootste groei vinden we

bij hen in de sektor medisch,/weLzL1n, waar het aantal dat daar

werkt zich verdrievoudigt. Voor meisjes wordt deze sektor de

op een na grootste.
Bij de jongens zijn de verschuivÍngen minder groot. Een belang-

rijke da..ing zien we daar alleen in het winkel- en horeca-be-

drijf. Het gedeelte dat in de sektor industrie,/verkeer werkt

blilft vrijwel konstant (bijna de helft). De belangrijkste
groei vindt voor hen plaats in de sektor administratief,/han-

del. Daarnaast neemt ook het aantal dat werkzaam is bij de

openbare diensten toe, maar deze sektor btijft relatief onbe-

langri j k .

Minder respondenten zijn in hun laatste baan werkzaam in fa-

miliebedrijven. Hoer^ret die afname bij meisjes sterker is, blij-

ven zij toch - meer dan jongens - in meerderheid in familie-

bedrijven werkzaam. Daarnaast valt ook te konstateren dat meis-

jes iets vaker in hele kleine bedrijfjes terecht komen. Bij

de jongens zien we een stijging van het aantal dat in bedrij-

ven met 50 tot 100 werknemers werkt.

A1 met aI lijken deze gegevens met betrekking tot de laatste

baan waarin vertrekkers terecht komen op een gunstige ontwik-

keling te wijzen: Men komt terecht in andere bedrijfssektoren

dan die waar men oorspronkelijk vaker klachten had en waar

we vrij veel onderbetaling konstateerden.

wanneer we kijken naar het soort werk dat zij verrichten in

hun laatste baan tijkt er opnieuw sprake te zijn van een gun-

stige ontwikkeling, vooral bij de jongens. Het aa.ntal jongens

dat volslagen ongekwalificeerd werk verricht daa1t, zowel in

het witte als in het- blauwe werk en vooral het aantal dat

enigszins gekwalÍficeerd blauw werk verricht neemt toe. Bij-

na de helft van de jongens verricht in zijn laatste baan der-

gelijk werk.
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Bij de meisjes valt een toename te konstateren in het gekwali-
fÍceerd witte, maar ook een toename in het öngekwalificeerde
blauwe werk.

Konstateerden we eerder (hoofdstuk 9) dat het gekwalificeerde
handwerk voor meisjes afgesloten terrein leek, dan wordt dat
nu opnieuw bevestigd. Het aantal meisjes daÈ dat soort werk
verricht daalt van vi-er tot twee.

we konstateerden eerder dat het verbod van overwerk voor jonge-
ren voor deze groep weinig effektief bleek. Alleen op basis
van de toegenomen leeftijd zou daarom weinig toename van de

mate van overwerk verwacht mogen worden. Bij jongens is dat
inderdaad het geva1. Bij meisjes daarentegen zien we wel een

duidelijke toename (van 37ts naar 5OB). Wetlicht hangt dat sa-
men met de verschuiving d1e er heeft plaatsgevonden in de aard
van het werk dat zij verrichten.

Bij de vertrekkers neemt het aantal personen dat minder dan

40 uur werkt, duidelijk af. Die afname, in totaal 15%, valt
zowel bij jongens als bij meisjes te konstateren. Men mag ver-
ondersÈellen dat dÍt Èe maken heeft met het wegvallen van de

partiëIe leerplicht en de bepalingen ten aanzien van werktij-
den voor 16- en l7-jarigen.
Hoewel er, zeker bij de jongens, in bepaalde mat.e sprake is van

een verbetering in het soort werk dat men verricht. betekent
dat niet zonder meer dat men zijn of haar werksltuatie ook po-
sitiever beoordeert. Juist bij de jongens lijkt eerder sprake
van het tegendeel. We baseren ons daarbij allereerst op het
eerder genoemde rijstje met klachten over tempo, monotonie en

het gevoel steeds op de handen gekeken te worden. Het aantal
jongens dat geen of srechts één klacht onderschrÍjft is gedaald
van 37 naar 29. Hoewe1 minder duidelijk, valt dÍe tendens ook
bij de meisjes te konstateren.
ook de toename van de werktijd en de daarvoor vermlnderde vrij-
heid rijkt zijn effekt op de beoordering van het werk te hebben.
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Zoa1s later uitvoeriger beschreven zal worden ontwikkelden

wij een aantal rdiskrepantiematenr die aangeven in hoeverre

men een aantal belangrijk geachte aspekten mist in zijn werk.

Een van die aspekten heeft betrekking op de zwaarLe van het

werk, het ongemak dat het met zich meebrengt en de vrije tijd
die het je laat. Zowel bij jongens als bij meisjes komt het

vaker voor dat men op dat punt onvrede voelt.

Over het algemeen is de loonpositie verbeterd. Bij de vertrek-
kers is het aantal personen dat meer uitbetaald krijqt dan het

wettelijk minimum met elf toeqenomen en bedraagt nu 48 (6121.

Die verbetering blijft echter beperkt tot de jongens. Bij hen

stijgt diÈ percentage van 42t^ naar 738 en het percentage dat

onderbetaald wordt daalt met de helft tot 178.

Bij de meisjes neemt de onderbetaling toe, zij het in gerj-nge

mate. Het aantal meisjes dat een loon krijgt boven het minimum-

jeugdloon stijgt slechts met twee LoL 27.

Zagen we in paragraaf 8.3 dat- degenen die niet verwachtten

in het bedrijf promoti-e te kunnen maken, vaker uit hun begin-

baan vertrokken, nu blijkt dat zij er op dit punt nog verder

op achteruit zijn gegaan. Het percentage dat daar Ín de laat-
ste baan duldelijk mogelijkheden toe ziet bedraagL 322. In hun

beginbaan was dat nog 45%. Op dit punt zijn het de jongens die
er het meest op achteruit zijn gegaan (van 59t naar 39t). De

meisjes waren in hun beginbaan aI minder optimi-stisch i-n deze.

Toch daalt ook bij hen het percentage dat nog vooruit denkt te
kunnen komen met 78 en blijft daarmee onder het percentage bij
de jongens.

Volgde in de beginbaan nog 292 een opleiding ti-jdens die baan,

nu is dat gezakt tot zegge en schrijve BE. Die daling is bij
de meisjes weer sterker dan bij de jongens. Hun toen reeds be-

staande achterstand is daarmee nog qroter geworden.

Deze sterke daling van de waargenomen promotiemogelijkheden en
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van de feitelijke deelname aan opleidingen heeft nog niet ge-
resulteerd in plannen om weg te gaan. Het aantal mensen bij
wj-e daarvan sprake is daalt sterk. Voor een deel zal dat sa-
menhangen met een relatief korte duur die men in die laatste
baan heeft doorgebracht. Mogelijk ook begint men het idee,
als zou men door van baan te veranderen in een betere werksi-
tuatie terecht komen, geleidelÍjk aan te verliezen.
De meisjes hebben in hun laatste baan ook duidelijk minder ge-
voelens van onvrede over de zekerheid van de arbeidsplaats dan

aanvankerijk het gevar was. Blj de jongens daarentegen bestaat
er een lichte toename van onvrede op dat punt.

AI met al wekken die hierboven gepresenteerde gtegevens beslist
niet de indruk dat de vertrekkers door hun baanwisselingen een

verbetering van hun werksituatie bereiken.
weliswaar is er vooral bij de jongens sprake van een toestroom
naar het enigszÍns gekwalificeerde werk en is hun loonpositie
duidelijk verbeterd, maar daar staat tegenover:

- dat de loonpositÍe van de meisjes niet of nauwelijks
verbeterd is;

- dat men meer uren per week gaat werken en vaker over-
werk moet verrichten en dat men hiermee problemen

1íjkt te hebben;

- dat er een toename is van het aantal mensen dat pro-
blemen heeft met het tempo van het werk, de monotonie

ervan of dat de indruk heeft dat zij steeds
voor de vervelende klussen opdraaien en door de baas

konstant in de gaten worden gehouden;

- dat men minder mogelijkheden ziet om in hun werk
hogerop te komen; en

- dat men aanzienli.jk mj,nder vaak een opleiding volgt-
bij zijn of haar werk-

Men zou, met name op basis van een aantal gegevens die betrek-
king heeft op de wijze \,Íaarop vertrekkers tegen hun laatste
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baan aankijken, eerder kunnen zeggen dat zij zich in die laat-
ste baan minder op hun plaats voelen dan in de begÍnbaan.

Ll.7 De huidige baan van blijvers en vertrekkers

De konklusj-e van de vorige paragraaf luidde dat veel er op

wees dat vertrekkers zich in hun laatste baan minder op hun

plaats voelden dan in hun beginbaan.

Toch blijft het mogelijk dat zij met hun vertrek beter uit
zijn dan degenen die gebleven zijn. De laatsten kunnen immers

ook tot de ontdekking gekomen zijn dat de baan die zij hadden

minder bevrediging schenkt dan zij een jaar geleden bij het
eerste interview nog dachten.

Daarom vergelijken wij in deze paragraaf de gegevens over de

laatste baan van degenen die vertrokken zijn met die over de

beginbaan van hen die sinds het eerste interview bij een baas

gebleven zijn.
We beperken ons daarbij tot diegenen die op het moment van het
tweede interview nog werkten. Dat zÍjn Ín totaa.l 182 responden-
ten, waarvan 99 meisjes. De meesten werken in normale loondienst;
drie meisjes hebben een tijdelijke baan gevonden via een uitzend-
bureau en vier meisjes kombineren hun werk met een eigen huis-
houden.

De uitstroom uit de sektor industrie,/verkeer die we bij ver-
trekkers konstateerden heeft ervoor gezorgd dat zij daar tij-
dens het tweede intervi-ew minder vaak werken dan de blijvers.
Het aandeel van de vertrekkers dat in het winkel- en horeca-
bedrijf werkt, is echter, ondanks de daar eveneens gekonstateer-
de uitstroom, groter gebleven dan dat van de blijvers. Vertrek-
kers zijn uiteindelijk ook iets vaker werkzaam in de sektoren
medisch/we1'zí)n en administratief/handel. Deze laatste ver-
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schillen zijn echter gering.

ondanks de gekonstateerde lÍchte uitstroom uit familiebedrijf-
jes zijn de vertrekkers daar nog steeds vaker werkzaam.

In de vorige paragraaf zagen we ook dat vertrekkers j-n hun laat-
ste baan minder in het eenvoudigste witte werk terechtkwamen.

Desondanks verrichten zij dat soort werk tijdens het tweede

interview vaker dan degenen die in hun beginbaan gebleven zijn.
ïn nog sterkere maÈe geldt datzelfde ook voor het eenvoudige

blauwe werk. Blijvers verrichten vaker iets meer gekwalifi-
ceerd werk. Gezien het feit dat we in paragraaf 8.3 zagen dat

mensen dÍe agrarisch werk deden nauwelijks wegtrokken en dat

ook weinigen daar in hun laatste baan terechtkwamen is het
niet vreemd dat we in het groene werk ook meer blijvers vinden.

Van de vertrekkers wordt bij sollicitatie duidelÍjk meer erva-

ring gevraagd als ook kenmerken in de sfeer van kracht en ui-
terlijk, of de wil hard te werken. Daarentegen worden aan hen

duidelijk minder vaak dan aan de blijvers eisen gesteld in de

sfeer van opleiding.
Dat betreft dan zowel de eis een bepaalde opleiding (deels)

achter de rug te hebben als de bereidheid een bepaalde oplei-
dlng die de betreffende víerkgever noodzakelijk acht, te gaan

volgen. Dat is des te opvallender omdat het moment van in-
diensttreding voor de blijvers vroeger 1ag dan dat van de ver-
trekkers en zij daardoor mÍnder gelegenheid hebben gehad hun

opleidingsniveau te verbeteren.

Alles bij elkaar is in de huidige baan het werk van de blijvers
vaker van een hoger niveau van gieschooldheid dan dat van de

nog werkende vertrekkers. Het is dan ook niet vreemd dat ver-
trekkers lets vaker ontevreden zijn over het werktempo, de mo-

notonie, de kontróle van de baas en over de inhoud van het

werk. over de sfeer op het werk bestaan bij hen net zo min als
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bij de blijvers veel klachten.

Bij blijvers bestaat wel meer kritiek op de omstandigheden

waaronder men moet werken: de inrichting van de werkplaats,

het gevaar van het werk en het lawaai op de werkplek. Van de

blijvers onderschri)fl 2Bz meer dan één klacht in deze sfeer;

van de vertrekkers 19?.

We hebben een vergelijkinq gemaakt tussen de huidige loonposi-

tie van de blijvers en die van de vertrekkers. Dat leverd.e

echter problemen op omdat wij alleen beschikten over informatie

met betrekking tot het salaris aan het begin van de banen. Voor

blÍjvers ligt dat begin aanzienlijk verder weg dan voor ver-

trekkers. De kans daL zi1 door middel van loonsverhoging hun

positie hebben verbeterd is bij hen daarom aanzienlijk groter

dan bÍj de vertrekkers. orn dat te ondervangen zijn wij ervan

uitgegaan dat allen die sinds het begin van een baan een per-

soonlijke loonsverhoging hadden meegemaakt, momenteel een loon

krijgen boven het voor hen verplÍchte minimum. Als die aanna-

me korrekt is, kan gekonkludeerd worden dat in totaal twee

derde meer uitbetaatd krijqt dan het minimum-jeugdloon en 2OZ

wordt onderbetaald.

De percentages voor blijvers en vertrekkers ontlopen elkaar

niet veel.
Bij het uitvoeren van deze berekening valt op dat vooral die-
genen wier beginsalaris reeds boven het wettelijk verplichte
minimum lag, persoonlijke loonsverhogingen krijgen. Van hen

heeft 37% ooit een op persoonlijke gronden gebaseerde loons-

verhoging gehad. Bij degenen wier loon onder het wettelilk
minimum lag is dat slechts 1BB.

Een opmerkelÍjk verschil tussen blijvers en vertrekkers vinden

we wanneer we kijken naar het karakter van de aanstelling. Ter-

wijl het bij de blijvers in slechts 7ts van de gevallen om een

tijdelijke baan gaat, is dat bij de vertrekkers twee maal zo

vaak het geval (14ts).
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Herinneren wij ons dat het bij het vertrek uit de beginbaan

bí1 zo'n 168 ging om het einde van een tÍjdelijke aanstelling,
dan kunnen we nu konkluderen dat zij met die baanwisselingen
wat dat betreft niet meer zekerheid hebben gekregen.

Eén ding lijken vertrekkers ui-t hun baanwisselingen intussen
geleerd te hebben. Dat is dat het belangrijk is om wanneer je
werk gevonden hebt goede afspraken te maken. Zij blijken dat
bij aanname j-n hun huidige baan aanzienlijk vaker gedaan te
hebben dan blijvers; ZeqL van de blijvers nog 558 dat er toen
geen enkele afspraak gemaakt is, bij de vertrekkers is dat nog

slechts iets meer dan een kwart.
We hebben aI gezien dat degenen die in hun beginbaan zijn ge-
bleven iets vaker enigszins gekwalificeerd werk verrichten,
Waarschijnlijk in samenhang daarmee kunnen we nog konstateren
dat zij ook in iets grotere getale mogelijkheden zien om nog

verder hogerop te komen in hun huidige baan. Dit ondanks het
feit dat zí1 zíchl langer in die baan bevlnden. Zij blijken
bij hun baas ook vaker een opleiding begonnen te zijn en vaker
een diploma van een op die baan gerichte opl_eiding gehaald te
hebben. Deze verschillen zouden veroorzaakt kunnen worden door

het verschil in de duur van de aanstelling; het feit echter dat
blijvers ook ten tijde van het tweede interview vaker nog bezig
zijn met een opleiding vormt een duidelijke aanwilzing dat er
voor hen meer mogelijkheden liggen zich alsnog verder te ontwik-
ke1en.

A1 met a1 krijgen wij uit bovenstaande gegevens de indruk dat
de blijvers in een gunstiger werksituatie verkeren dan de ver-
trekkers. Dat de laatsten minder vaak aan weggaan gedacht zou-
den hebben, lijkt daarmee in strijd. Vermoedelijk is dit stechts
schijn. De blijvers hebben langer j-n hun huidige baan qewerkt
en alleen daarom al j-s de kans groter dat zij ooit gedacht heb-
ben om naar iets anders uit te zien.
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11.8 Samenvatting

Meer dan de helft van allen die ooit werkten is in iets min-
der dan een jaar uit zijn of haar begj-nbaan vertrokken.
In vergelijking met het eerste jaar op de arbeidsmarkt zijn
de respondenten in het tweede jaar vaker van baan veranderd.
Dat is met name bij de meisjes het geval (58% tegenover 43%

van de jongens).

In datzelfde jaar is meer dan een kwart ooit werkloos geweest.

Vaak gaat het daarbij om vrij lange perioden: van de 55 res-
pondenten die ooit werkloos waren, gaat het bij 37 personen,

alles bij elkaar, om meer dan een half jaar.
Op het moment van het tweede interview is slechts 68 van de

tot de beroepsbevolking te rekenen schoolverlaters werkloos.
Er zijn echter aanwijzingen dat er een iets grotere uitval is
geweest bij hen die op het moment van het interview werkloos
waren. Desondanks lijkt het percentage werklozen onder deze

groep ongediplomeerden geringer te zijn dan dat percentage

onder jongeren in de Leidse regio.

Een vertrek uit de beginbaan komt voornamelijk voor bij hen

die in de sektoren kommerciële diensten of industrier/verkeer
werkten. Dat zijn de sektoren waar de meeste voortijdige school-
verlaters hun beginbaan hadden gevonden.

Banen met bepaalde kenmerken lijken tot een groter vertrek uit
dat werk te leiden. Dat zijn vooral banen met volledig ongekwa-

lificeerd werk waar men weinig mogelijkheden zlet zijn werksi-
tuatie te verbeteren. Ook wanneer men mÍnder tevreden is met

het werk, blijkt men vaker te vetrekken.
De gevonden verbanden zijn echter geen van alle groot en lij-
ken daarom het vertrek slechts in geringe mate te kunnen ver-
klaren.
Uit de interviews kregen wij de indruk dat het besluj.t om te
vertrekken vrij vaak relatief onverwacht tot stand komt: er
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doet zich een incident voor dat latente gevoelens van onvrede

naar boven haalt en men vertrekt.
Uit de door de vertrekkers zelf genoemde argumenten bliikt dat

meer dan twee derde vertrokken is uit onvrede met de baan die

men had. Slechts de helft ziet op het moment dat men vertrekt
konkrete mogelijkheden om beter werk te krijgen.
Kennelijk is er meer sprake van afstoting door aspekten van de

oude baan dan van aantrekking door een nieuwe baan.

De veronderstelling lijkt te meer waarschijnlijk wanneer we de

beginbaan van de vertrekkers vergelijken met hun laatste baan.

Hoewel jongens die uit hun beginbaan vertrokken zijn, in hun

laatste baan in het algemeen beter betaald worden en ook vaker

beter gekwalificeerd werk verrichten, lijken zi1 zích evenals

de meisjes in hun laatste baan niet beter op hun plaats te
voelen dan in hun beginbaan het geval was. In de laatste baan

moet men meer uren per week werken en komt vaker overwerk voor.

Men heeft daarmee ook meer problemen, zoals er ook een toename

valt te bespeuren in het aantal mensen dat problemen heeft met

onder andere het tempo van het werk en de monotonle er van.

Bovendien zí1n er minder mensen die nog mogelijkheden zíen om

hogerop te komen.

Vergelijken we de vertrekkers die ten tijde van het interview
nog werkten met degenen die in hun beginbaan zijn gebleven,

dan valt dj-e vergelijking op de meeste punten in het voordeel

van de laatsten uit. Zij verrichten vaker enj-gszins gekwalifi-
ceerd werk, zien nog meer mogelijkheden om hun positie te ver-
beteren en volgen vaker nog een op het huidige beroep gerichte

opleiding.
Ondanks het feit dat zij vaker kritiek hebben op fysieke werk-

omstandigheden, waarderen zL1 de inhoud van hun werk en hun

positie in het bedrijf meer.
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rz. OPLEIDINGEN NA HET VERTREK UIT HET VOORTGEZET

ONDERW Í J S

t2.L Inleiding

In dit hoofdstuk komen verschillende vragen aan de orde:

- Hoe beoordelen voortijdige schoolverlaters zorn twee

jaar na hun vertrek het feit dat zi) zonder diploma

van school zijn gegaan? Voelen zij het niet hebben

van een diploma uit het voortgezet onderwijs als een

gemis of hebben de ervaringen hen juist gesterkt in
het vertrouwen een juiste beslissing genomen te heb-

ben (paragraaf 12.2)?

- In welke mate keert men in het voortgezet onderwijs

terug en slaagt men erin daar alsnoq een diploma te
halen (paragraaf 12.3.2)?

- In hoeverre begint men aan meer beroepsgerichte (part-

time) -opleidingen of kursussen en wat is bij deze op-

Ieidingen de kans op slagen (paragraaf 12.3.3)?

- Welke plannen heeft men om in de toekomst nog aan een

opleiding te beginnen (paragraaf 12.4)?

op basis van de beantwoording van deze vragen willen we nagaan

welke kansen er voor voortijdige vertrekkers uit het voortge-
zet onderwijs zijn om in een later stadium het opleidingsniveau
te verbeteren.

12 .2 De beoordeling van het ongediplomeerd vertrek:
spijtgevoelens?

Tijdens het tweede interview hebben we op verschillende manie-

ren en op meerdere momenten in de vragenlijst geprobeerd na te
gaan hoe voortijdige schoolverlaters hun besluit van t-wee jaar
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terug om zonder diploma van school te gaan, beoordelen.

De antwoorden op deze vragen moeten met enÍge voorzichtigheid

bekeken worden. AIs de respondent zo'n vraag gesteld wordt,

wordt hem eigenlijk gevraagd een indertijd genomen besluit op-

nieuw in overweging te nemen en eventueel bereid te zijn dat

besluit als 'minder verstandig' te betitelen. we veronderstel-

len dat de formulering van de vraag daarbij erg belangrijk is'

Zo zaL de vraag: 'zou je nu willen dat je toen op school was

gebleven?' waarschijnlijk tot een ander antwoord prikkelen, dan

een vraag a1s 'heb je de afgelopen twee jaar wel eens gedacht:

"Had ik die school maar afgemaakt?".

Ook de houding van de interviewer en de waarneming daarvan

door de respondent zal- bij dergelijke gevoelsmatig beladen

vragen een grote rol spelen. Ziet de respondent de intervi-ewer

als iemand die het dom vindt om zonder diploma van school te
gaan, of juist niet? En za1 hij zich dan aan diens mening

willen aanpassen of zich juist daartegen willen afzetten?

In feite kunnen wij niet beoordelen welke rol dergelijke fak-

toren gespeeld hebben. Uit de gepresenteerde resultaten mogen

daarom slechts voorzichtige konklusies getrokken worden.

Om een beter oordeel mogetijk te maken zullen we de formule-

ring van de vragen en de kontekst binnen de vragenliist zo

nauwkeurig mogelijk weergeven.

Eén van de manieren waarop heel indirekt de gevoelsmatige be-

tekenis van het toenmalig vertrek achterhaald kon worden, i-s

de (bewust) heel algemeen geformuleerde vraag: "Het is een

aantal jaren geleden dat u van school ging. Vindt u dat er de

afgelopen jaren iets in uw Ieven veranderd is, of dat u anders

over de dingen bent gaan denken?".

Bij de 134 respondenten die deze vraag met ja beantwoorden,

gingen we na waaruit die ontwikkelingen dan bestonden. 28 Res-

pondenten gaven er btijk van dat zL1 ín de loop van de tijd
duidelijk spijt hadden gekregen van hun ongediplomeerd vertrek.

Dat is 13% van de totale groep. Vrijwel allemaal wijzen ze eY
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dan op dat je met een voortgezet onderwijs-diploma toch meer

mogelijkheden hebt. In het bÍjzonder betreft dat dan meer kans

op beter en beter betaald werk. Daarentegen laten achttien res-
pondenten zich positief uit over het vertrek, relatief vaak

zonder duidelijke argumenten.

Aan het begin van een onderdeel van het interview waarin we

uitdrukkelijk ingingen op oe houding ten opzichte van hun toen-
malige vertrek, het ongediplomeerd zijn en eventuele plannen
om nog aan een opleiding te beginnen, werd de volgende vraag
gesteld: rrDenkt u vreleens of heeft u weleens gedacht: thad ik
de schoolopleiding maar afgemaakt' ?,'.

Ondanks de vrij voorzichtige formulering zegt de meerderheid
nooj-t een dergelijke gedachte gehad te hebben. Niettemin be-
antwoordt een niet te verwaarlozen groep (268) deze vraag met

" ja".
Bij voormalige LHNO- en LAo/LNo-leerlingen komt dat relatief
weinig voor, maar bij de andere schooltypen schommelt dat per-
centage tussen de 40t en 44t^. In het algemeen geven meisjes
iets minder blijk van spijtgevoelens dan jongens. Bezien we

dat naar laatstgevolgde opleÍding, dan blijkt echter dat meis-
jes uit het LMO,/LEAO en AVO/WO vaker spijtgevoelens noemen,

dan bij de jongens van die opleidingen (45t tegen 33ts) . Dle

negati-eve gevoelens ulten zich dan opnieuw in opmerkingen a1s

"met een dÍploma heb je toch meer kansen", "dan had ik nou be-
ter werk geha«1" en "diplomars worden nou eenmaal gevraagd,'.

Direkt daaropvolgend vroegen we de respondenten of zij we1 eens

iets hadden meegemaakt dat te maken had met het feit dat zij
geen diploma hadden. We legden hen daarbij een aantal mogelijke
gebeurtenissen voor. Het betrof ervarinqen a1s: afgewezen wor-
den voor een baan, niet toegelaten worden voor een opleiding,
niet hogerop kunnen, minder verdienen en door andere mensen

niet voor vol aanqezien worden.
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Van alle respondenten kruist 3Bg één of meer van dergelijke
ervaren beperkingen aan. Zo zegL 19ts door het ontbreken van

een voortgezet onderwijs-diploma niet hogerop te kunnen, 15%

minder te verdienen en 12% daardoor weI eens niet toegelaten
te zijn voor een bepaalde opleidi_ng.
Slechts vijftien personen (7%) vinden dat mensen op hen neer-
kijken, vanwege het nlet hebben van een diploma. Opvallend 1s

dat tlen van hen voormall.ge MAVO-Ieerlingen zijn.
A1 deze gegevens suggereren dat een vrij grote meerclerheid het
niet bezitten van een dlploma aLs weinig problematisch beschouwt.
Toch zijn er ook aanwijzingen dat het beerd dat tot dusver naar
voren kwam enigszins eenzijdig is.
De vraag hoe men zou reageren ars zijn kinderen later zonder di-
ploma van school zouden wiIlen, werpt bÍjvoorbeel<i een ander
licht op de zaak. De respondenten konden daarbij kiezen uit de

volgende alternatÍeven :

1. mee eens, diploma maakt toch niets uit;
2. ik zou hen hun gang laten gaan;

3. weet niet, kan het nu niet beoordelen;
4. ik zou het afraden, maar het blijft hun beslissing;
5. ik zou het absoluut niet goed vinden.

Het is niet verwonderlijk dat het genuanceerde alternatief
(nr. 4) door meer dan de helft van de respondenten gekozen

wordt. Toch is het percentage mensen dat een van de eerste
twee alternatieven aankruist opvallend Iaag. Dat bedraagt
slechts 13% en dat van een groep mensen die voor zorn twee
derde zegt weinlg moeite te hebben met het feit zelf zonder
diploma van school te zi_jn gegaan.

Er is nog een andere aanwijzing: na het uitvragen van wensen

en plannen om nog aan een opleiding te beginnen, volgde de

vraag of respondenten het voor zíchzelf belangrijk vonden om

een diploma te hebben. Daarbij lieten we in het midden wat
voor een diploma dat zou moeten zijn.
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ongeveer de helft zegt dan dat ditreigenlijk'we1 of zonder

meer het geval is. Bij jongens zien we dat vaker dan bij meis-

jes en wat betreft de verschillende opleidingen sprinqen vooral

het LMo/LEao (73%), de LTS (54%) en het MAVO (55%) eruit-

A1les bij elkaar suggereren deze geqevens een vrij genuanceerd

oordeel over het vertrek van school en de betekenis die zij
later toekennen aan het ongediplomeerd zijn. Beperken we ons

tot een oordeel over de indertijd genomen beslissing zonder

diploma van school te gaan, dan zien we dat een grote meerder-

heid zonder veel problemen en zonder veel spijtgevoelens nog

steeds achter dat besluit staat. Niettemin lijkt men vrij vaak

bereid te erkennen dat je met een diploma meer mogelijkheden

hebt. Bij de op de eigen persoon toegespÍtste vraag "Vindt u

het voor u zelf belangrijk een diploma te hebben" antwoordt

immers de helft met "ja".
Het ongediplomeerd zijn is bovendien iets wat men zijn kinde-

ren aI helemaal niet toewenst: 75t zou dat minstens afraden

en slechts 13ts zou daar zonder problemen mee akkoord gaan.

Gezi-en het relatief grote aantal dat tenminste één negatieve

ervaring aan het niet hebben van een diploma toeschrijft, tijkt
een aantal betrokkenen wat dat betreft door schade en schande

wÍjs geworden. Misschien heeft men ook altijd a1 vermoed met

een diploma meer kansen te hebben, maar is men indertijd tot
de konklusie gekomen dat zoiets voor hen via de weg van het
voortgezet onderwijs niet was weggelegd.
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t2.3 Gevolgde opleidingen

12.3 .1 èlg9p99!

In de vorige paraqraaf zagen we dat onqeveer de helft van de

respondenten - zonder nu direkt het toenmalig besL-rit om de

school de rug toe te keretr te betreuren - van mening is dat

je met een diploma toch verder komt. "Met een diploma heb je

meer mogelijkheden" is een bij deze groep vaak gehoorde opvat-

ting.
In deze paragraaf schetsen we een beeld van de mate waarin

voortijdige schoolverlaters na hun vertrek van school aan op-

leidingen beginnen, waarom zj-j dat doen en gaan we na in hoe-

verre zij daarbij sukses boeken, De gepresenteerde gegevens

zullen aantonen dat de erkenning dat diploma's belangri-jk zijn
meer is dan een erkenning in theorie alleen.

In de amper twee jaar die er verstreken zijn sinds hun vertrek
van school zLlo 99 jongens en meisjes aan tenminste één oplei-
ding begonnen. Dat is bljna de helft van de totale groep; bij
één jongen gaat het zelfs om vier opleidingen.

Relatief zijn evenveel jongens a1s meÍsjes aan een oplej-di-ng

begonnen, maar bij jongens gaat het vaker om meer dan één op-

Ieiding.
De mate waari-n men besluit aan enige opleiding te beginnen

hangt duideli-jk samen met het type voortgezeL onderwijs-oplei-
ding waarvan men afkomstig is. Voormalige HAvO,/W{O-leerlingen

melden zich voor drie kwart weer voor een opleiding aan. Bij
de ongediplomeerden uit het LMo/LEAo doet 60% dat. Voormalige

LTS- en LHNO-leerlingen beginnen er Ín mindere mate aan. Bij
Ieerlingen van het LAO,/LNO komt het nauwelijks voor.



Het soort onderwijs dat bij deze groep het meest in trek is,

is het beroepsgerichte onderwijs. Bij drie kwart van degenen

die nog aan een kursus beginnen, gaat het om een opleiding met

een duidelijk beroepsgericht karakter.
In totaal besluiten zestien respondenten (B%) om toch nog te

proberen een diploma in het voortgezet onderwijs te halen.

In afzonderlijke paragrafen schenken we aan de beroepsgerichte

opleidÍngen en aan {e pogingen om nog een voortgezet onderwijs

diploma te halen extra aandacht.

Een beperkte groep zegt een of meer kursussen te ziin gaan vol-
gen die wij 'algemeen vormendtnoemden. Dat betreft op de eer-
ste plaats het vormingswerk voor werkende jongeren; daarnaast

ook kursussen a1s rbloemschikken' of een schrifteli-jke kursus

kinderverzorging.
Dat slechts veertien respondenten van zorn opleiding melding

maakten is strijdig met qegevens uit het eerste interview om-

trent het bezoek aan vormingswerk. We vroegen de respondenten

toen of zij op dat moment een opleiding volgden. Daarop ant-
,woordden velen die het vormingswerk bezochten met "ja".
Tijdens het tweede Ínterview vroegen wij of men sinds het ver-
laten van de school ooit een opleiding gevolgd had. Het vor-
mingswerk werd daarbij nauwelijks genoemd. Kennelijk is men

deze 'opI'eiding' vergeten of rekent men het vormingswerk niet
meer tot'opleidingenr.
Slechts drie respondenten zijn begonnen aan een kursus voor

het middenstandsdiploma.

De meest voorkomende vorm waarin men de gekozen opleiding volgt,
is het part-time dagonderwi-js (349). Dat is niet vreemd, 9e-
zien de wettelijke regelingen met betrekking tot het partieel
onderwijs voor 16- en 17-jarigen en de voor hen geldende maxj--

mum werktijden van 3 respektievel.-i-jk 4 dagen pe:: week. Bij de

door jongens begonnen opleiding beslaat het part-time dagonder-
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wijs 438, bij de mej-sjes slechts 248. Vermoedelijk heeft dat

te maken met het feit dat er in de 'jongensbanen'meer qere-

gelde mogelijkheden bestaan voor part-time beroepsgericht dag-

onderwijs met name in het kader van de leerlingstelsels. Op-

merkelijk is dat het part-time dagonderwijs bil de door vroe-
gere AVo,/VWo-leerlingen begonnen opleidingen aanzienlijk min-

der vaak voorkomt dan bij de opleidingen waaraan ongediplo-
meerde LBOrers beginnen (15% tegenover 52%).

Voor een deel zal dat eveneens samenhangen met de aard van het
werk waarin men terecht komt. Bovendien moet men bedenken dat
ongediplomeerden uit het AVO/WO gemiddeld iets ouder zijn,
waardoor zij minder kunnen profiteren van de genoemde wette-
Iijke regelingen.
Evenals het part-time-clagonderwijs is ook het avond-onderwijs

een veel voorkomende vorm (242). Hier zien we het omgekeerde

als bij part-tlme dagonderwijs: het avondonderwi-js komt bij
meisjes relatief vaker voor dan bij jongens (324 vs 168) en

bij Avo/WO-verlaters meer dan bij LBO-verlaters (298 vs 188).

Reden hiervoor zal- zi)n dat men vanwege ontbrekencie voorzie-
ningen in het part-time-dagonderwijs voornamelijk op het avond-

onderwijs aangewezen is. Slechts bij 13ts van alle genoemde op-
leidingen gaat het om een schriftelijke kursus (meisjes 158,

jongens 11?). In 19% van de gevallen wordt gezegd dat het om

een opleiding tijdens werktijd ging. Bij meisjes komt dat iets
vaker voor (22"<) , maar vooral AvO/WO-leerlingen prof iteren
van deze gunstj-ge mogelijkheíd (262). Slechts weinigen komen

terug op hun besluit om het volledig dagonderwijs de rug toe
te keren. In totaal doen dat acht jongens en drie meisjes.
Slechts in vier gevallen houdt dat ook een terugkeer in het
voortgezet onderwijs in.

Wat is het resultaat van al die opleidingen?
Gezi-en de relatief korte tijd die er sinds het vertrek van

school verstreken is, heeft men j-n veel gevallen de qekozen
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opleiding natuurlijk nog niet afgerond. Van de 128 kursussen

waaraan men begonnen is en waarvan de betreffende gegevens be-

kend zijn, is men er in 56 gevallen nog mee bezig. Twee jongens

zÍjn met twee kursussen bezig, zodaL in totaal 25% van alle

respondenten op het moment van het interview een kursus volgde.

In 12 qevallen heeft men de opleiding beëindigd. Bij iets meer

dan de helft is dat met sukses gebeurd. Dat wil zeggen, men

heeft het bij de opleiding behorende getuigschrift. In 158 van

de voorkomende gevallen zei de respondent de opleiding zonder

diploma afgerond te hebben. Mogelijk moeten hierbij enige vraag-

tekens gezeL worden. Het kan gaan om een kursus \^/aaraan geen

diploma verbonden is (bijvoorbeeld een kursus bloemschikken).

Het zou echter ook kunnen dat de betreffende respondent wel de

hele kursus gevolgd heeft, naar niet heeft kunnen deelnemen aa.n

een afsluitend examen. In hoeverre daarvan sprake is, konden

wlj niet achterhdlen.

Hoe dan ook, bij de resterende 24 opleÍdingen is men zonder

meer voortijdiq afgehaakt. Beki-jken we dit gegeven naar laatst-
gevolgde opleiding, dan blijkt dat vooral bij het LHNO en het

LMO/LEAO de opteiding relatief vaak voortijdig beëindigd wordt.

Bij jongens is daarvan meer sprake dan van meisjes. Omdat

jongens echter vaker aan meer dan één opleiding beginnen, sla-
gen zí1 er gemiddeld toch nog iets meer in alsnog een diploma

in hun bezit te krijgen.

L2 -3 -2 PergeE:sgrigI!e-gplei9llgel

Zoals reeds gezegd hebben in totaal 74 respondenten één of
meer beroepsgerichte opleidingen gevolgd. We hehben een onder-

scheid aangebracht tussen enerzj-jds opleidingen die specifiek
zijn voor de baan of het bedrijf waarin men op dat moment werk-

zaam was en anderzijds aIle opleidingen, gericht op een ander

dan het op dat moment uitgeoefend beroep.
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De baan- en bedrijfsspecifieke opleidingen vinden het meest

plaats in het kader van het Ieerlingenstelsel (722) . Daarnaast

va1len onder deze kategorie ook door het bedrijf zelf opgezet-

te kursussen, zoals een opleiding tot postbesteller bij'de
P.T.T. of een opleiding rvleesr bij een grote supermarkt.

Of men een baan of bedrijfsspecifieke opleiding volgt bfijkt
afhankelijk van sexe en Iaatstgevolgde opleiding. Bij meisjes

en met name bij voormalige leerlingen van het LHNO is er van

een dergelijke opleiding duidelijk minder sprake. Zij volgen

iets vaker een opleiding gericht op een ander dan het uitgeoe-
fend beroep.

Opvallend is dat MAVO-, HAVO/VhIO- en LMO,/LEAO-leerLingen in
grote getale baan- en bedrijfsspecifieke opleidj-ngen volgen,

maar ook bij de groep die aan een opleiding voor een ander

beroep begint goed vertegenwoordigd zi3n.
!Íij vroegen aan iedereen die aan een beroepsgerichte opleiding
begon waarom zij daartoe besloten hadden.

Het argument dat dan het meest naar voren komt is de simpele

wens een diploma te bezitten. Meer dan twee derde (69%) zegt

dat dit meespeelde. Op een konkreter niveau gaat het dan op

de eerste plaats om de verwachting daardoor het werk beter te
kunnen verrÍchten (55%), of een hoger loon te krijgen (40%).

Opvallend is dat 4Osà zeqL dat zij er aan begonnen omdat ze ge-

woon meer wilden weten.

Iets wat kennelijk ook meespeelt bij het besluit om aan zorn

opleiding te beginnen is het soort werk waarin men terecht
komt. Van degenen die in het enigszins gekwali-ficeerde witte
werk terechtkomen begint 63% een of andere beroepsgerichte op-

leiding. Bij het enigszins gekwalificeerde blauwe werk is dat

47%. BL) het ongekwallficeerde blauwe en witte werk is dat 22%

respektievelijk 16e" (zie tabel 12.2) .
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Tabel 12.2 Soort werk van de beginbaan en het volgen van
beroepsgerichte opleidingen

soort werk

blauw-

blauwt

wit-
wit+
groen

anders

22%

472

762

63%

2lz

51

47

50

32

14

1

totaal 262 t95

In feite is natuurlijk niet anders te verwachten. Naarmate

het werk meer ej-sen steLt, zu1len er ook meer mogelijkheden

zijn om een opleiding te volgen. Vaak zal dat ook relatief
gunstige vormen betreffen, zoals part-time onderwijs, opleÍ-
dingen tijdens het werk of een kombinatie daarvan. Bovendien

zal men in meer gekwalificeerd werk ook vaker beter opgeleiden

tegenkomen, wat eveneens een stimulans tot het volgen van een

opleiding zaL zi)n.
Bij het mj-nder gekvralificeerde werk zijn die mogelijkheden er

niet of minder, Je komt dan misschi-en in het vormingswerk te-
recht en over wat je daar leert zijn veel werkende jongeren

niet zo enthousiast.
Andere mogelijkheden liggen in het avond- of schriftelijk on-

derwijs, maar deze opleidingen vragen aanzienlijk meer zeLf-
discipline en inzet dan bijvoorbeeld het part-time dagonderwijs

In iets minder dan de helft van de gevallen was men ten tijde
van het tweede interview nog met de opleiding bezig. Dat bete-
kent dat 2 laar na het vertrek nog slechts 15% van de totale
groep een beroepsgerJ-chte opleiding volgt. Onder jongens komt

dat twee maal zo vaak voor als onder meisjes en uitgaande van

de laatstgevolgde opleiding zijn het voornamelijk de oud-leer-
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Iingen van het LMo,/LEAo en HAVo,/Wo die nog steeds zo'n oplei-
ding volgen.

Gedurende de eerste 2 laar werden 54 opleidingen beëindigd.

ïn iets meer dan de helft van de gevallen (57%) met een diploma,

in 303 van de gevallen zonder diploma. A1les bij elkaar heeft

13ts van de jongens en 10% van de meisjes na 2 laar het getuig-
schrift van een beroepsopleiding in zijn of haar bezit.

t2. 3 . 3 9E1erqllsg!-ser19!!-9p-99r-qlElgre-rl-!g!-y99r!9929!
9lq9rvuE

Een vrij gering aantal jongens en meisjes probeert na het on-

gediplomeerd vertrek van school alsnog een diploma in het
voortgezet onderwijs te behalen. Het betreft elf jongens en

vijf meisjes.

op het moment van het tweede interview waren twee jongens in-
mj-ddels met een tweede poging bezlg. Eén van hen had inmiddels

een MAvO-diploma op zak en was begonnen aan een schriftelijke
kursus voor het HAVO-dipIoma. In totaal waren acht responden-

ten op dat moment met een voortgezet onderwijs-opleiding bezig,
hadden er zes de opleiding voortijdig gestaakt en waren er

vier inmiddels in geslaagd een diploma te behalen. Twee van

hen waren afkomstig uit het VWO, de anderen uit het MAVO. Zij
behaalden allen in tweede instantie het diploma van de oplei-
ding, waarvan zij oorspronkelijk vertrokken \daren.

De meesten die alsnog een poging wagen een derqelijke oplei-
ding af te ronden , ztjn afkomstig uit het AVo/Wo ( 1 1 ) .

Het meest nagestreefde diploma is dat van het MAVO. Ook de

vijf uit het LBO afkomstige respondenten kiezen voor een MAVO-

opleiding" Dit heeft mogeli.jk te maken met het feit dat het
vrijwel onmogeLijk is een LBO-opleiding buiten het volledig
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dagonderwijs om, te doen, Van een terugkeer in het volledig dag-

onderwijs is maar bij een enkeling sprake; de meest-en proberen

het via het avondonderwijs of via een schriftelijke kursrrs. Dit,
ondanks het feit dat dergelijke onderwijsvormen veel zelfdisci-
pine en doorzettingsvermogen vragen.

i^Iaarom begi-nt men aan zo'n opleiding?

Vaak gaat het om de wens toch de opleiding af te maken en een

diploma te halen. Soms wordt dat argument gekombineerd met de

opmerki-ng dat een diploma meer mogelijkheden biedt.
In totaal verwijzen dertien respondenten konkreet naar hun

werksituatie; drie respondenten vonden het soort vierk dat ze

ongediplomeerd konden krijgen tegenvaLlen en negen responden-

ten hoopten door het diploma beter werk te kunnen krijgen.
Een enkeling heeft de hoop met het diploma een andere opleiding

te kunnen beginnen. Het gaat daarbij ook om de twee VWO-verla-

ters die beiden inmiddels aan een universitaire studie zijn
begonnen.

Eén van hen die opnier.iw aan een voortgezet onderwijs opleiding
begonnen was, deed dit onder druk van de ouders. Hij stopte

toen hij na korte tijd moeilijkheden met een aantal vakken

kreeg.

Alles bij elkaar zL1n, 2 jaar na het voortíjdig schoolverlaten,

slechts vier respondenten erin geslaagd alsnog een diploma in
het voortgezet onderwi-js te halen, waaronder geen enkele voor-

maLige LBOrer.

Nog acht respondenten zijn met zo'n opleiding bezig. Onder hen

bevinden zich vier van de vilf LBO-verlaters die zich alsnog

aan een opleiding in het voortgezet onderwijs gewaagd hebben.

Twee van deze acht zijn inmiddels met een tweede voortgezette
opleiding begonnen.
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12.4 Plannen om een opleiding te gaan volgien

Bij degenen die op het moment van het interview niet met een

opleiding bezLq waren, gingen we na in hoeverre zij nog plan-

nen in die richting hadden.

Wlj stelden hen eerst de algemene vraag: "Denkt u er wel eens

over een opleiding te gaan volgen?"

Iets minder dan de helft van de respondenten antwoordt op de-

ze vraaq met "ja" en 17È houdt een slag om de arm en zegt

"misschien".
Gevraagd naar het soort opleiding blijkt bijna de helft van

de betrokkenen aan een op een ander dan het huidige beroep

gerichte opleiding te denken, terwijl slechts 21ts een op de

huidige baan gerichte kursus noemt.

Dit is opvallend omdat we zagen dat bij de feitelijk gevolgde

opleidingen de verhouding net andersom lag. De reden voor de

grotere voorkeur voor een op een ander beroep gerichte oplei-
ding zou kunnen liggen in het feit dat zij dle geen opleiding
volgen ook vaker een weÍnig perspektief biedende baan hebben.

Een oplei-ding voor een ander dan het huidige vak kan de kans

op aantrekkelijker werk dan verhogen.

De onderwijsvorm dj-e men voor ogen heeft is in meer dan de

helft van de gevallen het avondonderwijs (5'71à). Omdat de mees-

te respondenten intussen de 18 jaar naderen of die leeftijd
a1 berej.kt hebben en zij daarom niet meer vallen binnen de

wettelijke bepalingen met betrekking tot de partiëIe leer-
plicht, noemt nog slechts ï7% het part-time-dagonderwijs.

Jongens noemen wat vaker een opleiding gedurende de werktijd
(158 tegen 2% van de meisjes), wat weer wijst op de wat gun-

stiger werksituatie waarin jongens terechtkomen. Slechts zes

respondenten houden de mogelijkheid van het volledig dagonder-

wijs open. Dat is van de totale groep 3%!
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Om na te gaan hoe serieus de plannen waren vroegen we aan de

betrokkenen of zij ook echt van plan waren een oplelding te

beginnen en op welke termijn dat speelde.

Slechts 46% blijkt min of meer vaste plannen te hebben, 11t

niet en 43ts antwoordt met "misschien". Jonqens hebben vaker

vaste plannen dan meisjes (59% tegen 33%) .

Met name bij voormalige LHNo- en LAo,/LNo-Ieerlingen ziin de

plannen weinig konkreet.

!Íanneer we de duur van de termijn tot de aanvang van de oplei-

ding a1s indikatie van de mate van zekerheid van het plan ge-

bruiken, zíen we een vergelijkbare trend. Ongeveer de helft

van hen die een plan koesteren bI1jkt öf niet in staat een

konkrete termiln aan te geven öf noemt een termijn van langer

dan L jaar. Bij slechts een kwart van de betrokkenen zou het

gaan om plannen die binnen de eerstkomende 6 maanden gereafi-

seerd worden. Bij jongens komt dat vaker voor dan bii meisjes

(33u tegen 21u ). Bij voormalige LHNO- en LAo/LNo-Ieerlingen

lijken vrijwel aILe plannen op de lange baan geschoven te

worden, terwijl met name op de LTS de plannen op erg korte

termijn spelen.

Wanneer we ervan uitgaan.dat het bij degenen die een termijn
van maximaal een half jaar noemen, om min of meer serieuze

plannen gaat, zouden ure mogen verwachten dat van degenen die

op het moment van het tweede j-nterview geen opleidj-ng volgden

binnen een half laar 12% daarmee alsnog zou beginnen; 19? van

de betrokken jongens en slechts 9% van de betrokken meisjes.

Mogen we bij een genoemde termijn van maximaal een jaar de-

zelfde aanname maken, dan bedragen de respektievelijke percen-

taqesz 24et, 29% en 222. Ons lijkt die aanname echter te ver

gaan. Dit omdat het zou betekenen dat het percentage aan on-

derwijs deelnemenden stijgt in vergetijkinq met het percenta-

ge dat daaraan deelnam op het moment van het interview. Dit
Iijkt niet waarschijntijk, alleen al vanwege het fej-t dat de

voor werkende jongeren wettelijk geregelde mogelijkheden daar-
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toe voor deze ouder wordende groep minder openstaan.

12.5 Samenvatting

Ongeveer een derde van de totale groep laat merken zonder meer

spijt te hebben indertijd zonder diploma van school vertrokken
te zijn. Dit is een duidelijke toename van negatieve gevoelens

ten opzi-chte van dat vertrek in vergelijking met wat men er op

het moment zelf van vond. Toen zei bijna een kwart dat er (ook)

negatieve gevoelens bestonden. Een veel grotere groep (onge-

veer de helft) erkent, a1 dan niet door de ervaring wijs ge-
worden, dat een diploma toch we1 belangrijk is, met name voor
wat betreft je mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Gezien het feÍt dat 458 na zÍjn of haar vertrek van school ook

inderdaad nog aan een opleiding begonnen is, kunnen we ervan
uitgaan dat de mening meer is dan een erkenning in theorie al-
Ieen. Dat aantal is hoger dan wij verwachtten, temeer daar uit
dr: aard van de genoemde opleidingen afgeleid mag worden dat het
slechts zelden gaat om het verplichte uitzitten van de (par-
tiëIe) leerplicht. IÍnmers, 908 van de genoemde opleidingen be-
staat uit duidelijk beroepsgeri_chte opleidingen of uit oplei-
di-ngen gericht op een voortgezet onderwijs-diploma.
Motieven die men geeft om aan een opleiding te beginnen zijn
veelal ontleend aan de positie op de arbeidsmarkt en de werk-
situatle. We zien dan ook dat het soort werk waarin men terecht
komt een duidelijke rol speelt in de mate waarj-n men besluit
zich voor een oplei-ding te laten inschrijven.

Betrekkerijk weinig respondenten nemen het besluit te proberen
alsnog een voortgezet onderwijs-diploma te halen. Zij die dit
wel doen rlchten zich dan meestal op een MAvo-diploma, waar-
voor kennelijk mogelijkheden buiten het volledig dagonderwijs
om bestaan.
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Slechts drie respondenten proberen alsnog een LBO-diploma in

hun bezit te krijgen. Zij moeten daarvoor terug naar het vol-

ledig dagonderwijs.

Men kan zich afvragen of niet meer voortijdige schoolverlaters

zouden willen proberen nog een LBO-diploma te gaan halen in-
dien ook daartoe meer mogelijkheden bui-ten het volledig dag-

onderwijs om, gekreëerd zouden kunnen worden.

In bijna de helft van de gevallen was men op het moment van

het tweede interview nog met een opleiding bezig. Van de ande-

ren had ongeveer een derde de opleiding voortijd gestaakt. De

redenen daarvoor zj-jn niet zo duidelijk.

Van degenen die geen opleiding volgden kan met enige waarschljn-

lijkheid verwacht worden dat 12ts binnen een half jaar alsnog

met een opleiding begint. De belangstelling blijkt ook bij hen

vooral uit te gaan naar beroepsgerichte opleidingen, zij het

dat er een grotere voorkeur voor niet op de huidige baan ge-

richte opleidingen bestaat.
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13. DE TOTSTANDKOMING VAN DE ONDERZOEKSGROEP

r969 / r97 0

13.1 De opgave van de scholen

Aan alle scholen die ons behulpzaam waren geweest bij de tot-
standkoming van de onderzoeksgroep voortijdige schoorverlaters
uít 1977/ t78, vroegen we ook ons de namen en adressen te ver-
schaffen van hen die de school ín 1969/ '70 voortijdig verla-
ten hadden.

Het ging ons daarbij, net als in t977/t78, om rlie ongediplo-
meerde vertrekkers die in de periode van 1 augustus 1969 tot
en met uÍterlijk 31 juli 1970 de school hadden verlaten. Om-

dat we in de praktijk vaak opgaven over het vertrek in een

Iatere periode kregen, verruimden we onze uiterste grens tot
31 december L970.

In vergelijking met de scholenpopulatie, waarvan we gegevens

met betrekking tot het curricuLon 1977/ t78 ontvingen, vielen
20 scholen uit.
Deze uitvar tastte irr tien gevallen de representativiteit van

het toenmalige scholenbestand niet aan, omdat öf in 1969/t7O
de betreffende school nog nÍet bestond (zes scholen) öf in die
periode geen voortijdige vertrekker gesignaleerd werd (vier
scholen) .

In de overige tien gevallen weiqerden twee scholen expliciet
hun medewerking, werd ondanks aandringen van twee andere scho-
len geen informatie ontvangen en bleken bij zes scholen de

adminlstratieve gegevens öf afwezig öf ontoegankelijk.
Deze laatste uitval, die de representativiteit voor het voor-
tijdig schoolverlaten in 1969/,70 wel aantast, was bovendien
schooltype-specifiek. Als gevolg van weigering of ontbrekende
gegevens vlelen uit: zes kategorale l4Avo-scholen, twee LHNO-

scholen en twee scholengemeenschappen met MAVO. cerukkig heeft
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dit er, zoals we straks zullen zien, nJ-et toe geleid daÈ be-

paalde schooltypen bij de uiteindelijke onderzoekspopulatie

ernstig ondervertegenwoordigd raakten.

13.2 De kontröIe van adressen via de burgerli-j ke

standen

De adressen van al die leerlingen die op het moment van het
vertrek mÍnstens t2 jaar oud waren en niet volgens opgave van

de scholen verhuisd waren naar een gebied buiten de randstad

(buiten een denkbeeldige cirkel lopend door de steden Amster-

dam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag) werden aan de burgerlijke
standen van + 45 beÈrokken gemeenten ter kontróle aangeboden.

Na een gang langs soms drie of vier verschillende gemeenten

werden van de oorspronkelijke 760 adressen er 682 als rdefini-

tiefr genoteerd. Redenen voor ui-tval waren:

- adres ligt buiten randstad 46

- persoon is overleden 6

- kontröle leidt tot dood spoor

of vergt te veel tijd 26

13.3 Schriftelijke enquëte

Aan de 682 personen die aldus geselekteerd waren, werd een

introduktiebrief gestuurd, vergezeld van een vragenformulier
met de volgende vragen:

- Heeft u de schooL Ln 1969/ '70 zonder diploma verlaten?

- Bent u daarna we1 of niet overgestapt naar een ander

type volledig dagonderwijs?

- Wat doet u op het moment (werkt u, bent u werkzoekend,

enzovoort) ?

7B
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Hierop reageerden, eventueel na rappèL, 423 personen (62t van

de aangeschrevenen).

Uit deze reakties bleek dat de scholen toch tamelijk moeilijk
hadden kunnen nagaan wie er ín 1969/ '70 ongediplomeerd de

school hadden verlaten en niet in datzelfde jaar waren overge-

stapt naar een andere opleiding in het voortgezet onderwijs.
De uitval als gevolg van het nÍet voldoen aan de bovenstaande

kondities bedroeg 178 personen. Daarmee kwam het aantal voor

een intervi-ew te benaderen individuen op 503.

I3.4 Het interviewen

De interviews werden gehouden in de periode september t979 LoL

februari 1980.

Van 65 potentiëIe respondenten bleek telefonisch of aan de

deur dat zij indertijd toch mèt een diploma van school waren

gegaan of dat zij toen naar een andere school waren overge-

stapt; drie potentiëIe respondenten bleken te zijn verhuisd

naar een adres buiten de randstad. Van de overige 435 te be-

naderen personen:

- weigerden hun medewerking

- waren onbereikbaar

86 personen (208)

76 personen (18%)

- konden door tijdsgebrek niet
meer benaderd worden B personen ( 2ts)

- werden geÍnterviewd 265 personen (618)

Hieronder volgt een overzicht van de uitval van de verschillen-
de gevolgde procedures.
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Tabe1 13.1 De uitval a1s gevolg van de verschillende gevolgde
procedures

aard vm de uitval

procedures

vergaring via
scholen

kontrol-e

schrlftelijke
enquè te

kontróIe bij
de respondent

benadering
voor
interview

buiten over- dood
reglo leden spoor

weige- onbereik-
ring baar

n na Pro-
cedure

onbekend

119

682

435

s03 (66r )

65

265 ( 35ts )

13.5 De vragenli j st

De vragenlijst die de voortijdige schoolverlaters in het na-
jaar van 1979 werd afgenomen, richtte zj-ch vooral op de ar-
beidsloopbaan van deze generatie.
Na een aantal vragen met betrekking tot de schoolkarrière
werd onmiddellijk overgegaan naar de start van die arbeidskar-
rière. Vanwege de verwachte geringe betrouwbaarheid van infor-
matie hierover, besteedden we slechts weinig aandacht aan de

motieven voor en de omstandigheden rond het vertrek.
T\rree banen werden in de bevragÍng van de arbeidsloopbaan

bijzonder belicht: die welke men één jaar na het schoolverla-
tenten had en, het meest uitgebreid, de baan die men ten tij-
de van het interview had.

De vragen die naar aanleÍding van die laatste baan gesteld
werden, waren dezelfde als die ook in het tweede interview
met de generatie L977/' 78 gesteld werden.

Aparte aandacht werd besteed aan twee groepen: de zelfstandi-
gen en de niet-werkende gehuwde vrouwen.
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Vrij uitgebreid werd vervolgens ingegaan op de eventuele oplei-
dingen die men gevolgd had en zou willen volgen en de houding

ten opzichte van het vroeger vertrek en onderwj-js in het alge-
meen.

Tot slot werd een aantal vragen gesteld die meer in het alge-
meen de afgelopen 9 jaar belichtten en meer speci-aa1 de rol
van arbeid daarln.
Na het eigenlijke interview werd de respondent een invullijst
voorgelegd. Daarin waren een aantal schaaltjes opgenomen die
onder meer betrekking hadden op arbeidsoriëntatie, gevoel van

eigenwaarde en het aan verschillende werkaspekten toegekende

belang.
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t4. ENKELE ACHTERGRONDGEGEVENS VAN DE GENERATIE

1969 / t97 0

14.l Laatstgevolgde opleiding en sexe

Door eerder genoemde redenen is de samenstelling van de onder-

zoeksgroep naar laatstgevolgde opleiding en daarmee naar sexe

afwijkend van die van 1977/1978.

Tabel 14-I De twee
leidinq

onderzoeksqroepen naar laatstgevolgde op-
en sexe

1969 / 197 O t971 / 1978

LHNO,/IHNO

LTS/ITO

LAVO,/LEAO,/LMO

LAO,/LNO

ULOlMULO/MAVO

HBS/HAVO,/WO

geen V.O.

6t 23,b

92 35u

25 9e"

16 6%

43 16%

24 9%

422

105 34%

7! 23%

24 B%

1o'zt t 7

61 20%

24 Bts

2 Le"

totaal 265 100% -?08 1008

mannen

vrouwen

160 608

105 402

r45 47?"

162 538

totaal 265 100% 308 100%

Ondanks het feit dat de representativiteit ten opzichte van de

totale scholenpopulatie van L969/ '70 en de vergelijkbaarhei-d

met de 1977/' 78 scholenpopulatie door vooral het wegvallen van

de opgaven van een aantal scholen nadelig beinvloed is, blij-
ven gelukkig de aantallen leerlingen uit de belangrijkste on-

derwijstypen zodanig vertegenwoordigd dat analyses naar laatst-
gevolgde opleiding mogelijk blijven. Het voornaamste effekt is
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een omdraaiing in de verhouding LHNO- en LTs-leerlingen en

een iets verminderd aantal "MÀVO"-leerlingen.
In de meting 1969/'10 zi-1n - in tegenstelling tot de meting

lgiT/'78 - iets meer mannen dan vrouwen geÍnterviewd.

14.2 Gegevens betreffende het ouderlijk milieu

Ook voor de generatle L969/ r70 geldt dat de respondenten voor

een groot deel afkomstig zijn uit grote gezinnen: het gemid-

deld kindertal in het ouderlijk gezin ligt inclusief de res-
pondent op vijf. Meer dan de helft van de repondenten heeft
meer dan drie broers of zussen, waarvan op het moment van het
interview minder dan de helft een diploma in het voortgezet
onderwijs had gehaald.

Redenen daarvoor zijn waarschijnlijk gelegen in het feit dat
binnen deze gezinnen de kinderen niet voldoende zakgeld gege-

ven kan worden, of zelfs van de kinderen een financiëIe in-
breng verwacht wordt. Ook de mogelijkheden rustig te studeren

zijn ongetwijfeld geringer.
Het mag daarmee duidelijk zijn dat iemand die uit een groot
gezin afkomstig is, vooral als ook de financiële nogelijkheden
gering zijn, minder kans heeft een voortgezet onderwijs-karriè-
re af te ronden.

We hebben ook gevraagd naar de opleiding die de vader gevolgd

had en het beroep dat hij uitoefende op het moment van het
j-nterview. We vinden, wat betreft het opleidingsniveau, percen-

tages die ongeveer gelijk zljn aan die welke we vonden bij de

generatie 1977/'78z 63% heeft geen opleiding na de lagere
school gevolgd, 20% begon aan een LBO-opleiding en de overi-ge

27% volgde een andere opleiding in het voortgezet onderwils.
Over de mate waarin gevolgde opleidingen afgerond werden, kun-

nen we gezien het grote aantal 'onbekendr-skores, green uit-
spraak doen. Deze gegevens duiden er, gezien de in de jaren
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toegenomen onderwijsdeelname, op, dat Ln t977/ '78 de vaders

van voortijdige schoolverlaters relatief minder onderwijs ge-

noten hadden.

Een opvallend groot aandeel in de beroepen van de vaders wordt

uitgemaakt door de zetfstandigen: 19% bedrijfshoofden met tien
of mj.nder: man personeel, 3% bedrijfshoofden met meer dan tien
man personeel.

Bij de bespreking van de groep van respondenten die zelf ten

tijde van het interview zelfstandig ondernemer waren, zullen
we zien dat het daarbij nogal eens gaat om mensen die het ou-

derlÍjk bedrijf overgenomen hebben. De hulp die men vaak aI
tijdens de schoolperiode in het ouderlijk bedrijf moest leve-

ren, zaL zeker van invloed zijn geweest op het schoolverlaten.

De overige vaders-zj-jn meest ongeschoold (28%), of geschoold

arbeider (19ts), lagere (118) of middelbaar employee (138). rn

1971/'78 zien we een groter aandeel van ongeschoolde arbeiders

(43%) en een geringer aandeel van zelfstandigen (13tà) en middel-

bare employees (6%). Dit lijkt in overeenstemming met de gege-

vens wat betreft opleidingsniveau.

14.3 Burgerlijke staat

De meeste respondenten (722) zijn seclert het verlaten van de

school getrouwd en 56% heeft inmÍddels kinderen.

Daarmee is een groot deel- van de populatie, zoals verondersteld,

in een situatle, waarin de gezinsverantwoordelijkheid wellicht
van invloed wordt op de manier waarop men tegen werken in het

algemeen en een aantal aspekten van dat werk aankijkt.
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14.4 De schoolloopbaan van de generatie 1969/'70

De voortijdlge schoolverlaters die wÍj interviewden zijn \^/aar-

schijnlijk niet representatief voor de totale populatie'onge-
diplomeerden uit dat kursusjaar. Daarom presenteren we hier-
onder een aantal gegevens over de schootloopbaan van de gein-
terviewden zonder deze al te nadrukkelijk te vergelijken met

de gegevens over de generatíe 1977/ t7B. Een ander argument

daarvoor is dat de situatie in het voortgezet onderwijs sinds
1969/' 70 sterk veranderd is (de invoering van de Mammoetwet).

De gepresenteerde gegevens dienen dan ook voornamelijk gezien

te worden als achtergrondinformatie.

Bij de ongedi-plomeerden uíL L969/ '70 is in aanzienlijk minder
mate sprake van afstroom (het overstappen van een ,hogert naar

een 'lagerr onderwijstype) voorafgaand aan het definitieve ver-
trek uit het onderwijs,
Het verschil tussen het percentage dat Ln L969/,70 meer dan

één type opleiding volgde (17%) en het vergelijkbare percenta-
ge van de generatíe 1977/'78 (2BZ) is zo groot dat het ondanks

a1le voorbehoud meer dan toeval moet zijn.
Alleen degenen die na de lagere school voor het ULO/MAVO kozen

zijn in L969/'70 in ongeveer gelijke mate naar een ander type
overgestapt als de overeenkomstige groep ín L977/ '78 (34% te-
genover 398).

Ín 1977 /'78 konstateerden
oplei-ding overstapten dan

bij de generatie 1969/t70

tieve zin gelijk gebleven,
(2tz Leqen L2z).

we dat jongens vaker naar een andere

rneisjes (37? tegen 20%). Dat is ook

het geval: het verschi-l is in rela-
doch in absolute zin toegenomen

De voortijdige schoolverlaters uit
een jaar minder doorgebracht in het

198

1969/t 70 hebben gemiddeld
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ongediplomeerden uíL 7977/t1B (2.8 tegen 3.8 jaar). De leef-
tijd op het moment van vertrek ligt dan ook ongeveer 1 jaar

lager. Men had ook een minder groot gedeelte van de opleiding
achter de rug op het moment van vertrek (2.3 tegen 3 . 1 leer-

)é,d,L ) .

Het percentage zittenblijvers ligt lager (368 tegen 5Bt).

Voor een deel zal dat het gevolg zijn van het feit dat zowel

de leerplicht als de duur van verschillende opleidingstypen

sindsdien verlengd zijn. aij een korter verblijf in het onder-

wijs is de kans op zittenblijven immers kleiner. MogelÍik is
het lagere percentage zÍttenblijvers echter ook een aanwijzing

dat men ín L969/ '70 eerder bereid was om zonder diploma van

school te gaan . Ín L977 /'78 lijkt men ondanks tegenslagen

langer geneigd te proberen toch het diploma te halen.

Behalve in het lagere percentage zittenblijvers in 1969/'70

vindt die veronderstelling ook steun in het feit dat ongedi-

plomeerden uit dat jaar voor slechts een derde prestatiepro-
blemen als oorzaak voor het vertrek noemden. Bij de generatie

1977/'78 was dat bijna twee derde.

Tenslotte blijken meisjes uit de generatie 1969/' 70 minder

vaak van school te zijn gestuurd (3t tegen 10t in L9'77/178).

Daarentegen kwam het vaker voor dat zij door de ouders van

school werden gehaald (198 tegen 2ts).
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Tabel 14.2 Schoolloopbaangegevens generatíe 1969/ '70 naar sexe

\/f OUI/í totaal

aantal bezochte
scholen

één
meer
geen

verschi llende
tvoen v.o.4

een

geen

laatst bereikte
klas
1

2

3

4
5

geen

zitten blijven
ni-et
weI

742
252

1a

792
202

1r

82,%

I6z
2z

86%

l2z
2z

7'72
22%

1t

B2z
l'72

1s

I7*
35r
33ts
122

2%

16

60?
402

25?^

42*
24%

7z
1ts

2z

71?
29?

20?"

38ts
30ts
108
2z
1?

64?"
368

ll - 160 105 265

t4,.5 Samenvatting

Als gevolg van de uitval van een aantal scholen bÍj de verga-
ring van namen en adressen van voortijdige schoolverlaters uit
1969/' 70 1s de verdeli-ng naar sexe en laatstgevolgde opleiding
iets afwijkend van die blj de generatíe L9l7/178.
Er zijn bij de meting t969/'70 - in tegenstelling tot de me-

tíng L977/ '78 - iets meer mannen dan vrouwen, meer voormalige
LTSrers en minder LHNo-verlaatsters geinterviewd.
Een verschil tussen beide generaties, dat ons inziens niet
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geweten kan Ivo:rden aan 'eeÍl speeifi,eke uitval van scholen of

respondenten, is Eeleqen Ín het oBleidings- àn beïoepsniveau

van de vaders. Die liggen beide hoger dan bij de vaders van

de genoratíe L977/ r?'8, vöo.Íat het grote aantal (kleine) zelf-
standigen onëler hen Ís ogxuerkelijk.

De generatLe 1969/ t70 werd onder andere be-nade.rd omdat ver-

moed werd daÈ het hebben van gezinsverantwoordelijkheid de

visie op werk zou e1n\/loeden. Hët merendeetr van de responden-

ten bJ.ijkt inderdaa<1 zo'n gezlnsverantwaordeltjkheid te draq'en.
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15. DE TOETREDÏNG TOT DE ARBEIDSMARKT

15.'1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen we beschrijven hoe de arbeidsloopbaan

van de generatie voortijdige schoolverlaters ui:u 1969/ '70 ver-
liep.
Na een verslag van de wensen bij het betreden van de arbeids-
markt en van het feitelijk zoeken van een eerste baan, koncen-

treren wij ons op twee banen:

- de beginbaan; net a1s bij de generatie L977/' 78 ge-

definieerd a1s die baan die men één jaar na het ver-
Iaten van de school had.

Van hen die op dat moment nlet werkten werd de laat-
ste baan daaraan voorafgaand a1s beginbaan genomeni

- de laatste baan; de baan waarÍn men ten tijde van het
interview werkte of, indien men op dat moment niet
werkte, de laatste baan daaraan voorafgaand.

Met betrekking tot deze banen worden de volgende vragen ge-

steld:
1. Hoe verhouden de kenmerken van de beginbaan van voor-

tijdige schoolverlaters uíL 7969/170 zích met die van

de beglnbaan van hen die de school ín 1977 /'78 voor-
tijdig verlieten?
Kortom, zijn er verschillen in de startpositie van

beide generaties.

2. Welke ontwikkelingen zijn er te konstateren als we

de beginbaan van hen die deze verlieten vergelijken
met de baan die zij ten tijde van het intervlew had-

den? In deze analyse blijven zij die op dat moment

niet werkten buiten beschouwing.

Een derde vraag dj-e men zích zou kunnen stellen luidt: "Hoe

verhoudt zich de laatste baan van de generatíe 1969/ '70 tot
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die van de generatíe 1977/'78".

De beantwoording van die vraag levert echter een aantal pro-

blemen op. Deels doen die problemen zich ook al voor bÍj de

interpretatie van eventuele verschillen tussen beide genera-

ties in de beginbaan. Dergelijke verschillen kunnen immers

door uiteenlopende faktoren veroorzaakL zi1n, zoals:

- verschillen in de arbeidsmarktsituatie op het moment

van schoolverlaten;

- verschillen in de positie van ongediplomeerden op

de arbeidsmarkt ten opzichte van gediplomeerden;

- verschillen in de samenstelling van heide onderzoeks-

gr:oepen naar ouderlijk milieu;
- verschillen in de samenstelling van beide onderzoeks-

groepen naar laatstgevolgde opleiding en sexe.

Naar ons idee zijn de konsekwenties hiervan voor de beantwoor-

ding van de eerstgenoemde vraag deels nog te overzien, bijvoor-
beeld door niet t-e vergelijken op algemeen niveauf maar op dat

van de afzonderlijke schooltypen.

De vraag met betrekking tot de huidige positie van de beide

generaties zou alleen dan zinnig ziln wanneer rrit de gegevens

van de generatie 1969/' 70 harde konklusÍes getrokken zouden

kunnen worden met betrekking tot de te verwachten nabije toe-
komst van de generatie 1977/' 78. Dit lijkt ons onmogelijk, ge-

zien de onontwarbaarheid van de mogelijke effekten van de hier-
boven genoemde faktoren.

Bij de beantwoording van de vraag naar de startpositie van de

generatie t969/t 70 wordt behalve de laatstgevolgde opleiding
en sexe ook de sektor waarbinnen het bedrijf gelegen was en de

aard van het werk in de beginbaan betrokken.

Bij de vraag naar de verschillen tussen de beginbaan en de

laatste baan bekijken we alleen verschillen tussen mannen en

vrouwen.
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Tussen de behandeling van de beginbaan en de laatste baan in
geven we een overzicht van een aantal loopbaangegevens, zoals
baanwisseling en ervaren werkloosheid.
T\dee giroepen, de zelfstandigen en de niet-werkende gehuwde

vrouwen, die buiten de analyse zoals vervat in vraag 2 vallen,
worden apart beschreven.

Van de niet-werkende gehuwde vrouwen za1 vooral nagegaan wor-

den in hoeverre van hen (naar hun eigen zeggen) een hernieuwde

intrede in het arbei-dsproces verwacht mag worden,

t5.2 Het zoeken van een baan

15.2.7 I!1919i!g

In deze beschrijving, alsook in die van de beginbaan, kiezen

we het perspektief van de laatstgevolgde opleiding.
We doen dat omdat ervaringen met de generatie t977/'78 ons ge-

leerd hebben dat zeker in de aanloop van de beroepskarrière
de aard van het stukje onafgemaakte opleiding weI degelijk kan

meespelen.

Dit heeft echter tot gevolg dat het aantal mogelijke vergelij-
kingen zodanig toeneemt dat de begrijpelijkheid en daarmee

de leesbaarheid sterk zou kunnen afnemen.

Om daaraan enigszins te ontkomen vermelden we zo min mogelijk
percentages in de tekst en verwijzen daarom de lezer naar die
pagina's waar de tabellen vermeld staan waarop we ons voor on-

ze konkLusies baseerden. Indien percentages in de tekst staan,
zijn de vergelijkbare cijfers uit 1977/' 78 attijd in kursief
aangegeven.
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t5.2.2 99-9eve19!9-!33!

Ook aan hen die de school ín 1969/ '70 verlieten, vroegen we

wat ze op dat moment het liefst wilden worden.

Het Ís gezLen de inmÍddels verstreken periode niet zo vreemd

dat heel wat mensen zich dat niet meer kunnen herinneren.

Ondanks het feit dat dit gegeven over het geheel in een kwart

van de gevallen oningevuld bleef, Iijken het toch vooral de

Avo,/WO-verlaters t'e zijn dÍe hiervoor èf een slecht geheugen

hebben öf, wat niet onwaarschijnlijk.is, minder vaak een kon-

krete beroepswens hadden dan de LBO-verlaters.

De banen die genoemd werden, konden in de volgende kategorieën

gekodeerd worden: zo bereikbaar, met wat extra opleiding be-

reikbaar, zo goed als onbereikbaar (diploma en/of andere op-

Ieiding vereist).
wat als eerste opvalt is dat, net als bij de generatie 1977/

'78, meisjes wat vaker de ons Ínziens zo goed als onbereikbare

banen noemen. In tegenstelling tot wat we bij de huidige gene-

ratie zaqei, zijn het nu ook de LHNO-verlaatsters di-e banen

noemen die met wat jaren huishoudschool niet bereikbaar leken.

Over het geheel worden ook die banen, die met wat extra oplei-
dinq (bijvoorbeeld Ín het kader van het leerlingstelsel) be-

reikbaar \a/aren, vaker genoemd.

Vooral voormalige LTS'ers noemen dit type. Het lijkt zo, als
zagen zij een baan als een in de praktijk geschoolde vakman

tot de mogelijkheden behoren.

Gaan deze schoolverlaters nu ook op zoek naar de door hen ge-

wenste baan, of zijn het meer dagdromen?

Net als we voor de generatíe t977/ r78 konstateerden, blijkt
ook bij de oudere generatie bij jongens de aansluiting tussen

het wensen en het feitelijk najagen van een baan sterker te zijn
dan bij meisjes.
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Ondanks het feit dat LTS'ers nogal eens een baan noemen die
meer opleiding vereiste dan die welke zij toen bezaten, gaat

toch het merendeel van de LTSrers op zoek naar de door hen ge-

wenste baan.

Meisjes doen dat vaker niet:: zo zal een LHNo-meisje nogal eens

een winkelbaan en een aVO,/Wo meisje een administratieve baan

zoeken, hoewel beiden het liefst in de verzorgende sektor wi1-
den werken.

15.2.3 De tijd die aan het zoeken besteed wordt

Net als in 1977/ '78 beginnen voortijdige schoolverl.aters in
1969/' 70 in grote getale onmiddellijk na het vertrek van school

met werken. Ín 1969/ t70 gaat het daarbij zelfs om meer dan de

helft van de respondenten. In 1977/' 78 is dat een derde.

Als er een zekere tijd tussen het schoolverlaten en de eerste

baan verloopt, wordt die Èijd in veel gevallen niet met het
aktief zoeken van een baan gevuld. Het lijkt wel alsof men èf
al een baan heeft öf dat informeel regelt.
Bij meisles verstrijkt vaak wat meer tijd, die dan echter niet
vaker met het zoeken van een baan gevuld wordt, maar met het

helpen van moeder in de huishouding.

Voormalige LMO,/LEAO'ers en HAVO,/Worers besteden relatief de

meeste tijd aan het zoeken van werk.

A1 moet in deze enige rekening worden gehouden met wat verge-

ten perioden, toch lijkt de overstap van school naar werk aI
met a1 ín t969/ t70 nog vlotÈer te verlopen dan ín t977/178.

Dit zou kunnen duiden op de aanwezigheid van meer mogelijkhe-
den op de arbeidsmarkt voor ongediplomeerden Li 7969/'70.
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Tabel 15.1 Geqevens met betrekking tot het zoeken van een
baan naar sexe en laatstgevolgde opleiding

man LTS
LMO/ LAO/
LEÀO LNO

HÀVO/
MÀVO

vwo

622 40r 2lz

81 2AZ 368

81 24\ 368

23\ 81 7*

(13) (25t (14)

54r 80r 69*

461 20r 31r

(13) (2s) (13)

-518r
- 2z 138

19r 30r 2t*
38ts 28\ l2z
198 14r 25\

13r 5r

6t 7e6 13t

61 7\ 4Z

-2142
( 16) (43) (24\

wensbaan is
zo bereikbaar 341

met extra oplei- 522ding bereikbaar

onbereikbaar 9t

onduidelilk hoe...--.._. --,.- -.__ 5tbererkl]aar

n = (106)

272 272 56r

252 652 l1z

361 61 1 7t

11r 2z 1 1r

(44) (66) ( 18)

651 868 77x

358 14r 2 3r

(37) (s9) (17)

38 2*

-318t
25r 1 3ï 39r

23r 42\ 272

20r 108 8r

51 88 L2Z

7\ 17r 4r

13r 31 4t
51 2a

(61) (92) (26)

wensbaan woÍdt

nagej aagd

niet nagejaagd

baan gevonden via
schoo I,/konsulent

C,AB

advertenties

ouders/ farni 1ie

vrienden,/kennissen

via vroegere
part-time baan

alleen door
eigen inspanning

anders

nooj-t gezocht

aktiviteiten tot
eerste baan

81r

19c

(97 \

2z

68

18*

36*

13r

8B

13r

4\

1B

(157)

338

212

33*

t2\

(7s)

68r

32X

(68 )

5*

1t

29\

22*

17r

5t

83

11t

5r

(10s)

geen, onmiddellijk 69r
we rken

o,a. aktief zoeken 12\

andere altivl- 19rteiten
n = (131)

482

10r

422

(791

49r 80r 57r

51 51 292

462 15C 14r

(43) (75) (2r)

792 46\ 29*

0r 168 35r

2t\ 38r 36r

(14) (37) (17)

342

39s

19*

8t

(181)

76*

z4\

(16s)

3t

4*

22\

30r

14r

6t

11c

.7*

38

(262)

61r

11ï

28ï

(210)
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15.2.4 9e-yriz9-Y3!-z9e!e!

De mani-er waarop in 1969/ r70 een baan gezocht wordt wijkt niet
fundamenteel af van de wijze waarop dat in 1971/' 78 gebeurt-.

Informele kanalen spelen de belangriikste rol: evenals bij de

generatie 1977/'78 zien we echter ook bij deze generatie dat
het vooral de jongens zijn die via het famil-ie-circuÍt aan een

baan komen en dat meisjes veel vaker advertenties napluizen.
Het enige verschil tussen beide generaties is gelegen in de

rol van vrienden en kennissen: in t977/' 78 spelen die kontakten
een veel belangrijker rol dan in L969/'70 (30% om 14%).

Een bemiddelende rol van het GAB wordt tegenwoordig iets vaker

genoemd, maar blijft gering (B% om 4*).

15,3 Samenvatting

Het niveau van de baan (uitgedrukt in benodigde hoeveelheid

opleiding die men bij het schoolverlaten het liefst wilde,
Iag bij de generatLe 1969/ t70 hoger dan bij de huidige gene-

ratie.
Net a1s bij de generatie 1977/'78 valt ook voor díe van L969/
r70 te konstateren dat jongens in grotere mate dan meisjes
op zoek gaan naar de door hen gewenste baan.

Voor de totale groep verloopt de overstap van school naar

werken nog vlotter dan bij de huidige ongediplomeerde school-
verlaters. Dit suggereert dat de mogelijkheden op de arbeids-
markt toen ruimer waren dan nu.
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ro. BEGINBAAN EN LAATSTE BAAN

L5,t De beqinbaan van de generaties 1969/'70 en

1917 /',18

in deze analyse van de haan rlie men een jaar na het schoolver-

laten had of, indien men op dat moment niet meer werkte, van

de laatste baan op dàt moment, ontbreken alleen de 24 perso-

nen (9t) die tot dat moment niet gewerkt hadden.

Voor alle anderen beschrijven we de volgende kenmerken van de

baan: het soort bedrijf waar men werkt, de kenmerken van het

werk en de klachten van de werknemer over bepaalde kenmerken.

Ondat niet elk kenmerk bij alle besproken banen uitgevraagd

is, ontbreken in deze en volgende analyses soms elementen die
elders wel ter sprake komen.

L6.I.L Bedrijfskenmerken

ook in 1970/'71 (één jaar na het schoolverlaten) kwamen, zoals

te verwachten viel, jongens en meisjes in verschillende be-

drij fssektoren terecht.

Tabel 16.1 Bedrijfssektor beginbaan naar sexe

totaal man

adrr-ini stratie f/hande 1

kommerciëIe diensten

agrarisch,/visseri j
industrie,/verkeer
medisch/weLzíjn

openbare diensten

schoonmaak

n=

108 5%

2B* 31%

1 18 L2%

372 43%

,dZZ 1/o

B% 4%

3% 2%

(241)

118 2%

18ts 20%

172 18%

462 55%

Lz 0%

7% 2%

, o- oo7I ö A/A

(1s1)

Bs 8%

462 41%

1% 6%

22% 32%

6% 9%

10? L%

Ba 3%

( e0)
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fn 1970/ '71 was, net als 8 jaar later, de toestroom van meis-
jes het grootst in de sektor kommerciëIe diensten en die van

de jongens in de sektor industrie,/verkeer.
Er zí1n echter ook duidelijke verschillen: er is een grotere

toestroom in de sektor openbare diensten en (alleen bij de

jongens) in de sektor administratief,/hande1. Bij de meisjes

zien we Ln 7970/ '71 meer banen in de sektor schoonmaak. Daarbij ging

het in die tijd nog vooral om huishoudelijk werk bij partikulieren.

Men zou kunnen vermoeden dat de iets andere samenstelling naar

Iaatstgevolgde opleiding bij deze verschillen een ro1 speelt.
Het blijkt echter dat met name de verschillen in toestroom

naar sektoren administraÈief,/handel en openbare diensten bij
bijna aIle opleidingstypen optreden: zo was bijvoorbeeld de

toestroom naar de sektor administratief/handel Ln 1970/ '71 bij
LTS'ers 10t en in I97B/'79 2%. Voor HAVO/WO'ers liggen deze

percentages op 28ts en L3%.

Het lijkt alsof bepaalde sektoren, zoals de administratieve,/
handelssektor en die van de openbare diensten, in de loop van

de tijd minder toegankelijk zijn geworden voor ongediplomeerde

schoolverlaters .

Wat betreft de grootte van de bedrijven en het familiekarakter
ervan, is er in het algemeen geen verschil te bespeuren tussen

de bedrijven waarin de beide generaties terecht kwamen.

De enige verschillen zijn gelegen in de gemiddeld bedrijfs-
grootte per afzonderlijke sektor.
Dat in de loop der jaren in de sektor kommerciëIe diensten het

aandeel van de zeer kleine bedrijven (minder dan tien man per-
soneel) van 658 naar 44% afneemt, is - gezien de afname van het

aantal kleine buurtwinkeltjes - niet zo verbazend.

Voor de toename van de bedrijfsgrootte in de sektor industrie,/
bouw,/verkeer - een afname van het aantal zeer kleine bedrijven
van 63? naar 46% - hebben we geen verklaring.
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16.1 .2 Baankenmerken

De verdeling over de onderscheiden baansoorten staat in onder-

staande tabel aangegeven.

Tabel 16.2 Baansektor naar sexe en laatstgevolgde opleiding

blauw- blauw+ wit+ groen anders n

totaal- 252 (29%)

man 24,6 (29%)

vrouw 28\ (30%)

LHNo 4Az (40%)

LTS 2g\ ( 22%)

LMO/LEAO 8\ (33%)

LAolLNo 442 (53%)

MAVo 11,2 ( 20%)

HAVO,/WO 0z ( 4%)

2\ (1%) 24t

2,6 (2%) 1s1

2\ (A%) 190

2z (0%) 52

Lz (0%) 89

oz (0%) 25

or (0%) 76

sz ( 2%) 3'?

oz (4%) 18

26È (22%)

342 (41%)

rrr ( 5%)

t2\ ( 7%)

4tz (61%)

2Bz (24%)

0,6 ( 16% )

242 ( 9%)

1'1,È ( 13% )

rlz (28%)

L3z (13%)

262 (43%)

3rz (45%)

14ï- (L0%)

lsz (29%)

oz ( 0%)

19t (29%)

712 ( 357")

20x (11%)

!32 ( 2%)

322 (20%)

152 ( 4%)

6z ( 0%)

4zz (10%)

az ( A%)

322 (29%)

672 ( 33%)

9z ( 8%)

14Í" ( 14%)

oz ( 3%)

oz ( 4%)

9\ ( 5%)

4z ( 5%)

562 (32%)

8z (12%)

6z ( 9%)

Zoals we op basis van de verdeling over de verschillende bedrijfs-
sektoren aI konden vermoeden, is de positie van de voortijdlge
schoolverlaters uíL 1969/ '70, één jaar na het schoolverlaten, iets
gunstiger dan die van de huidige generatie. Hun beginbaan vergt
ín 46?" van de gevallen enige kwalifikatie, di-e van de generatle

1977/' 78 in 33% van de gevatlen.
Bij de jongens is alleen sprake van meer banen in het enigs-
zins gekwalificeerde witte werk; bij meisjes was de kwalifica-
tie-graad van het werk in I97O/'7I zoweJ- in de witte als de

blauwe banen hoger.

Bij de huidige generatie is er vooral sprake van een veel gro-
tere toestroom in het ongeschoolde witte werk (winkel en hore-
ca-banen) .

We gaan nu in op de verschillen per opleidingstype.
LHNO

Ln 1970/ '71 was de toegang tot het enigszins gekwalificeerde
witte werk iets ruimer dan voor de huidige generatie. De toe-
stroom naar het ongeschoolde wÍtLe werk neemt in de tijd toe.
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Zoals voor de meisjes in het algemeen, zo geldt ook voor LHNO-

meisjes zonder diploma, dat de toegang tot het geschoolde hand-

werk gering was en i-n de loop van de jaren zelfs geringer is
geworden.

LTS

Ondanks het feit dat het niveau van de gewenste baan van de

schoolverlaters uíL t969/ '70 hoger leek te liggen dan bij de

generatie L977/'78, zíeL de huidige generatie vaker kans in
het wat gekwalificeerde handwerk terecht te komen. f.n t970/,71
was er meer toestroom in de witte banen.

LMO/ LEAO

De sÍtuatie van hen die deze schooltypen ongediplomeerd verla-
ten, is in de tijd drastisch verslechterd. Was in I97O/,71 de

enj-gszins gekwalificeerde witte baan de meest voorkomende baan,

in 1978/ '79 komt 62% in ongeschoold werk terecht en nog slechts
10% ín een enigszins gekwalificeerde baan (was Ln I97O/ '71 res-
pektieveli)k 23s" en 424).

LAA/LNO

Gezien het geringe aantal personen dat afkomstig is uit deze

opleidingstypen valt er over een verandering in de tijd niet
veel te zeggen. In t97O/ '71 komen aldus opgeleiden wat vaker
terecht in het soort banen dat in het verlengde van de oplei-
dinq lijkt te liggen.
MAVA (ULO/I(ULO)

Het is heel merkwaardig dat deze groep vroeger zo vaak in het
geschoolde handwerk terecht kwam, terwijl dat Ln 1978/ '79 nog

amper voorkomt. In het algemeen kon iemand met een paar jaar
ULO, MULO of MAVO in L97O/ '71 heel wat beter werk krijgen dan

in L97B/ 179.

HAV?//W0

Ook voor deze groep is de situatie in de tijd ernstig verslech-
terd: Het aandeel van het gekwalificeerde witte werk daalt van

69"-" naar 33%. rn L97B/'79 komen aanzienli-jk meer HAVo/\,nvo'ers

in het winkel- of horecawerk terecht.
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We kunnen ons nu de vraag stellen of ook de salarispositie in

t97O/'71 beter was dan die in L978/'79. laen zou kunnen veronder-

stellen dat de invoering van het minimum-jeugdloon met name

voor de ongediplomeerde schoolverlaters geleid heeft tot een

verbetering van hun loonPositie.
Om dat na te gaan wilden we tot een met de eerste meting onder

de voortijdige schoolverlaters uLx 1977/ '78 vergelijkbare be-

paling van het salaris komen (onder, op of boven het minimum-

jeugdtoon) . Ín t969/ r70 was het minimum-jer:gdloon echter nog

niet ingevoerd. We konstrueerden daarom een met het minimum-

jeugdloon vergelijkbare norm, uitgaande van het toen geldende

minimumloon voor 23-jarigen en ouder.

We korrigeerden daarbij voor leeftÍjd door het netto-minimum-

Ioon voor elk jaar onder de 23 te verminderen met 6+? (bij

benadering de wijze waarop het minimum-jeugdloon wordt vast-

gesteld). Ook het aantal gewerkte uren per week werd in de be-

paling opgenomen.

Aldus bepaaLd, blijkt het salaris in de beginbaan van de gene-

ratie 1969/'70 voor 37% onder, voor 9% op en voor 54% boven het

aldus gekonstrueerde'minimum-jeugdloon' te Liggen.

De slechtste betaling vinden we in de sektoren kommercië1e

diensten en industrle,/verkeer. ïn deze beide sektoren l-igt bj-j

telkens 42"6 lneL Ioon onder de gekonstrueerde norm.

In vergelijking met de loonsituatie van de generatíe 1977/'78

is er voor wat de beginbaan betreft niet veel verschil. Bij

die generatie vonden we immers bq 31% betaLing onder het

niveau van het minimum-ieugdloon; bíj 21% Iag dit op het ni-

veau en bi 48% daarboven.

Het lijkt er dan ook niet op dat de latere invoering van een

officieel mj-nimum-jeugdloon voor ongediplomeerden veel veran-

dering teweeg heeft gebracht.

Aan de andere kant is er ook geen sprake van een achteruitgang

in de loonpositie van ongediplomeerden tussen l91O/' 71 en

213



1978/' 79. Dit, ondanks een verslechtering in de aard van het
werk en de verslechterde arbeidsmarktsituatie.
Er blijken echter wel over de jaren verschillen te bestaan in
de betaling van ongediplomeerden 1n de verschÍ1lende bedrijfs-
sektoren en soorten werk.

De betaling in de sektor industrie,/verkeer j-s aanzienlijk ver-
beterd, van 42? naar 27% onder de norm. In de sektor kommer-

ciële diensten is zij slechts weinÍg verbeterd; 422, respek-
tievelijk 34% be:uai-Lng onder de norm en 10?, respektievelijk
30% daarop.

In de andere sektoren, en zeker in de sektor agrarisch,/visse-
rij, was de betaling in 1970/ '71 relatief beter.
Het grootste verschil j-n salarispositie vinden we bij het ge-

schoolde handwerk:. ín 7970/ '71 vinden we daar 44ts onder-betaling,
ín 1978/ '79 is juist daar de onder-betaling het geringst (16%).

Bij het ongeschoolde handwerk vinden we het tegenqestelde:
dat werd vroeger beter betaald (272 om 39% onder-betaling).
De situatie in het ongeschoolde witte werk is iets verbeterd,
maar is ook in de latere periode tamelijk slecht (47% en 37%

onder-beta1 ing ) .

De veranderingen in de leerplicht bij jongeren lijken een dui--

delijk effekt op het aantal gewerkte uren per week te hebben

gehad: in I97O/ '71 werkte 60Z 40 uur of minder, ín l91B/'79
Ls dat 86%.

In het aantal personen dat overwerk verricht is echter niet
veel veranderd (51% on 45%).

ook aan de voortijdige schoolverlaters uit 7969/ '70 legden we

met betrekking tot hun beginbaan een lijstje mogelijke klachten
voor rond de monotonie van het werk, het tempo waarin gewerkt

moet worden en het als hinderlijk ervaren toezicht van de baas.

Zij noemden in twee derde van de gevallen één van deze klachten
en de helft van de respondenten noemt er twee of meer.
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Tabel 16.3 Beginbaangegevens naar soort werk

blauw- blauw+ wit- wit+ totaal

salaris
ttboventt
ttoptt

"onder"

werkweek

40 rrur of
minder

meer dan
40 uur

overwerk

klachten over
werk

geen
minstens één

volgen van
baan/bedrij fs-
spec. opl.
ja
n-

baas eigenaar
ja

grootte bedrijf
Èot 10 werkn.
LO Lim 49
50 t/m 99
meer

508 60*
38 6Z

47?. 348

642
9z

27%

422
t4z
44t^

62%

158
232

54%

9%

372

59r

4Lz

242
762

7z

(44)

52?,

488

53?
472

23?

(43 )

48%

32?
5ts

15ts

458

558

75*.

25?.

58ts
422

2Lz

(3s)

4LZ

59r

60r

408

nee
ja

462
54%

408
60,ó

432
572

492
51ts

2Bz
72%

42r^

588
35%

658

t4z
(30)

4Bs
522

342
662

08 l4z
(13) (16s)

7tz82z 782 702 40r 908

272
462
1ots

17?

62%
212

53
122

25%

3B%

15%

23%

732
232

5%

42%

33%

B%

15u

2t5



AIs we deze aantallen zouden willen vergelijken met dle voor

de generatíe 1977/ '78, dan moeten we ons bedenken dat die op

het moment van het intervÍew meestal nog in de beginbaan werk-

zaam waren. Gezien het feit dat mensen nu eenmaal makkelijker
klagen over een baan waaruit men vertrokken is, dan over een

baan die men nog heeft, is het getal van 59% dat in I97B/179

zorn klacht aankruj-st niet laag te noemen.

De mj-nste klachten komen van de geschoolde handwerkers en zij
die agrarisch werk of werk in de visvaart verrichten en de

meesten van hen dj-e ongeschoold handwerk of enigszj-ns gekwa-

lificeerd rwitr werk verrichten. Dit geldt zowel voor de ge-

neratie 1969/t 70 als de generatie 1977/'78.

Ondanks het feit dat de kwalifikatie-graad van het werk in
L978/' 79 ten opzichte van t970/ '71 is afgenomen, zíen we toch
ín t97B/ t79 een toegenomen aantal personen dat een baan of be-

drÍjfsspecifieke opleiding volgt (van 14? tn 1970/ '71 naar
25% ín l97B/''?9) .

Dat is ongetwijfeld voor een groot deel te danken aan de in-
voering van de partiële leerplicht.
In beide perioden zijn het vooral zij die enigszins gekwalifi-
ceerd werk verrichten die een dergelijke opleiding volgen.
Voor hen die ongeschoold werk verrichten of werkzaam zijn in
Iand- en tuinbouw of zeevisvaart, zien we i-n beide perioden
zo goed aIs geen pogingen het. kwalifikatieniveau door oplei-
ding te verbeteren.
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16.2 De totale loopbaan

16-2-r Verandering van baan

In totaal zitten ten tijde van het interview, zo'n 9 jaar

na het vertrek van school t nog 22 personen (BB) in dezelfde

baan als een jaar na het vertrek. Het gaat daarbij om 20 man-

nen en 2 vrouwen. Alle anderen werken nu in een andere baan

of zi1n inmiddels met werken opgehouden.

Zo werkt van de vrouwen nog maar 45ts en van de mannen 96%.

De vrouwen die niet meer werken houden zich grotendeels met

het huishouden bezig (52 personen, 50? van de vrouwen); twee

zijn er terug naar een volledige dagopleiding, drie verrichten
los-vaste klussen en één zoekt er werk, overigens zonder inge-

schreven te staan bij het GAB.

De mannen die niet werken (zeven personen) zoeken alle een

baan en staan daarvoor i-nqeschreven bij het GAB.

Tussen het schoolverlaten en de eindsituatie ten tijde van het
interview hebben de mannen gemiddeld vijf en de vrouwen gemid-

deld drie à vier banen gehad. Bij de vrouwen die zÍch ten tijde
van het intervÍew niet met het eigen huishouden bezig hielden,
wijkt het gemiddeld aantal banen niet noemenswaard af van dat

van de mannen (4.8).

Eén respondent zei meer dan 30 banen gehad te hebben en vroeg

zich trots af of we ooit iemand gesproken hadden die er zoveel

had gehad!

De hoogste gemiddelden vinden we bij LTS- en LAo,/LNo-verlar*ers

(5.6 en 5.8 banen); een wat geringer aantal banen vinden we

bij LHNo-verlaatsters, waarvan een groot deel (64%) inmiddels

een eigen huishouden heeft en bij de MAvO-verlaters met res-
pektievelijk 3.1 en 3.7 banen. AIs we bij deze schooltypen de

niet meer werkenden buiten beschouwi-ng laten, liggen de gemid-

delden op 4.7 en 4.0.
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Om te zien of er een verschi_I bestaat in de mate waarin men

in de aanloop van de karrière van baan verandert, hebben we

j-n de loopbaan van de generatie 1969/,70 een met de loopbaan

van'de generatie t977/' 7B vergelijkbaar moment gekozen.

Het betreft het moment waarop de generatíe L977/ '78 voor de

tweede en laatste maal geinterviewd werd; twee jaar na het
schoolverlaten.
Het blijkt dat de mobiliteit van de huidige generatie in de

periode L977/'78 - 1979/ '80 iets groter was dan die van de ge-

neratie 1969/' 70: was tn l97t/t72 46? minstens één keer van

baan veranderd, in 1979/' B0 1i"qt dat percenLage op 56%.

16.2.2 Vlerkloosheid

!{e zagen dat in de aanloop naar de eerste baan er maar zelden
sprake \^ras van een periode, waarin men aktief een baan zocht.
Later verandert dat echter.
In de 9 jaar die er sinds het vertrek van school verstreken
zijn, is 36ts van alle respondenten tenminste één keer zonder

werk geraakt en op zoek naar een nieuwe baan gegaan. Het gaat

daarbij om 40% van de mannen en 308 van de vrouwen.

Meestal noemt men slechts één periode, ín 23% van de gevallen
zoekt men twee maal of vaker een baan.

Dit is echter een minimum-schatting. Zoals men zich voor kan

stellen is het nj-et zo eenvoudig een arbeidsloopbaan van zo'n
9 jaar volledig te rekonstrueren, zeker niet als er sprake was

van veel baanwissel-ingen.

Er zijn daarom nogal eens perioden oningevuld gebleven. Deze

perioden zijn niet als peri.oden van aktief zoeken gekodeerd.

Dat deze enge definitie, die zich baseert op perioden waari-n

men zegt aktief een baan te zoeken, tot een onderschatting van

werklooshej-d aanleiding geeft, blijkt uit het aantal personen

dat zegt ooit bij het cAB ingeschreven te hebben gestaan (43%)
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Het Gewestelijk Arbeids Bureau levert trouwens in 169 van de

gevallen (bij 368 van de i-ngeschrevenen) een baan: bij 208 van

de jongens en 10t van de meisjes.

Tabel 16.4 Loopbaangegevens naar sexe en laatstgevolgde op-
Ieiding

man vrouw
LMO/ LAO/
LEÀO LNO

4,0 5.8

4.4 5.8

HAvo/MÀvo 
vwo

3.7gemlddeld aantal 5.1
banen

gemlddeld aantal
banen van de 5.1
werkenden

ooit werkzoekend
(enge definiÈie) 4ut

ooit werkloos
(ruime definitie) 62\

totale duur
we;klo*h"rd

3.6

4.8

30r

'14\

19ts 142
35c 222
16* 15ï
t2\ 15r
19r 35r

(95) ("74)

8t

( 4)

31r

10r

4.1

4,0 4.t

39r 62\

max .
max.
max .
max .

md
md
j aar
j aar

9s 19r
27\ 35ts

18r 158
13r 88
3 31 232

(45) (48)

77r 43r

15r
30* 20r
15s 2A*
30s
10* 602

(20) ( 5)

25* 24e6

27% 33r
ï4t. 142
t4* 10r
25* 19c

(28) l2r)
1il9er

werkloos t.t.v.
i.nterview

ooit ingeschreven
bii het cAB

baan via GAB

werkend t.t.v.
interview

4\

I 7)

50c

20*

5t

( 1)

3t

( 3)

54r

2!\

95r

t4*

( 3)

422

L2\

69r

6t

( r)

442

13r

94r

3*

( 1)

44\

t2\

74\

4\

( 1)

252

96895ï 55r

10i

34s

We hebben ook een ruimere definitie van werklooshej-d gehanteerd.

Daarbij is elke periode, waarin niet gewerkt werd zonder dat

er sprake was van een mÍn of meer dagwullende taak (bijvoor-

beeld dagopleiding, eigen huishouden en dergelijke) als een

periode van werkloosheid gerekend.

4.5

5.0

368

67r

I'72
292
158
13r
26*

( 169)

5s

(11)

43r

1bï

75*
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Volgens deze definitie is liefst 67? van de ongediplomeerde
schoolverlaters in een periode van rond 9 jaar ooit werkloos
geweesti 74% van de vrouwen en 62% van de mannen.

Onder beide definities (werkzoekend en werkloos) zi-jn het te1-
kens de voormal-Ee LTS'ers en LAO,/LNOrers die de minste erva-
rj-ng met werkloosheid hebben: van hen was ooit werkzoekend

respektievelijk 23eb en 17%, werkloos 54* en 43%.

verlaters zijn de overeenkomstige cijfers 62* en 87%.

Gemiddeld heeft men bijna twee keer een periode van werkloos-
heid meegemaakt. De totale duur van de werkloosheidsperioden
loopt nogal uiteen: ín 462 van de gevallen blijft de totale
duur beperkt tot maximaal 3 maanden, maar voor 398 van hen die
dit overkomt, ligt de totale duur op een jaar of langer.

Zoals we al zagen is de werkloosheid ten tijde ïan het inter-
view zeer gering: 4? van de mannen en Bts van de voor de arbeids-
markt beschikbaar staande vrouwen.

!Íe hebben nog een ander peil-moment genomen, namelijk de situ-
atie één jaar na het schoolverlaten.
Op dat moment was 10% van de populatie niet werkend. Het gaat
daarbij om veertien meisjes d1e nog nooit gewerkt hadden en

meest moeder in de huishouding hielpen en eIf jongens, waarvan
er zes a1 gewerkt hadden. Op dat moment was de werkloosheid
onder deze groep schoolverlaters maar iets hoger. Het verschil
is echter niet groot te noemen, zeker niet a1s men bedenkt dat
nogal wat meisjes in die periode in feite de arbeidsmarkt niet
betreden hadden.

L6.3 De gehuwde, ni_et werkende vrouwen

Een groep, die we tot nu toe nog niet expliciet in de analyse
betrokken hebben, zijn de vrouwen die inmidders niet meer wer-
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ken (56 vrouwen) of nooit gewerkt hebben (twee vrouwen).

Het gaat daarbij om 52 vrouwen die helemaal niet meer werken

en vier vrouwen die incidenteel nog wel eens ergens invallen

of een gering aantal uren per week aan een baan besteden'

De groep is samengesteld uit 40 voormalige LHNO-sters, zes

LEAO,/LMO-sters en tien MAVo-verlaatsters; respektievelijk 66%,

55% en 40% van de vrouwen met een dergelijke opleiding'

De reden om met werken op te houden was meestal de komst van

een kind (518) of het huwelijk op zích \262) -

Opvallend is dat vijftien vrouwen het eigenlíjk jammer vonden

dat ze met werken moesten ophouden.

Blijkbaar missen zij de afleiding en het gevoel zinvol bezig

te zijn. Dat zijn tenmj-nste voor 25 van de 39 vrouwen die mis-

schien 122) of zeker (17) weer willen gaan werken, de redenen

om eventueel een baan te beginnen. Het geld speelt maar bij

zeven vrouwen (a1len van het LHNO afkomstig) de belangrijkste

rol.
Aarzeling om te gaan werken komt meestal voort uit de leeftijd

van de kinderen, maar heeft ook te maken met twiifel ten aan-

zien van het soort werk dat men zou kunnen krijgen. Van aIle

vrouwen die zeker of misschien willen werken, stellen 28 vrou-

wen eisen aan het werk; vooral wat betreft de werktijden, de

werkinhoud en de afstand van huis.

AI met aI achten 20 vrouwen (36ts van de niet-werkende vrou-

wen) de kans dat ze weer aan het werk zullen gaan vrij groot

of weten zeker dat dat zal gaan gebeuren.

16.4 De zelfstandigen

Een anrlere groep, die amperr i.n voorgaande analyses aan bod

kwam, is die van de zelfstandigen.

In totaal hebben ten tijde van het interview 23 personen een

eigen bedrijf, negentien mannen en vier vrouwen. De vooroplei-
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ding lijkt niet zoveet ter zake te doen, het is meer een fa_
miliekwesti-e. rn negen gevalren zet de zoon of dochter het be-
drijf van de ouders voort en i-n twee andere gevalren werd het
zerfstandig ondernemerschap met de paplepel ingegoten: zoars
één van deze respondenten zei: "federeen bij ons in de famirie
is een zelfstandige".
De aard en de omvang van de bedrijven lopen sterk ui-teen: zo
zijn er tien bedrijven waar de baas er alreen voor staat. Het
betreft onder andere een houthandel, een taxÍbedrijf en een
kunsthandet. slechts in twee gevarren is er sprake van een be-
drijf met meer dan tien werknemers.
ln de helft van de gevallen is men mede-eÍgenaar, in bijna al_
Ie gevallen samen met een familielid.

Men kan zich de vraag stellen in hoeverre het zelfstandig on_
dernemerschap een middel is om a1s ongediplomeerde te ontkomen
aan de schoringseisen die aan sorricitanten voor het rbetere
werk' gesteld worden.

In een aantal bedrijfjes komt het a1leen aan op ervaring en
ermee opgegroeid zí)n. zo zijn er e1f zelfstandigen die èf
helemaal geen enkele opleÍding gevolgd hebben, öf een oplei_
ding die voor het bedrijf van geen belang is.
voorar in de bloemenhandel telt voornamelijk de ervaring die
men meest in de familiekring of op het dorp opdoet.
Alre anderen hebben minstens een vakdiproma (6), een midden-
standsdiploma (2), of een diploma in het voortgezet onderwijs
behaald (2). Twee personen waren op het moment van het inter-
view nog met een middenstandsopleiding bezig.

A1 met aI lijkt de motivatie voor het zerfstandig ondernemer-
schap vaak een familiekwesti.e, waarbij het nogal eens voorkomt
dat de ouders een zoon of dochter van schoor halen of laten gaan
om zoveel ervaring in de zaak op te kunnen doen dat zij die Ia-
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ter kunnen overnemen (zie ook paraqraaf 14.2).

L6.5 Van beginbaan naar laatste baan

Om de ontwikkeling in de arbeidsloopbaan te peilen, vergelij-
ken we in dit gedeelte de eerder besproken beginbaan met de

laatste baan die de schoolvertater uíL L969/ '70 ten tijde van

heÈ interview had.

Bulten deze analyse vallen daarmee aI diegenen die ten tijde
van het interview niet (meer) werkten.

Dat heeft als konsekwentie dat zeker de groep vrouwen geen

willekeurige uitsnede uit de totale groep is. Víe bespreken de

gegevens daarom naar sexe.

Gezien het feit dat het alleen gaat om de beginbaan van hen

die ten tijde van het interview werkten, kunnen er verschillen
bestaan met wat eerder ten aanzien van de kenmerken van de be-

ginbaan gezegd werd.

Toen ging het immers om allen die een jaar na het schoolverla-
ten tenminste éénmaa1 gewerkt hadden.

76.5.t !9qÍitl:lgrygrEel

De 178 personen (134 mannen, 44 vrouwen) die tijdens het inter-
view nog werkten, zijn in vergelijking met hun beginbaan voor

een belangrijk deel uit de sektor kommerciële diensten verdwe-

nen. we treffen hen nu meer aan in de sektoren administrati.ef/
handel en openbare diensten.
Dat we bij de vrouwen met een bijzondere groep te maken hebben

blijkt uit het feit dat deze vrouwen in hun beginbaan in ande-

re sektoren werkzaam zijn dan waarin we eerder de vrijwel to-
tale groep vrouwen aantroffen.
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Zij waren voor een aanzienlijk deel in de verzorgende sektor
werkzaam en werken daar in hun laatste baan in nog grotere qe-

tale. Verder is bij hen een toename in de sektoren openbare

diensten en administratief,/handel te konstateren.

Tabe1 16.5 Bedrijfssektor beginbaan en laatste baan van hen
die nog werken, naar sexe

beginbaan

totaal man vrouw

Iaatste baan

Eotaal man vrouw

administrat j-e f/hande I
kommerciële diensten

agrarisch/vi sserj- j

industrie /verkee r
medisch,/welzi j n

openbare diensten
schoonmaak

1Ug lUË

2Az !7ï
168 16r

5 /\ 4bt

51 1r

7z 7\
51 3r

158 r4Z 18s

91 81 13s

61 81 3r

44\ 561 5r

98 21 31r

15r 1 11 26\
2\ 18 58

8t

331

1)ï

3t
Z I\

8t
I Jï

Bij de mannen zijn de veranderingen minder groot dan bij de

vrouweni er is een groter aantal mannen in de sektor industrie,/
verkeer werkzaam en net a1s bij de vrouwen vj-nden wij hen in
hun laatste baan minder Ín de sektor agrarisch/visserij.
Men j-s 1n de laatste baan minder vaak in een bedrijf werkzaam

waar de baas ook de eigenaar is (van 71% naar 568).
Bij de vrou\{en was in de beginbaan al in mindere mate sprake
van een familiebedrijf; in de laatste baan komt het nog minder
voor dat de baas ook eigenaar is (van 508 naar 378).
Het aantal werknemers in het bedrijf waar men werkzaam is ligt
alleen bij de mannen in de laatste baan iets hoger. Het aan-
deel zeer kleine bedrijfjes (maximaal t-ien werknemers) gaat bij
hen van 388 naar 258 en dat van de grote (meer dan 100 werkne-
mers) van 178 naar 308.
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16.5.2 Baankenmerken

Zoals we aI op basis van de verdelJ-ng over de bedrijfssektoren
konden vermoeden zijn de vrouwen vooral goed vertegenwoordigd

in het geschoolde witte werk. Daarnaast vinden we hen vrijwel
alleen in het winkel- en horecawerk en in ongeschoolde hand-

arbeid.

Tabe1 16 . 6 Soort werl<
die werken,

in beginbaan en laatste baan voor hen
naar sexe

blauw-

blauw+

wit+

9roen

beginbaan

Èotaal mm vrouw

laatste baan

totaal man vrouw

22\ 20* 31r

34C 43r 0r

148 t?z 19r

25\ 18r 508

61 88 0r

(167) (131) (36)

24* 24\

29* 36r

168 1 3C

19r L2z

1 11 15r

(ï67) (131)

6t

282

44\

0t

(36)

Voor het totaal zien we dat in de laatste baan 59? van de res-
pondenten werk verricht dat enÍge kwalifikatie vereist. Dat be-

tekent een lichte verbetering ten opzichte van de situatie in
de beginbaan (48% enigszins gekwalificeerde banen).

Bij vrouwen is van zorn verbeterj-ng amper sprake: hoewel iets
meer vrouwen in hun laatste baan enigszins gekwalificeerd wlt
werk verrichten, zien we tegelijkerti3d meer vrouwen in het
ongeschoolde handwerk terechtkomen.

Bij zowel mannen als vrouwen vergt in de laatste baan het werk

in de helft van de gevallen enige kwalifikatie.
De verdeling in de laatste baan is het gevolg van het feit dat:

- drie kwart van hen die in hun beginbaan enigszins ge-

schoold werk deden, ook in hun laatste baan dat soort
werk verrichten;

- iets minder dan de helft (42s") in staat blijkt van

ongeschoold in enigszins geschoold werk terecht te komen.
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Zij die in enigszins geschoold werk starten, blijken na een pe-

riode van zorn B jaar voor het merendeel nog in dergelijke ba-

nen werkzaam te zijn. Voor mannen geldt dat de helft in staat
is vanuit onqeschoold werk in enigszins geschoold werk te ko-

men. vrouwen die ongeschoold werk deden en na B jaar nog wer-

ken, zijn voor drie kwart in dat soort werk gebleven.

!íe hebben gekeken of deze veranderingen ook zichtbaar zijn in
de eisen die bij sollicitatie gesteld werden. Het percentage

banen waar mj-nstens één eis gesteld werd stijgt van 40* bij de

beginbaan, naar 68t bij de laatste baan. De stijging ten opzich-
te van de beginbaan is bj-j mannen en vrouwen gelijk, maar dat
percentage ligt bij mannen in de laatste baan op 71t en bij
vrouwen op 59%.

Een gering gedeelte van deze stijging is toe te schrijven aan

scholingselsen. Alleen bij de vrouwen zien we daar een verdub-

beling (van 122 naar 242), bij mannen is de toename gering (van

2lz naar 25%).

Het verschil wordt vooral veroorzaakt door een toename van

de mate waarin ervaring gevraagd wordt (van 6% naar 32*).
De toegenomen kwalifikatiegraad van het werk bestaat daarmee

voor een groot deel uit informele kwalifikaties.

In de beginbaan werd 378 van de respondenten, mannen en vrou-
wen in gelijke mate, betaald onder de door ons gekonstrueerde

minimum-jeugdloongrens. In de laatste baan ligt dit percentage

op 178 en het percentage rboven het minimumloontop 7Bt (was

56ts). Met het iets verbeterde niveau van het werk zien we dus

ook een verbetering van de salarispositie,

In de werktijden zien we een afname van het aantal personen dat
meer dan 40 uur per week werkt (van 36% naar 20?), waarschijn-
lijk mede veroorzaakt door een greringer aantal, personen dat in
de agrarische sektor werkt.
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Er is in de laatste baan net als in de beginbaan een aanzien-

liik aantal vrouwen dat minder dan 40 uur per week werkt (was

30?, nu 39u ).
Het percentage mannen dat overwerkt is bli3vend hoog (50%, nu

53%). Bij vrouwen is een lichte toename te bespeuren (van 26u

naar 322).

We zagen tot nu toe bij een aantal kenmerken van het werk een

verbetering in het werk dat verricht wordt. De vraag kan ge-

steld wo::den in hoeverre zich dat uit in een afnemend aantal

klachten. Daarvoor maken we gebruik van de klachten over tempo,

monotonie van het werk en het als hinderlijk ervaren toezicht

van de baas.

Alleen bij de vrouwen is het aantal dat mlnstens één klacht

noemt in de laatste baan geringer (van 62t naar 508).

Als men bedenkt dat de laatste baan per definitie ook de baan

is waarin men nu werkt, dan is het opvallend dat de mannen

daarover bijna net zo vaak klachten hebben als over een baan

die zij zo'n B jaar geleden hadden.

We kunnen bij deze vergelijking ook andere klachten bekijken,

namelijk die met betrekking tot de werkomstandigheden. Het

gaat daarbj-j om het gevaar, de inrichting van de werkplaats

en lawaai-overlast.
Liefst 64ts van de mannen noemt minstens één zorn klacht met

betrekking tot hun huidige werk en bij vrouwen neent het aan-

tal dat minstens één van dergelijke klachten uit, toe van 35ts

over de beginbaan tot 44% over het huidige werk.

Voor de meesten die tijdens het interview werken is hun baan

een vaste (94%). Wat dat betreft zijn de mannen er iets op

vooruit gegaan (van 85% naar 94%). B1i de groep vrouwen j-s

het percentage vaste banen bli;vend groot (94% en 91?) .

We hebben gezien dat de positie op het werk sterker bepaald

wordt door de ervarinq die men inbrengt, dan door formeLe kwa-
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Iifikaties in de vorm van een opleiding. Vrij weinig personen
volgen ook weer op het moment van het interview een baan- of
bedrijfsspecÍfieke opleiding. Slechts 138 (23 personen) van de

hele groep volgt of volgde in die 'huidige'baan een opleiding.
Van hen heeft zot n 60? die oplelding inmiddels met of zonder
een diploma afgerond, 138 heeft de opleÍding zonder succes af-
gebroken en 27% is nog bezig. Deze percentages komen vrijwel
overeen met die voor de beginbaan.

16.5.3 ge!-!eeE9E:lEer:EeL!1e I_ye:r_!erqe_9eter3!ie:

Ondanks het feit dat we afzien van een systematische vergelij-
king tussen beide generaties op het punt van de arbeidssitua-
tie ten tÍjde van het interview, willen v/e voor twee kenmerken

een uitzondering maken: het zo juist behandelde 'volgen van

een opleiding' en 'de promotiemogelijkheden die men in het
werk ziet'. Wellicht werpen deze kenmerken enig licht op de

toekonstperspektieven van beide generaties.
Wat betreft het volgen van opleidingen is de generatie l9j7/,jB
aktiever: van hen Ls 22% gedurende de laatste baan aan een voor
die baan of dat bedrijf specifieke opleiding begonnen (1969/
t7O: 13%). Daarvan heeft 28% d,e opleiding afgerond, ineeft g%

de opleiding gestaakt en is 72% nog bezíq-
Dat betekent dat op het moment van het interview j.4% van d.e

generatie 1977/t 78 met een beroepsopleiding bezíg is, tegen
3% van de generatte 1969/ '70. Wellicht heeft de huidige gene-

ratie iets minder fiducie in de mogelijkheid, door het opdoen

van ervaring alleen, aan de slag te blijven en een beetje
aardig werk te verrichten.
Bij beide generaties is een vrijwel even groot deel optimistisch
over de promotiemogeli_jkheden in het werkz 41% van de 1977/t78-
ers en 39% van de schoolverlaters uíL 1969/t7O zíet wel een

kans hogerop te komen,
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Bij de huidige generatie houdt een iets grotere groep \^/at dit
betreft een slag om de arm, zodat de groep die geen kansen om

hogerop te komen ziet bij de 1969/ '70-ers wat groter is (48%

om 41"%).

Het is toch wel vreemd dat van de vrouwen van de generatie

1969/170 die nu nog werken en toch voor een groot deel het

enigszins gekwalificeerde wÍtte werk verrichten maar 30% (mis-

schien) een promotiekans ziet!

A1 met aI zien we dat ongeveer de helft van de ongediplomeerden

van beide generaties nog kansen ziet in het werk hogerop te ko-

men. De huidige generatie lijkt dit wat vaker te willen reali-
seren door rnid.del van het volgen van een opleiding, de genera-

t:-e L969/ '70 lijkt wat dat betreft wat meer op in het werk ver-
kregen ervaring te vertrouwen.

16.6 Samenvatting

De in het vorige hoofdstuk gekonstateerde ruimere mogelijkhe-

den op de arbeidsmarkt weerspiegelen zich, wat betreft de be-

ginbaan (de baan één jaar na het schoolverlaten), in een hogere

graad van geschooldheid van het werk, vooral in de witte banen.

De sektoren administratief/handel en openbare diensten waren

in die periode dan ook duidelijk toegankelijker voor toenmali-
ge voortijdige schooLverlaters.

De loonsituatie, gemeten met een fiktief minimum-jeugdloon

- een wettelijk minimum-jeugdloon bestond toen nog nj-et - ,

was in die tijd ongeveer gelj-jk aan die van de hrridige genera-

tie.
Dit doet vermoeden dat de invoering van het minimum-jeugdloon

in de praktijk voor ongediplomeerde schoolverlaters niet veel
verschil in de loonpositie heeft opgeleverd.
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De verlenging van de leerplicht heeft wel een duidelijk effekt
gehad. Dat blijkt zowel uit een geringer aantal gewerkte uren
per week als uit het feit dat de generatj-e 1977/'78 vaker een

part-time opleiding volgt. Dit laatste gegeven staat in kon-

trast met het slnds 1969/' 70 gedaalde kwalifikatie-niveau van

de beginbaan.

uan beginbaan naar Laatste baan

Als we de beginbaan van hen die na zo'n B jaar nog steeds wer-

ken vergelijken met de baan die ze toen ten tijde van het inter-
view hadden, is er een zekere verbetering in de geschooldheid

van dat werk te bespeuren.

Di-e schol-ing blijkt echter niet gebaseerd op inmiddels behaal-

de vakdiploma's, maar vooral op in de praktijk opgedane erva-
ring. Dit blijkt uit de eisen die bij de sollicitatie voor de

betreffende baan gesteld werden.

We zien tegelijkertijd een toename van het aantal personen in
de sektoren administratief,/handel en openbare diensten en een

afname van het aantal personen dat in de sektor winkel/horeca
(kommerciële diensten) werkzaam i-s.

Ook in de salarispositie is inmiddels een verbetering opgetre-
den, hoewel nog steeds 178 minder dan het minimumloon verdient.
De klachten over het werk nemen, vergeleken met die over de

beginbaan, nÍet af. Er is zelfs een toename van het aantal
klachten over de fysieke werkomstandigheden te signaleren.
Hoewel de generatíe 1969/ '70 in bijna even grote mate als de

huidige generatie nog promotiemogelijkheden in het werk ziet,
valt te konstateren dat nog slechts 3% van hen een beroepsop-

Ieiding volgt. tegen 14% van de generatie 19'77/ '78. Men ver-
trouwt wellicht wat die promotiemogelijkheden betreft meer op

de inmiddels opgedane ervaring.
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Ce l:otale Loopbaan

Op het moment van het interview werkt het overgrote deel van

de mannen - slechts 48 is werkloos - en is inmiddels de helft

van de vrouwen zich aan het huishouden gaan wijden. Van de

voor de arbeidsmarkt beschikbaar staande vrouwen is 8t werk-

Ioos.

Aan het gemÍddeld aantal banen dat mannen en vrouwen in de pe-

riode vanaf het schoolverlaten hadden (t 5) valt aI af te lei-

den dat menigeen oolt een keer op zoek moest naar een nieuwe

baan (368).

Een veel grotere groep was een periode niet-werkend zonder een

andere duidelijke dagvulling (zoals bijvoorbeeld het eigen

hui-shouden) , (67%) .

De gemiddelde frekwentie van zulke perioden ligt op t 2 en de

totale duur ervan loopt bii meer dan een derde van hen op tot

een jaar of langer.

Het minst worden verlaters van de LTS of het LAO/LNO met peri-

oden van werkloosheid gekonfronteerd.

Al met al moet toch vermoed worden dat de groep met wie wii

spraken, geen representatieve steekproef uit de totale groep

voortijdige schoolverlaters uíl- 1969/ '70 was. We nemen aan

dat de kategorie 'werkLoos ten tijde van het lnterview' onder-

vertegenwoordigd is.
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11 . OPLEÏDTNGEN NA HET VOORTGEZET ONDERWIJS

(1969 / ',7 0)

1.7.1 Inleiding

ïn dit hoofdstuk gaan we in de tweede paragraaf in op de ma-

nj-er wa.arop voortijdige schoolverlaters die inmiddels al zotn

9 jaar ervaring hebben met de mogelijkheden en beperkingen die

het ongediplomeerd zijn biedt, tegen hun toenmalig voortijdig
vertrek en het nut van diploma's aankijken.
In paragraaf 17.3 schetsen we een beeld van de opleidj-ngen die

onze respondenten vanaf hun vertrek van school tot op het mo-

ment van het interview gevolgd hebben of nog volgen. Daarbij

wordt ook gekeken naar de motivatie om aan een opleiding te
beginnen, de mate waarin men erin slaagt een dergelijke oplei-
ding af te ronden en de redenen waarom opleidingen niet afge-

rond worden.

Speciale aandacht wordt geschonken aan 'spi-jtoptanten' die als-
nog proberen een opleiding in het voortgezet onderwijs af te
ronden en aan hen die een beroepsgerichte opleiding volgen.

In paragraaf 17.4 wordt tenslotte van hen die op het moment van

het interview geen opleiding volgden, aangeqeven welke plannen

er bij deze groep leven om in de (nabije) toekomst aan een op-

Ieiding te begi-nnen.

Op basis van de aldus gepresenteerde gegevens kan wellicht iets
gezegd worden over de mate waarin ongediplomeerden in staat
zijn een tweede kans in het onderwijs te grilpen en de mate waar-

in bevordering van tweede-kans-onderwijs zou vcorzien in bij
ongediplomeerden bestaande behoeften en wensen.
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t7 .2 Houding ten opzichte van het toenmal i.J (voor-
tijdig) vertrek en het nut van een voortgezet_
onderwij s diploma

Net als in de vragenlÍjst die we tijdens de tweede met-ing

onder de generatíe 1977/ '78 hanteerden, hebben we op verschil-
lende manieren en op verschillende momenten in de vragenlijst
trachten te achterhalen hoe men tegen het toenmalig vertrek
van school aankeek en welke waarde men aan een voortgezet on-

derwijs diploma toekende,

De vragen zijn op één na dezelfde als die we aan de schoolver-
laters uiL 1977/ '78 voorlegden. Een toegevoegde vraag gaat in
op de beoordelinq van het vertrek van school op dat moment

zelf en 9 jaar later.
We geven een overzicht van de resultaten van deze beoordeling,
waarna we over het eventueel bestaan van spijtgevoelens en het
nut dat men wel of niet aan een diploma toekent, enige konklu-
sies zullen trekken.

VIak na een aantal vragen over de karrière in het voortgezet
onderwijs, vroegen we de respondenten wat ze 'toen' (bij het
vertrek) en wat ze tnut (ten tijde van het interview) van de

beslissing van school af te (moeten) gaan, vonden.

Het blijkt dat de meeste respondenten (B4B) het op het moment

van vertrek een (tamelijk) goede beslissing vonden. Een groot
aantal van hen is wat dat betreft nu een andere mening toeqe-

daanz 47% beoordeelt achteraf het vertrek minder gunstig dan

voorheen, eveneens 47% handhaaft de oorspronkelijke beoorde-

Iing en slechts 6% vindt de beslissing nu beter dan t-oen.

Dat resulteert erin dat nu nog maar 56% het vertrek een (tame-

lijk) goede beslissing vindt en inmlddels 39u (was 5%) het ver-
trek een (tamelijk) slechte beslissing vindt,
De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn wat dit betreft
gering; qua laatstgevolgde opleiding blijken eX-HAVO,/VWO-Ieer-

lingen het minst van mening te veranderen (zij blijven redelijk
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positief over hun toenmalige beslissing) en LaO,/r,NO-verlaters

het meest. Vond van hen 'toen' niemand de beslissing (tamelijk)

slecht, tnut vinden diÈ acht van de zestien verlaters uit de-

ze schooltypen.

In het kader van een onderdeel van de vragenliist, waarin de

respondent gevraagd werd de periode vanaf het vertrek van

school tot het moment van het interview op een aantal punten

te beoordelen, vroegen we ook of er in die jaren iets in hun

leven veranderd was of dat men anders over de dingen was gaan

denken.

Behalve dat heel wat respondenten zich ouder, volwassener,

wijzer of kritischer vinden dan 9 jaar terug, vermeldt 208 van

de respondenten spontaan dat hij of zt1 het voorÈijdig vertrek
van school nu betreurt. Slechts vier personen (2ts) zeggen uit
zichzelf dat zij ondanks het ontbreken van een diploma best

iets berelkt hebben en een diploma daarom niet nodig hebben.

In een aan toekomstplannen met betrekking tot het volgen van

opleiding gewijde sektie van de vragenlijst vroegen we of de

respondent wel eens gedacht had of op dat moment dacht: "Had

ik de schoolopleiding maar afgemaakt?". Op deze vraag antwoordt

55t met "ja".
Ondanks het feit dat nogal wat LAo/LNO-opgeleiden achteraf een

ander oordeel hebben over het vertrek van school, vinden zi1

in het kader van deze vraag hun vertrek het minst betreurens-

waardig (47* "ja").
Vooral de LMO,/LEAO-ers vinden achteraf dat ze de opleiding
eigenlijk hadden moeten afmaken (638).

Aansluitend op deze vraag gingen we ook na of men ooit gemerkt

had dat je zonder diploma vaker voor een baan wordt afgewezen,

niet hogerop kunt, minder verdient, en dergelijke.
In totaal zegt 358 ooit enig dergelijk nadeel van het ongedi-

plomeerd zi)n Le hebhen ondervonden. Alleen voormalige MAVO-ers
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en HAVO,/WO-ers noemen dergelijke nadelen minder (2I* en 292) .

De meest genoemde nadelen zijn: niet hogerop kunnen (262),
mlnder verdienen (252), afgewezen worden voor een baan (148)

en het gevoel dat mensen op je neerkijken (13ts).

Als slotvraag van een aan onderwijsplannen gewijd gedeelte
kwam aan de orde of men een diploma voor zlchzeLf belangrijk
vond.

Daarop antwoordt een krappe meerderheid met "nee" of ,'nauwe-

lijks". De meesten van hen die zo reageren vinden dat ze het
zonder diploma ook wel rooj_en en best iets bereikt hebben.

Het zal niemand verbazen dat vooral vrouwen, waarvan een groot
deel immers nu een eÍgen huishouden heeft, d.eze vraag met ,'nee',

of "nauwelijks" beantwoorden (64%) .

Belang voor hen persoonlljk kennen vooral LTS-ers en AVO-opge-
leiden aan het diptoma toe (56% en 598).
Van de mannen vinden vooral zÍj die ooj-t van LAO,/LNO vertrok-
ken, het diploma voor hen persoonlijk het minst vaak belang-
rijk (388).

Tensrotte probeerden we via een omweg te achterhalen hoe deze
generatie voortijdige schoorverlaters tegen het wel of niet heb-
ben van een voortgezet ónderwijs diploma aankijkt.
We vroegen hen nameli;k hoe ze zouden reageren als hun eigen
kinderen later van plan zouden zijn zonder diploma van school
te gaan. Slechts B% van hen zou het daar zo mee eens zijn of
hen hun gang laten gaan. Daarentegen zou '78e. het afraden of
verbieden.

De overige 14% kan zich er geen voorsterling van maken hoe zij
zouden reageren.

Een eensruidende konkrusie is uit het voorgaande niet gemakke-

lijk te trekken.
Negen jaar na het vertrek lijkt een meerderheid de beslissing om

van school te gaan nog steeds als een verstandi-ge stap te zj-en.
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NiettemÍn ontkent een aanzienlilke groep het belang van diplo-

ma's niet.
Het is mogelijk dat de wens datgene te zegget wat men in het

alqemeen - of de interviewer in het biizonder - graag zou wiL-

len horen daarbij een rol sPeelt.

Dat de helft het ongediplomeerd vertrek van school op het mo-

ment van het interview negatiever beoordeelt dan 9 jaar daar-

voor, heeft vermoedelijk echter ook te maken met de ervari-ng

met wat het betekent geen diploma te hebben. Een grote groep

schrijft immers een aantal vervelende ervaringen toe aan het

gemis van een diploma

Het gegeven dat verreweg de meeste respondenten graag zouden

willen dat hun kinderen mèt een diploma van school komen, wijst

er eveneens op dat de erkenning van het belang van diplomats

meer is dan alleen een oppervlakkige tegemoetkoming aan een

heersende overtuiging.

17.3 Het volgen van opleidi-ngen

17.3.t È199T991

Van aIIe respondenten heeft 62% één of meer opleidingen gevolgd:

van de mannen 69%, van de vrouwen 51%.

Het blijkt dat daarbij het stukje gevolgde opleiding in het

voortqezet onderwijs een grote rol speelt: zij die van het

LHNO of LAO/LNO vertrokken, begonnen voor slechts 30ts aan een

opleiding; van de HAvO/Wo-opgeleiden daarentegen volgde

Iiefst 92? een opleiding.
Meer dan de helft van hen die een opleiding start, beqint een

aan de baan of het bedrijf gekoppelde opleiding (592) i 32s"

volgt een opleiding gericht op een ander beroep dan dat men

uitoefent en een kwart van hen probeert alsnog een diploma
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in het voortgezet onderwijs te halen.
Verder volgt 12ts van hen die aan een opleiding beginnen het
middenstandsonderwijs en volgt lot een kursus welke meer in de

hobbysfeer ligt, of het best als algemeen vormend kan worden

betiteld. Het gemiddeld aantal gevolgde opleidingen liqt op 2.
Van degenen die aan een opleiding beginnen, slaagt 32ts er niet
in enige opleiding af te ronden. Dat houdt in dat na zo'n 9

jaar 588 van de voortijdige schoolverlaters nog steeds geen

enkel diploma bezit.

we geven hieronder een overzicht naar sexe en J-aatstgevolgde
oplei-ding, van hen die in staat waren na het schoolverlaten nog

enig diploma te halen en van hen die op het moment van het in-
terview nog met een opleiding bezig waren.

Tabel 17.1 Enig diploma gehaald of nog met een opleiding be_
zig, naar geslacht en laatstgevolgde opleiding in
het voortgezet onderwijs

enig diploma gehaald nog met opleiding bezig n

totaal
man

vrouw

LHNO

LTS

LMO/LEAO

LAO/LNO

MAVO

HAVO/Vwo

42*

462

372

232

388

50r

138

5Ut

B8%

16r

198

98

38

16%

27*

6z

t44

38ts

265

160

105

bI

92

26

t6

43

24

Het is duidelijk dat schoolverlaters met een stukje LMO,/LEAO,

I4AVO of vooral HAVO,/WO achter de rug, heel wat vaker ]ater
toch nog een diploma kunnen halen.
De LTs-verlaters nemen een middenposÍtie in en zÍjn ook nog in
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een redelijk aantal gevallen met een opleiding bezig.
LHNO en LAo,/LNo-verlaters zijn er qua gevolgde opleidingen het

slechtst aan toe. Ook de deelname aan onderwljs ten tijde van

het interview was bij deze groepen zeer gering.

We gaan wat nader in op hen die een opleiding in het voortge-
zet onderwijs begonnen en op hen die een beroepsgerichte op-

leiding gingen volgen.

17 .3.2 9pl9i§irsgr-:!-I9!-y99r!s9?9!-9!ggrvlil

Van aI onze respondenten beginnen 42 personen (16t) ooit één

of meer keren aan een opleiding die gericht Ís op het behalen

van een dÍploma in het voortgezet onderwijs.
Het gaat om 27 mannen (17t) en 15 vrouwen (148) die meest af-
komstig zijn van de I{AVO (MULO/ULO), de HAVO (HBS, Lyceum) of
het LEAO,/LMO (respektievelijk 372, 292, 27*).

Van de overige opleidingen is heÈ telkens slechts een enkeling

die als spijtoptant probeert toch nog een voortgezet onderwijs-
diploma te halen.

Wat brengt iemand er nu toe alsnog aan een opleiding in het

voortgezet onderwijs te beginnen? De redenen die spijtoptanten
zelf noemen variëren van "ik had het nodig voor een baan of
studie", tot "ik deed het voor een beetje algemene ontwikke-

Iing".
Het meest wordt echter genoemd "ik deed het voor het diploma".

Blijkbaar speelt voor een aantal mensen rhet papj-ertjer op

zich een belangrijke rol.
In de meeste gevallen wordt iemand die zorn opleÍding begint
daarin ook gestimuleerd door de ouders of een vriend(in) of
echtgeno (o) t (e) .

Problemen als gevolg van aan de opleiding verbonden kosten of
toelatingsproblemen worden weinig genoemd.
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Het onderwijstype waarin men het diploma wil halen zijn meest

het !,íAVO (518), HAVO (15t) of de handelsschool (15t).
De vorm waarin men zorn oplelding volgÈ, is meestal die van

een avondopleiding (58E) of schriftelijke kursus (26%) .

Het succes van alle pogingen een diploma in het voortgiezet on-

derwijs te halen is echter gering: minder dan de helft (43ts)

ziet uj-teindelijk kans het diploma te halen; vijf personen

waren op het moment van het interview nog met de opleiding be-

zig, waarvan er twee inmiddels aI eerder een voortgezet onder-
wijs diploma gehaald hadden.

Het succespercentage blijkt afhankelijk van de vorm waarin men

de opleiding volgt: via een avondopleiding slaagL 57%, via een

schriftelijke kursus slechts 77*; van degenen die een volledi-
ge dagopleiding volgden (5) slagen er drie.
De meestgenoemde redenen om er mee op te houclen is het school-
se, kinderachtige karakter van het onderwijs.
Dit argument wordt door dertien van de zestien mensen die deze

vraag beantwoordden genoemd. I,íe hebben de j_ndruk dat deze re-
den wat meer geldt voor hen die niet aI te lang na het school-
verlaten een poging wagen.

Later zou de moeilijke kombinatie van leren en werken of leren
en het huishouden een wat betangrijker rol spelen.

Alles bij elkaar lukt het in de 9 jaar die sinds het moment

van het schoolverlaten verliepen, slechts achttien personen
(7? van de totale populatie) om een diploma in het voortgezet
onderwijs te ha1en.

Het meest behaalde diploma is dat van de MAVO (7). Een diploma

van de handelsschool halen er vier, een HAVO/WO-aiptoma twee

en een diploma van de LTS, het LHNO en de Visserijschool wordt
telkens door één persoon gehaald.
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17.3.3 E9r9ge:sgrrsl!-gl9erYii:

Meer dan de helft van de respondenten (548) volgde ooit een

beroepsgerichte opleiding, hetzij in het kader van een op dat

moment uitgeoefend beroep, hetzij met het oog op een ander be-

roep.

In 25t van de gevallen betreft dat een opleiding in heÈ leer-

lingstelsel.
Het volgen van dergelijke opleidingen blijkt sterk afhankelijk

van de sexe en de laatstgevolgde opleiding van de respondent:

mannen volgen dergelijke oplej-dingen en meer in het bijzonder

de aan een baan of bedrijf gekoppelde opleidingen veel vaker

dan vrouwen,

LHNO en LAO/LNo-opgeleiden skoren weer het Iaagst, terwijl

vooral HAVo,/WO-ers, ondanks een geringe beroepsvoorbereiding

in hr.rn oorspronkelijke opleiding, in groten getale een beroeps-

opleiding volgen.

Tabel 17.2 Beroepsgerichte opleidingen naar geslacht en
Iaatstgevolgde opleiding

enige
beroeps-

opleiding

baan,/
bedrij fs-
specifiek

anders
beroeps-
gericht

totaal
man

vrouw

LHNO

LTS

LMO/LEAO

LAO/Naut.

MAVO

HAVO,/VwO

54%

608

452

33%

56%

658

20"6

672

82z

422

2Bz

23%

40u

462

13:3

392

62%

20%

L9z

13%

188

l9z

6e"

30%

29%

265

160

105

6l
92

26

t6

43

24
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We gaan nu kort in op de meestgenoemde redenen om aan zorn op-
leiding te beginnen.

Evenals bij opJ-eidingen in het voortgezet onderwijs wordt ook
hier vaak gezegd "om het diploma,,. Daarnaast wordt nogal eens

verwezen naar de daardoor verbeterde promotiekansen en het
verwachte betere salaris,
Vooral bij vrouwen speelt mee dat zij vermoeden dankzil zo'n
opleiding meer te weten te zul1en komen en hun werk daardoor
beter te zullen gaan doen.

De meest gevolgde vormen van onderwijs zijn hier het avond-
onderwijs (30t), het part-time-dagonderwijs (26t) en de kur-
sus tijdens werktijd (20t).
Over het geheel behaalt 69t het diploma van een dergelijke op-
leiding en rondt 72* zo'n opleiding af zonder diploma. Dit èf
omdat er aan zo'n opleiding geen getuigschrift verbonden is,
öf mogelijk ook omdat men het examen of de toets niet aandurft.
Van de verschlllende vormen van onderwijs valt weer de schrif-
telÍjke kursus op vanwegie het lage succespercentage (358).
De belangrijkste reden om met een opleiding op te houden is
het gevoel de opleiding eigenlijk toch niet nodig te hebben.
Dat kan te maken hebben met een baanwisseling, waardoor een

bepaalde opleiding niet meer bij het werk aansluit, of het kan
ziln oorzaak hebben in de moeilijke bereikbaarheid van een be-
roep waarvoor men leert.
Op het moment van het interview zijn nog 27 personen (1OB) met
een dergelijke opleiding bezig; dertien met een baan of be-
drijfsspecifieke, veertien met een op een ander beroep gerich-
te opleidÍng.
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17 .3.4 Middenstandsonde rwi j s

Dit type onderwijs dat opleidt tot en meestal tegelijk ver'-

plicht is voor het zelfstandig ondernemersschap in het midden-

en kleinbedriif, kan ook gezien worden als een vorm van be-

roepsgericht onderwij s .

In totaal heeft 7% van de respondenten ooÍt met een dergelijke

opleiding een begin gemaakt, waarvan het merendeel mannen (11ts

om 3%).

De meesten van hen stammen uit het LTO of MAVO (114 en 122)'

Over het algemeen schijnt het echter niet mee te vallen een

dergeli-jke opleiding af te ronden: slechts één op de drie be-

haalt het diploma.

17.4 Opleidingen in de toekomst

Aan de 223 personen die op het moment van het interview geen

opleiding volgden, vroegen we of ze wel eens overwogen hadden

een opleiding te gaan volgen.

Hierop antwoordt 37% van de respondenten met "ja" en 17% met

"misschlen". De overíge 46% overweegt zeLfs niet nog een op-

leiding te volgen.

Het meest opvallend is dat voormalige MAVO-ers in zo grote ge-

tale het onderwi-js voor gezien houden (508).

Verder is het beeld konform aan wat we op basis van het voor-

gaande konden verwachten: mannen overwegen vaker een opleiding

te gaan volgen dan vrouwen (622 tegen 42P.) en bij LHNo- en LAO,/

LNo-opgeleiden komt het nauwelijks voor (19%, respektievelijk

322) .

LTS-ers zonder diploma blÍjken over het geheel vrij vaak een

opleiding gevolgd te hebben en overwegen dat, zoaLs we in de

tabel zien, ook redelijk vaak (648).

Het gaat meestal om opleidingen in de beroepssfeer, waarblj
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opleidingen gericht op een ander beroep wat vaker genoemd wor-

den dan die welke bij de baan of het bedrijf aansluiten (res-
pektievelijk 38ts en 242 van de opleidingen). Dat heeft wellicht
te maken met het feit dat een kwart van de respondenten op een

vraag naar de wensen voor de komenCe vijf jaar de mogelijkheid

'ander werkr aankmist.
De meest genoemde vormen zijn het avondonderwijs en de schrif-
telijke kursus.
Vrouwen kiezen, waarschijnlijk door de grotere vrijheid om de

eigen tijd in te delen, wat vaker voor part-time dagonderwijs.
Om te achterhalen hoe reëel deze plannen waren, hebben we een

vervolgvraag gesteld die luidde: "Bent u ook van plan met di-e

opleiding te beginnen en zo ja, op welke termijn?"
Dan blijkt dat slechts 46% van de respondenten die er wel eens

over gedacht hebben een opleiding te beginnen, ook echt van

plan is dat te gaan doen en dat 348 twijfelt; de overige 20t

heeft geen plan aan een opleiding te beginnen.

Met betrekking tot de duur van de periode tot de aanvang van

de opleiding nemen we aan dat van hen die bi-nnen een half jaar
willen beginnen, verwacht mag worden dat zij inderdaad een op-
leiding zullen starten.

Tabel 17.3 Onderwijsplannen van hen die geen opleiding volgen,
naar sexe en laatstgevolgde opleiding

n (niet bezig) geen plannen binnen à jaar binnen 1 jaar -1i:.: :l- geen datum

LHNO 58 = 95?

LTS 17 = 84%

LEAo 19 - 13?"

LAo 15 = 942

MAVo 36 = B4t

HAVo/wo 15 = 622

j ongens

mej-sjes

128 = 80s

95 = 90%

42 = 722

39 = 51à

B-42%
la = 672

2A = 56?.

7=472

64 = 5az

63 = 662

1- 2z

6= 8%

5=142
2=732

15 = ï2?

4= 42

11 = 222

7 = 31e"

3=20t

34 = 272

1,4 = 242

15 = 198

5 = 148

2=l3z

15 = 722

21 = 222

totaal
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De toestroom van MAVO-ers btijft beneclen verwachting, terwijl
de LTS-ers, hoewel het moment van aanvang vaak oningevuld bleef,
in elk geval redelijk vaak van plan zijn aan een opleiding te

beginnen. Bj-j vrouwen in het alqemeen en vroegere LHNO-leer-

lingen in het bijzonder, ontbreken onderwiisplannen zo goed als.

ll.5 Samenvatting

Ondanks het feit dat de generatie 1969/' 70 sinds het voortij-
dig schoolverlaten in vrijweL dezelfde mate met het niet heb-

ben van een diploma gekonfronteerd zegL Le zijn als de huidige

generatj-e in slechts 2 1aar, Iijken onder hen meer spijtgevoe-
lens met betrekking tot het toenmalig vertrek te leven dan bij
de vertrekkers uit 1977/178.

Meer dan twee maal zo vaak wordt te kennen gegeven dat men de

school liever had afgemaakt.

Met betrekking tot het nut wat men persoonLijk van een diploma

verwacht, blijken de beide generaties weer niet van elkaar af
te wijken.
Er zLln toch nog heel wat voortijdige schoolverlaters uit
t969/' 70 aan een - meest beroepsgerichte - opleiding begonnen

en van de totale groep was ten tijde van het interview 422 r-n-

middels gediplomeerd.

Slechts 79" Ls echter in staat een diploma in het voortgezet
onderwijs te halen en dat is minder dan de helft van hen die

aan zorn opleiding begonnen. Vooral hun die een schriftelijke
kursus volgden lukt het zelden het diploma te behalen,

Het gaat bij al deze pogingen een voortgezet onCerwijs diploma

te haleri voor het merendeel om personen die oorspronkelijk uit
het AVo,/Wo of LMo,/LEAo afkomstig waren en meest probe::en eert

I4AVO-diploma te halen.
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Ook bij het volgen van beroepsgerichte op,leidingen zijn de

van h:leruit afkomstige personen o\rervertegenwoordigd. ïn to-
taal werd door meer dan de helfÈ van de respondenten zo'n be-
róepsEeriehte opleiding gevolgd; in een kwart van de $evalIen
in het kader van het leerlÍngste1sel.
ïnmidd,el-s is neg tr58 van de ondervraagden met een opleiding
bezlg en mag van de ove:rigen verwacht worden dat zoin 98 op

redelijk korte termijn met een opleiding zal starten.
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18. ONTWIKKELINGEN IN HET DENKEN OVER WERK

18.1 Inleiding

In de inleiding tot dat gedeelte van het rapport waarin de

arbeidsloopbaan ter sprake kwam, werd gesproken over een vlieg-

wieleffekt in het veronderstelde proces van segmentering op de

arbeidsnrarkt.

Daarmee werd bedoeld de aanpassing aan de omstandigheden op

het sekundair segiment bij hen die daar moeten opereren.

Die personen zouden uiteindelijk een voorkeur ontwikkelen voor

Los-vast werk en tussenliggende perioden van niet-werken. Door

een grotere gerichtheid op de vrije tijd zouden de aard van

het werk en de to-ekomstmogelijkheden daarbinnen hun mÍnder i-n-

teresseren.

De verrichte arbeid zou, door middel van het verdiende loon,

voor hen niet meer dan een instrument zijn om die vrije tijd

te kunnen vu1len.

Om na te kunnen gaan in welke mate binnen de onderzoeksgroep

1977/' 78 van een dergelijke verschuivlng in oriëntatie sprake

is, legden we deze respondenten twee maal een lijst uitspraken

met betrekking tot hun oriëntatie op arbeid en de relatie tus-

sen arbeid en de vrije tijd voor. Daarnaast vroegen we hen aan

de hand van een lijst mogelijke kenmerken van het werk aan te

geven, aan welk van deze kenmerken zij belang hechtten en in

welke mate zij deze kenmerken in hun toenmalige baan of laatst

uitgeoefende beroep aantroffen.

Deze beide lijsten legden we ook aan de generatie 1969/'70

voor, zodat ook een vergeli-jking met hen die al 9 iaar geleden

de school verlieten, mogelijk is. In de twee volgende paragra-

fen behandefen we eerst de gebruikte meetinstrumenten, $/aarna

we in paragraaf 18.4 op de volgende vergelijkingen Íngaan:
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- een vergelijking tussen de oriëntaties ten tijde van

het eerste en tv/eede interview bij de generatie 1977/t'78,
(paragraaf 18.4.2);

- deze vergelijking toegespitst op de groep btijvers
en vertrekkers sinds het eerste interview (paragraaf

18.4.3);

- een vergelijking tussen de oriëntatie van de genera-

Líe 1977/ '78 ten tijde van het tweede interview en

die van de generatle 1969/ '70 (paragraaf 18.4.4);
Vervolgens leggen we de resultaten van deze metingen onder de

ongediplomeerde LTS-ers uit onze onderzoeksgroep naast die uit
een onderzoek onder gediplomeerde LTS-ers (paragraaf 18.4.5).

18.2 Arbeidsoriëntatie

Op de lijst uitspraken met betrekking tot de plaats van arbeid
in het leven werd een faktoranalytlsche procedure toegepast.
Daaruit resulteerden drie faktoren die we a1s volgt benoemden:

- een t:r,adrtionele oy,iëntatíe, me|- uitspraken als:
"werken is een plicht", "werken is het betangrijkste
in het leven" en "je kunt alleen van je vrije tijd
genieten als je ervoor gewerkt hebt";

- een instz,umenteLe oy,iëntatie, mei- uitspraken als:
"als je genoeg verdiend hebt, zou je een poosje moeten

ophouden met werken, totdat je weer geld nodig hebt,',
"gewoon prettig werken is het beste, hogerop komen is
maar niets" en "werken is een noodzakelijk kwaad";

- een op gezag gez.ichte oriëntatíe, met uitspraken als:
"in je werk moet je gehoorzamen aan wat je baas zegit",

"beslissingen moeten door de baas genomen worden" en

"werken is eigenlijk niets meer dan geld verdienen".
Deze indelj-ng bleek in aIle rnetj-ngen toepasbaar te zL)n (zíe
bijlage 7) .
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Voor de totale groep ongediplomeerden geldt dat bij de eerste

meting zotn 7Oz de uitspraken die naar een traditionele oriën-

tatie verwijzen, onderschrijven. Bij mannen is die oriëntatie

sterker aanwezig dan bij vrouwen.

ook de gezagsgeorlënteerde visie vindt in de eerste meting

nogal wat respons: met dit soort uitspraken is grofweg de helft

van de ondervraagden het min of meer eens.

De instrumentele oriëntatie tenslotte wordt door niet meer dan

een kwart van de respondenten (min of meer) onrlerschreven.

Het zal duidelijk zijn dat er tussen de instemming met de tra-

ditlonele en de op gezag gerichte oriëntaties een samenhang

bestaat (.39), terwijl een samengaan van instemming met de

insr-rumentele visie en met de beide andere oriëntaties in veel

geringere mate voorkomt (respektievelijk .06 en -.05).

18. 3 Belang en voorkomen van baankenmerken

ook op de lijst uitspraken met betrekking tot de verschillende

aspekten van het werk, werd een faktoranalytische procedure

toegepast. Dat leverde zowel bij het meten van thet belangt a1s

die van 'het voorkomenr telkens vj-er faktoren op, die we als

volgt benoemden:

- de sfeer op het uevrk: op elkaar rekenen op het werk;

elkaar helpen op het werk; goed met de mensen op het

werk op kunnen schieten; aardige kollegars hebben;

- inhoud en toekomstuoorwitzichten oan het uev'k: tege-

lijkertijd een opleiding krijgen; nieuwe dingen leren;

een echte vakman worden; kansen hebben hogerop te ko-

men; afwisselend werk hebben;
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- het ontbreken Dan ongemakken i,n het uez,k*: niet te
hard hoeven werken; schoon werk; rustig werk; werk

dichtbij huis; moeilijk werk niet hoeven doen; veel
vakantÍe;

- de tuastheid' uan het aerk: niet zomaar op straat ge-

zet kunnen worden; een vaste baan hebben.

Daarnaast hebben we twee afzonderlijke uitspraken die niet bin-
nen de voorgaande dimensj-es op te nemen waren, maar toch be-

langrijke aspekten van het werk belichten, apart in de analyse

opgenomen, namelijk

- een prettige baas of chef hebben;

- goed verdienen.

Deze indeling in dimensies bleek in alle metingen toepasbaar
(zie bijlage 7) , zodat een vergelijking tussen de twee metingen

onder de generatle 1977/ '78 en die onder de generatie t969/t7O

mogeli- jk was.

Over het algemeen worden aan aspekten die verwijzen naar de

sfeer op het werk, de rvastheid'van de baan, de relatie met

de chef en het loon het meeste belang toegekend. Aan de uit-
spraken binnen de dimensie 'het ontbreken van ongfemakken in
het werk' wordt relatief weinig belang toegekend.

Op basis van de meting van het belang en die van het voorkomen

van bepaalde aspekten, kreëerden we een discrepantie- of span-

ningsmaat. Deze geeft aan in hoeverre men aspekten die men we1

belangrijk vindt in de eigen baan feitelijk mist.
Deze spanning blijkt bij de inhoudelijke aspekten van het werk

en de toekomstperspektieven ervan het grootst te zijn.
Ondanks het grote belang dat aan een vaste baan wordt toegekend

is de discrepantj-e daar gerÍng. Kennelijk heeft men veelal de

overtuiging zo'n vaste baan te hebben.

* Aan een soortgelijke
term "moderne arbeid"
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IB.4 Ontwikkelinqen in oriëntaties en voorkeuren

18.4. 1 Itlglgilg

Aan de hand van de gehanteerde meetinstrumenten ten aanzien

van arbeidsoriëntatie en de relatieve voorkeur voor bepaalde

kenmerken van banen, willen we nu een aantal verwachtingen

formuleren.

AIs er sprake zou zí1n van een aanpassing aan en een zich ge-

leidelijk ontwikkelende voorkeur voor de omstandigheden op het

sekundair segment, zoals we die eerder omschreven hebben, ver-

wachten we:

1. een afname van de discrepantie tussen het belang en

het voorkomen van werkaspekten in het algemeen;

2. een toename van de voorkeur voor het ontbreken van

ongemakken in het werk en een afname van de voorkeur

voor opleidings- en promotj-emogelijkheden in het werk.

Men zou zich namelijk aanpassen aan het ontbreken van

j-nhoudelijk niet interessante aspekten en een voor-

keur ontwikkelen voor banen, waarin men veel vakantie

heeft, niet te hard hoeft te werken en werk heeft dat

bijvoorbeeld ook dicht bij huis gevonden wordt;

3. een afname van de voorkeur voor vast werk; een tame-

Iijk centraal idee binnen de veronderstelling van het

vliegwieleffekt;
4. een toename van de mate van instemming met de instru-

mentele arbeidsoriëntatie en een afname van de onder-

schrijving van het traditionele gezichtspunt.

ïrffners het centrale belang dat het traditionele ge-

zichtspunt aan arbeid toekent zou moeten wiiken voor

een aan de praktijk aangepaste visie, waarin arbeid

door middel van het inkomen slechts een instrument

is om de vrije tijd te kunnen vullen. Terugkerende
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perioden van niet-werken zouden daarbij leiden tot
een i_n de instrumentele oriëntatie vervatte voorkeur
voor afwisselende perioden van we1 en niet werken.

wij zullen deze verwachtingen nu konfronteren met de feitelijke
gekonstateerde ontwikkelingen tussen de eerste en tweede meting
1"977/' 78, de vergelijking blijvers - vertrekkers daarbinnen en
de opvattingen van de gene::atíe 1969/ '70. Inre betrekken in deze
vergelijkinqen ook de sexe van de respondenten.

r8. 4.2 P:_y:rgeliiEilg_!ge:9t_q9_9ers!:_sl_g:_!r9999_s9!:!s
!277t:79-.

ueruachting 1: afname Dan disez.epantíes
Er is in zijn argemeenheid geen sprake van een afname van dis-
crepanties.
op het punt van de vastheid van de baan neemt de discrepantie
dan wel iets af, qua sfeeraspekten zien we een toename van de
spanning, vooral bij de mannen.

Bij de andere aspekten is geen duiderÍjke verandering te kon-
stateren.

uem,tachting 2: uerandering ín baanuoorkeuy,

Deze verwachting wordt gedeertelijk bewaarheid: er is inder-
daad sprake van een afname van het belang daÈ aan inhoudelijke
aspekten van het werk wordt gehecht en een toename - echter at-
reen bij vrouwen buiten de toevarsmarge - van het belang daÈ

aan het ontbreken van ongemakken wordt toegekend.

* De statistische analyse geschiedde
Van afname dan wel toename spreken
voor de resultaten bijlage B)

met behulp van de t-toets.
we indien p -< 0.5 (zie
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Daarbij moet wel uitdrukketijk vermeld worden dat de faktor
,moderne arbeid' een relatief lage prioriteit in de beoorde-

Iing van een baan behoudt.

uentaclttíng 3: het geringer belang dat aan een Daste baan aordt

toegekend

Hiervan is geen sprake; aan het hebben van een vaste baan wordt

eerder meer dan minder belang gehecht.

uetuachting 4 : Dev'ander'íng in arbeidsoz'íëntatie

Ook deze verwachting vindt in de gegevens geen bevestiging.

De instrumentele oriëntatie wordt door de mannen zelfs in min-

dere mate dan bij de eerste meting onderschreven. De traditio-

nele oriëntatie blijft de overheersende visie op arbeid.

De enige oriëntatie waarÍn een duidelijke verandering in ver-

gelijking met de eerste meting optreedt, is de c-rezagsgeoriën-

teerde.

Deze visie, waarover we geen verwachting uitspraken, vindt in

de tweede meting aanzienlijk minder volgelingen.

Van de vier geformuleerde verwachtingen wordt dus a1leen die

met betrekking tot verandering van baanvoorkeur bewaarheid.

Daarmee kan echter geenszins beweerd worden dat zich een ont-

wikkeling voltrekt, waarbij van een omslag in de totale baan-

voorkeur sprake is. De hiërarchie binnen het belang dat aan

aspekten wordt gehecht, btijft gehandhaafd.

1 B . 4 . 3 Eluyeri-el-v9r!reEEsr:-!9e:e!-!e!-=er:!9-91-b9!-!v99:
de interview

In deze paragraaf spitsen we onze vraagstelling toe op een

vergelijkinq tussen hen dj-e uit de beginbaan vertrokken en zij

die in die baan bleven (vertrekkers en blijvers).
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Dit met het vermoeden dat de vertrekkers öf al ten tijde van

het eerste interview in hun baanvoorkeur van de blijvers afwe-
ken öf door hun ervaringen tussen de beide interviews een an-
dere visie op werk ontwikkelden.

Geen van de vÍer verwachtingen, zoals we die voor de totale
populatie nagingen, wordt binnen deze specifieke vergelijking
bewaarheid.

Voor zover er verschillen bestaan, liggen die niet besloten in
de verwachtingen zoals we die eerder formuleerden. We gaan nu

kort op die verschillen in.
Zí1 zLjn alle gelegen in de beoordeling van de feitelijke baan:
vertrekkers beoordelen hun werk in de beginbaan vrijwel op alle
kenmerken negatiever dan de blijvers, vooral op het punt van

opleidings- en promotiemogelijkheden en de relatie met de baas.
AIIeen op het punt van de in het werk gekonstateerde ongemak-
ken is er geen verschil tussen beide groepen.

Deze negatieve beoordeling ten opzichte van de blijvers blijft,
ondanks de baanverandering, een jaar tat,er gehandhaafd; met na-
me nu op het vlak van de vastheid van de baan en de opleidings-
en promotiemogeli jkheden.

Hoewel we dus kunnen konstateren dat zowel in de uitgangssitu-
atie ten tijde van het eerste interview a1s ten tijde van het
tweede interview de vertrekkers hun werk ongunstiger beoorde-
len dan de blijvers, is er geen sprake van verschlllen j-n toe-
gekend belang aan baankenmerken. Evenmin valt er een andere
oriëntatie op arbeid in het algemeen te konstateren.

1B - 4 - 4 Pe_!er9e_ge19re!r9:_y9rg9I9\9t

Zoals we bij de beschrijving van de achtergrondgegevens zagen,
is de samenstelling van de groep voortijdige schoolverlaters
:u..t- 1969/ '70 zowel naar ouderlijk milieu a1s laatstgevolgde
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opleiding afwijkend van die van de groep schoolverlaters uit

t977 /'78.
Bovendien moet er rekening mee gehouden worden dat de arbeids-

marktomstandigheden ín 1969/ '70 de intrede op de arbeidsmarkt

en c1e verdere karrièremogetijkheden waarschijnlijk gunstig be-

invloed hebben.

Daarom mag niet aangenomen worden dat er een rechtstreekse lijn

vanuit de gegevens uit de tweede meting onder de generatie

1977/' 78 naar die van de generatíe 1969/ '70 te trekken is.

Niettemin maken we de vergelijking tussen beide generaties om

een indÍkatie te krijgen van heÈ effekt van de duur van het

verblijf op de arbeidsmarkt op arbeidsoriëntatie en baanvoor-

keur.

We gaan er daarbij vanuit dat de lengte van die duur de aan-

passing aan de eerder gieschetste omstandigheden zal versterken.

uevuachtíng 1-: afname oan dískrepantíes

In tegenspraak met deze verwachLing blijken discrepanties eer-

der toe dan af te nemen, met name op het Punt van inhoudelijke

aspekten van het werk en bii moderne arbeid. Deze toename is

het sterkst bij vrouwen.

Ook de relatie met de baas levert bij de generatie 7969/'70

meer spanning.

Dennachting 2 : DeTandez,ing uan bd,anuoo?keur

Volgens verwachÈing is inderdaad de voorkeur voor moderne ar-

beidsaspekten bij de generatie 1969/ '70 groter. Dat gaat ech-

ter niet gepaard met een geringer aan inhoudelijke aspekten van

het werk toegekend belang. We zagen dan ook aI eerder een toe-

name van de spanning tussen toegekend belang en gesignaleerd

voorkomen bij deze aspekten.
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D?rdachting 3: een gerínger1

Deze verwachting wordt niet
neratie 1969/ '70 één van de

werk -

aan een Daste baan toegekend. belang

bewaarheid. Dit is ook voor de ge-

belangrijkste aspekten van het

ueruachtíng 4: een uel,a.nde?íng ín de oriëntatie op arbeid
De instrumentele oriëntatie wordt door de generatie 1969/,jO
in iets grotere mate onderschreven dan door de generatLe 1977/
r78, twee jaar na het schoolverlaten.
Het verschil in de mate waarin men met de traditionele visie
instemt, ligt binnen de toevalsmarqe. Wederom moet benadrukt
worden dat de traditionele visÍe voor de generatie t969/'70
de overheersende blijft.
De gezagsgeoriënteerde visie verliest verder terrein.

Al met al moet gekonstateerd worden dat, hoewel er i_n de opvat-
tingen van de generatie 1969/'70 her en der een lichte ver-
schuiving in de verwachte richting optreedt, de overeenkomsten

in opvatting tussen beide generaties groter zijn dan de ver-
schiIlen.
Bovendien blijkt dat het belang toegekend aan de inhoudelijke
aspekten van het werk voor de generatíe 1969/ '70 nieÈ mi-nder

wordt, zodat de negatievere beoordeling van het werk op dit
punt resulteert in een grotere spanning.

18.4.5 9eqrplergsrge_e!_9!seqrpleue grge_!!§:er:

ïn een vorig landelijk onderzoek onder gediplomeerde LTS-ver-
laters (Stroink & Andries; 1977) werd met betrekking tot
oriëntatie op arbeld en de relatieve voorkeur voor bepaalde
werkaspekten met nagenoeg dezelfde lijsten gewerkt aIs in het
onderhavig onderzoek.

Daarmee is het mogelijk de groep ongediplomeerde LTS'ers uit
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onze onderzoeksgroep te vergelijken met een groep gedÍplomeerde

LTS'ers, belde op een moment dat ze zotn jaar ervaring met wer-

ken hadden opgedaan.

Net a1s bi-j de vergelijking tussen de beide generaties voor-

tj-jdiqe schoolverlaters het geval was, moet hier weer gelet

worden op de in de loop der jaren vet anderde arbeidsmarktsi-

tuatie. De resultaten bieden daarom niet meer dan een Índika-

tie van mogelijke verschillen in het denken over arbeid tussen

gediplomeerde en ongediplomeerde LTS'ers.

arbeídsoriëntatie
ook bij de gediplomeerde LTS-verlaters uit 1974 werd een fak-

tor-analytische procedure op de lijst uitspraken met betrekking

tot arbeidsoriëntatie uitgevoerd.

De traditionele oriëntatie werd toen in exact dezelfde vorm

gevonden. De faktor die we nu de instrumentele hebben genoemd,

viel toen uiteen in een talternatieve t , vÍaarbi-nnen het belang

van de vrije tijd benadrukt werd en een rpassieve', waarin het

belang van karrière maken ontkend werd.

De op gezag gerichte oriëntatie werd toen niet gevonden.

Omdat de faktorstruktuur in beide onderzoeken afwijkt, beper-

ken we ons hier tot een vergelijkin.g van de invulling per uit-
spraak.

De verschillen blijken over het algemeen niet groot te zijn
en lijken niet te verwijzen naar de een of andere oriëntatie.
zo wordt door ongediptomeerden ui*' 197'7/t 78 enerzijds vaker

ingestemd met de traditionele uitspraak "je kunt alleen van

je vrije tijd genieten a1s je ervoor gewerkt hebt" (73t om

608) en anderzijds vaker instemming betuigd met de instrumen-

tele uitspraak "de meeste mensen werken te hard" (3BB om 23%).

In het algemeen valt te konstateren dat bij beide groepen, de

ongediplomeerde en gediplomeerde LTs-verlaters, arbeid in grof-
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weg twee derde van de gevallen een centrale plaats in het Ie-
ven inneemt en dat er slechts bÍj een kwart van hen sprake is
van een oriëntatie, waarin de vrije tijd meer nadruk krijgt
en een karrièreperspektief minder: belangrijk geacht wordt.

het belang Dan bepaaLde uerkaspekten

Bij de gediplomeerde LTS'ers uit 1974 werd in hun antwoorden

op de vraag naar het belang van een aantal werkaspekten een

ongeveer gelijke faktorstruktuur gevonden als bij de totale
groep ongediplomeerde schoolverlaters uiL t977 /'78.
Ook toen konden we sfeeraspekten, aspekten die verwijzen naar

het ontbreken van ongemakken en inhoudelijke aspekten van het
werk (opleidings- en promotiemogelijkheden) onderscheiden.
In de eerste plaats valt te konstateren dat de ongediplomeerde

LTS-verlaters uit 1977/' 78 over de hele linie meer belang aan

de verschj-Ilende aspekten toekennen.

Dat geldt ook voor de inhoudelijke aspekten van het werk, maar

in de sterkste mate voor die, welke verwijzen naar het ontbre-
ken van ongemakken in het werk.

TVee andere aspekten die beide iets in zich hebben van een

mogelijkheid tot zelfontplooiing buiten de geijkte paden om,

worden ook door ongediplomeerde LTS'ers veel belangrijker ge-

vonden. Het gaat om de aspekten ravontuurlijk werk' (58ts om 258

"belangrijkrr) en "in je werk kunnen laten zien wie je bent en

wat je kunt" (77t om 488 "belangrijk").

De slotkonklusie moet luiden dat ongediplomeerde LTS'ers in
vergelijking met een groep gediplomeerde over het geheel meer

belang hechten aan bijna elk werkaspekt.
Daarom is bij hen, gezien de veel grotere overeenkomst in de

feitelijke beoordeling van de banen, een veel grotere spanning

tussen belang en werkelijkheid te konstateren.
Blnnen de beoordeling van het belang van aspekten valt, behalve
de hoge prioriteit van opleidings- en promotieaspekten, bij de

258



ongediplomeerden-groep de sterkere benadrukkinq van het ont-

breken van ongemakken in het werk op. Daarnaast blijkt een di-

mensie als zelfontplooiing met een avontuurlijk kantje bij on-

gediplomeerden een belangrijker rol te spelen.
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Tabel 18.1 Een vergelijking
baanvoorkeur van
de LTSrers

tussen de arbeidsoriëntatie en
gediplomeerde en ongediplomeer-

LTS ,74 LES '77/'78

arbe i dsoriëntatie

!reqr!r9!9:l
1. werken is het belangrijkste in het leven

2, in de werkloosheidswet lopen doe je pas, als
je echt niet anders kan; het is eigenlijk een
schande

3. werken is gezond

4. mensen, die niet willen werken zijn nietsnutten
5. werken is je steentje bijdragen
6. je kunt alleen van je vrije tijd genieten, als

je ervoor gewerkt hebt
7, werken is een plicht

beetje/helemaal mee eens

48r

488

68r

59*

85*

60r

59r

222

23\
(498)

55r

462

75*

69*

792

738

60r

31r

15ts

252

15t

2lz

13ï

10r

178

38r

(50)

ir:!r:ssr!eell3l!9r9e!re!:P3e 9le-!

8. als je genoeg geld verdiend hebt, houd je een
poosje op met werken, tot je wéer geld nodig
hëbt

f. ik wil gewoon prettig werk hebben, hogerop
hoef ik niet

10. een paar uur werken per dag is genoeg

11. je zou eigenlijk vrij moeten zj-jn om wel of
niet te gaan werken

12. ik wi1 eenvoudig rerk, waarbij ik niet te
veel hoef na te denken

13. werken is een noodzakelijk kwaad

14. aIs je hogerop wilt komen, gaat dat altijd
ten koste van mensen om je heen

15. in de werkLoosheidswet lopen i-s een goede
manier om aan geLd te komen

16. je wi1È Iiever in de w.w. dm vervelend
werk doen

17. de meeste mensen werken te hard

5ts

33r

18è

17*

!2*

232

262

158
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Tabe1 18.1 vervolg
LTS ' 74 LTS ''77 / | 78

Belang werkaspekten

:I9er:39PeE!9!
1, met mensen omgaan in je werk

2. elkaar helpen oP het werk

3. goed met de mensen oP het werk
kunen oPschieÈen

4, aardige kollega's hebben

5. prettige chef of baas

oDLeidinos- en promotj"emogelijkheden

6. in je werk kunnen toePassen wat je
op school geleerd hebt

?. tegelijk een oPleiding krijgen

L steeds nieuwe dingen leren

9. kansen om hogeroP te komen

10. een echte vakmil worden

11. afwisselend werk

!e!-e!!!reEel-Ycl-9l99scLI9!
12. niet aI te hard hoeven werken

13. veel vakantie krijgen

14, schoon werk

15, genoeg vrije tijd

16. rustig werk

17. dicht bij huis

18. erg moeilijk werk niet hoeven doen

vastheid

19, vaste baan

20. niet zomaar op straat gezet kunnen worden

21. avontuurlijk werk

22. kunnen laten zien wie je bent en
wat je k1mt

23, goed verdienen

(beetie) belangrijk
78r 888

82t,

898

100?

998

808 94\

80r 922

53r

58r

ulr
65ï

78r

848

? a9

6z

36t

!22

222

7\

/Uï

84c

252

48r

72*

(498)

65t

64\

88r

73r

87r

88t

25\

40r

L7Z

50%

462

458

232

96r

908

58?

77\

96r

( 50)

26L



18.5 Samenvatting

Het vermoeden wordt we1 geuit dat personen die op de arbeids-
markt gekonfronteerd worden met het feit vaak van baan te moe-

ten wisselen en daardoor regelmatig werkloos zLjn, zich op den

duur aanpassen aan deze omstandigheden en zelfs een voorkeur
ontwikkelen voor los-vast werk en tussenpozen van niet-werken.
Wij konden dat binnen ons materi_aal onderzoeken. Frekwente
baanwisseling en perioden van niet-werken waren immers voor
de door ons ondervraagde personen niet uj_tzonderlijk.
In dit kader vergeleken we de opvattingen over werk dat men

één jaar na het schoolverlaten in 1977/,78 had met de opinie
daarover een jaar later. We spitsen vervolgens deze vergelij-
king toe op hen die in de beginbaan bleven en zij die daaruit
vertrokken. Ook vergeleken wij het denken over deze zaken bij
de huidige generatie met dat van de generatie 1969/,70.

Er is inderdaad een lichte tendens om met de loop der jaren
wat minder belang te gaan hechten aan i_nhoudelijke kanten van

het werk, als opleidings- en promotiemogelijkheden en wat meer

oog te krijgen voor banen waarin een aantal ongemakken ontbre-
ken en men zoveel mogelijk vrije tijd overhoudt.
Het belang dat men echter aan een vaste baan toekent neemt

echter eerder toe dan af en ook de centrale plaats die men

aan arbeid in het leven toeschrijft bfijft gehandhaafd.

De enj-ge aanpassing die we in de hiervoor beschreven verqe-
lljkingen vinden is een - waarschijnlijk door de omstandig-
heden opgelegde - aanpassing aan werk dat inhoudelijk minder
biedt dan men ooit hoopte.
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19. KONKLUSIES

AantaIIen en achtergronden

1. Op basis van de onderwijsstatistieken van het CBS is het

niet mogelijk exact aan te geven hoeveel leerlingen in Ne-

derland jaarlijks zonder enig diploma het voortgezet onder-

wijs; verlaten. Een voorzichtige schatting, gebaseerd op dÍe

statistieken en eigen onderzoeksmateriaal maakt aannemelijk

dat bijvoorbeeld in 1975/L976 tenminste een op de tien

schoolverlaters volstrekt ongediplomeerd was.

2. Het zonder diploma van school gaan in de Leidse regio komt

voornamelijk.voor onder leerlingen uit het mllieu van de

(ongeschoolde) arbeiders of dat van de Iagere employees.

Wanneez, ?J)e eruan uit mogen gaan dat de ondev'zoehte groep

Doovtijdige schoaLoerLaters ui,t 1969/1970 een reëel beeld

geeft Dan de toenmalige situatie, is de konklusie gereeht-

uaardigd dat uoov'tíidig sehooluerlaten in. die tiid ook í.n

qndere milieus meer Doorkaam. Met n.ame geldt dat uoov'het

milieu Dan de kleine zelfstandigen.

3. Voortijdig schoolverlaten blijkt voornamelijk voor te komen

onder leerlingen die afkomstig zijn uit zeer grote gezinnen.

Het gemiddelde kindertal in het ouderlijk gezin is twee maal

zo grooL als het landelijk gemiddelde.

Vaak hebben deze leerlingen ook tenminste één broer of zus

die het voortgezet onderwijs eveneens zonder diploma de rug

heeft toegekeerd.

4. Meer dan drie kwart van alle ongediplomeerden blijkt afkom-

stig te zijn uit het LBO. Dit terwijl in de onderzochte re-
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glo slechts ongeveer een derde van alle 1eerIi_ngen in het
voortgezet onderwijs het LBO bezocht.
Vooral de enige specifieke meisjesopleiding in het Neder-
landse onderwijssysteem - het LHNO - Ievert een onevenredig
groot aantal ongediplomeerde schoolverlaters.

De schoolloopbaan

5. Van alle voortijdige schoolverlaters heeft een derde reeds
vanaf de lagere school met problemen te kampen gehad. Die
problemen lj-ggen dan nog vooral op het vlak van onvoldoende
prestaties. Zo ís 408 aI op de lagere school een keer of
vaker blijven zitten. Dat is ongeveer twee maal zoveel als
het landelijk gemiddelde.

Meer dan de helft is dus nooit blijven zitten en kreeg - na

een veelal normale laqere schooltijd - het advies om naar
het I4AVO, HAVO of VWO te gaan.

6. Verklaringen voor voortijdig schoolverlaten worden nogal
eens gezocht in een onjuiste, c.q. te ,hoge, schoolkeuze
na de lagere school.
Bij de door ons onderzochte groep voortijdige schoolverla-
ters bleek het merendeel van de gemaakte keuzes in overeen-
stemni-ng te zÍjn met de op het moment van die keuze beschik-
bare informatie, zoals toetsuitslag en het advies van de 1a-
gere school. In de gevallen dat men van die adviezen afge-
weken was, bleek men meestal gekozen te hebben voor een

schooltype dat - volgens gangbare opvattj_ng - onder het ni-
veau van het advies Iag.
Naar ons idee kan men daarom voortijdlg schoolverlaten niet
verklaren vanuit fouten in het individuele keuzeproces bij
leerlingen of hun ouders. Hun beslissing dient veelal a1s

een juiste gekwallficeerd te worden.
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7. Gemiddel-d bracht de onderzochte groep voortijdige school-

verlaters bijna 4 jaar in het voortgezet onderwijs door'

11.

De schoolloopbaan van veel voortijdige schoolverlaters

wordt gekenmerkt door veelal toenemende problemen. Deze

problemen zí1n grofweg in drie kategorieën in te delen:

- feitelijke loopbaanproblemen, vaak gekombineerd

met prestatieproblemen op de Iagere school en

verandering van schooltype bÍnnen het voortgezet

onderwijs ('afstroom' ) ;

- late Prestatieproblemen;
- gedragsproblemen, overtredlngen van de schoolre-

geIs, zoals spijbelen, eruitgestuurd worden en

konflikten met leerkrachten.

De mate waarin deze problemen zich voordoen varieert sterk,

afhankelijk van het betrokken opleidingstype.

Meer dan de helft van de onderzochte groep is in het voort-

gezeL onderwijs tenminste eenmaal blijven zitten.

Meer dan een kwart van alle respondenten is tenminste een-

maal van het ene naar een ander schooltype overgestapt.

Van degenen die in eerste instantie voor het MAVO, HAVO

of WO kozen, is uiteindelijk bijna een derde j-n het LBO

terecht gekomen. Dat is ongeveer drie maal zo veel als in

L976/ ï977 landelijk gebeurde.

Vaak wordt verondersteld dat leerlingen zonder diploma van

school gaan doordat zí1 bijbanen hebben. .raardoor de school-

se verplichtingen in het gedrang komen.

Inderdaad hebben de meeste voortijdige schoolverlaters in

de periode dat zij op school zaten, gewerkt. Vaak ging het

ook om bijbanen die, voor of na school, vrij veel tijd in

beslag namen. De betreffende leerlinqen zelf zeggen echter

o

10.
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meestal dat school en werken best te kombineren waren. Een

aantal van hen zegt echter we1 dat door die bijbaantjes hun

voorkeur voor werken boven naar school gaan toenam.

Het vertrek

12. Bijna de helft van de ongediplomeerden verlaat de school
in of direkt na de voorlaatste klas. Een kwart heeft de

school eerder de rug toegekeerd.

13. De meesten verlaten de school voornamelijk op eigen initia-
tief. Zlj voelen zich afgestoten door de school of aange-

trokken door de wereld buiten de school. Bij gevoelens van

afstoting gaat het om tekortschietende prestaties of om

emotionele vervreemding.

Bij gevoelens van aantrekking gaat het meestal om de wens

te qaan werken en geld te verdÍenen en om het verlangen
naar meer zelfstandigheid. Soms laat men dan ook uitdruk-
kelijk merken de school van weinig belang te achten bij
het realiseren van dergelijke wensen.

Bij de meeste betrokkenen gaan gevoelens van aantrekking
en afstoting - in wisselende mate - samen.

14. Eén op de zeven voortijdige schooLverlaters blijkt de

school ni-et op eigen initiatief te hebben verlaten, maar

is door het bevoegd gezag van school verwijderd. Bij som-

migen gaat het daarbij om de toepassing van formele rege-
lingen in de prestatiesfeer, zoals maximaal twee keer blij-
ven zitten. Anderen worden op grond van 'wangedragt van

school gestuurd,

15. Opvallend is dat er weinig samenhanq bestaat tussen de ken-
merken van de schoolkarrière en de redenen die men voor het
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ongediplomeerd vertrek aanvoert.

Kennelijk geven objektief konsl-ateerbare problemen in de

schoolloopbaan niet zonder meer de doorslag i-n de indivi-

duele beslissing.

16. Dat de relatie tussen school en voortijdige schoolverla-

ters in veel gevallen ernstig verstoord is, blijkt wel uit

het feit dat veel respondenten zeiden na hun vertrek opge-

Iuc'ht adem gehaald te hebben.

overigens bleek in gesprekken met direkties en leerkrach-

ten dat dit ook bi1 hen wel het geva1 was '

17. Te konstateren valt dat:

- scholen vaak slecht op de hoogte zijn van de mate

waarin leerlingen zonder diploma van school gaan;

- men niet bijhoudt of het gaat om overstappen of

ongediplomeerd vertrekken uit het onderwijs;

- de datum waarop de betrokken leerlingen voor het

laatst op school geweest waren vaak veel vroeger

ligt dan het moment waarop de school dlt registreer-

de; bij het LHNO bleek dit zelfs bij 40% van de ge-

vallen zo Le zí1n!

18. Naar ons idee is een goede begeleiding van leerlingen d1e

van school (willen) gaan v/enselijk. In die gevallen waarin

voorkomi-ng van het vertrek mogelijk of wenselijk is zou

men moeten proberen op de betrokken of een andere school

naar nieuwe mogelijkheden voor de leerling te zoeken'

De school zou daarmee ook een beter zicht ki.rnnen krijgen

op faktoren binnen het eigen onderwijs die tnede verantwoor-

detijk ziin voor het ongediplomeerd vertrek. In andere qe-

vallen zou men de leerling kunnen helpen bij de oriëntatie

op mogelljkheden buiten het volledig dagonderwijs, in het

part-time onderwiis en op de arbeidsmarkt.
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Gezien de gekonstateerde gebrekklge registratie is het
niet vreemd dat men vaak uit het onderwijs vertrokken is
zonder dat er sprake was van enige begeleiding van de kant
van de betrokken school. Meer dan de helft van de respon_
denten zei- dat er in de periode rond het eigenlijke ver_
trek nooiÈ een gesprek had plaatsgevonden tussen hen en

een vertegenwoordiger van de schoo1.
Bi) 44* is er helemaal nooit gesproken over de mogelijk-
heid of de wenselijkheid om van school te vertrekken.

19. Veel pubrikaties over voortijdige schoorverraters wekken

de indruk als zou het gaan om een groep die een Iage dunk
van zichzelf heeft. verondersteld wordt vaak dat de voort-
durende faalervaringen op school daarvan de oorzaak zijn.

De Ín dit onderzoek verzamerde gegevens ondersteunen deze
veronderstellingen niet. wij konstateerden dat er bij een
meerderheid gesproken moet worden van een positief gevoer
van eigenwaarde. problemen die men op school meegemaakt

heeft leiden over het algemeen niet toÈ een geringer gevoer
van eigenwaarde, ook niet wanneer dergelijke problemen als
reden voor het vertrek genoemd worden.

Bij leerlingen dJ_e weinig belang toekennen aan leren gaan

dergelijke problemen juist samen met een groter gevoel van
eigenwaarde. Mogerijk hebben deze reerlingen hun gevoel van
eigenwaarde juist weten te vergroten in een gezochte kon_
frontatÍe met het schoolsysteem.

Op zoek naar een baan

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

of AVO/WO voortijdig verlaten, zijn vrij slecht in staat
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hun wensen met betrekking toÈ banen te realiseren; dit in

tegenstelling tot ongediplomeerde LTS'ers en LAO/LNOrers'

Banen worden voornamelijk via informele kanalen (familie,

vrienden en kennissen) gezocht en gevonden; zelden of

nooit via het Gewestelijk Arbeidsbureau.

22. YoorEíjdige schoolverlaters komen vrij snel aan de slag,

ondanks het feit dat ze voor een groot deet vrljwel gelijk

met gedÍplomeerde schoolverlaters op de arbeidsmarkt komen.

Zíj díe de school in 1969/'70 uerLieten kaamen nog sneLler

aan uerk dan de huidi,ge generatie. Dit suggereet't - samen

met d.e toen hogere graad uan geschooLdheid Dan het uerk in

de beginbaan - dat de mogeli,ikheden op de at'beidsmarkt toen

ook uoor uoontijdige schooluerLate:r's m,timet aarten dan nu'

23. zí) die de school verlaten omdat ze liever werken dan naar

school gaan komen vlotter dan anderen aan de slag en blij-

ven ook vaker aan de slag.

24. Meisjes, en vooral die van het LHNO, komen in hun eerste

baan meestal in lotaal ongeschoold werk terecht. Zij die

de LTS verlaÈen vinden daarentegen nogal eens enigszins

geschoold, technisch/ambachtelijk werk.

25. Hoe men op zoek gaat naar een baan en de tijd die men er-

aan speideert houdt geen verband met de kwaliteit van de

eerste baan.

De duur van het zoeken lijkt meer een indikatie van de

moeÍte die het kost dan van een brede verkenning van de

mogelij kheden .
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De be inbaan ( één aar na het schoolverlaten)

26. HeL bedrijf waar voortijdige schoolverlaters een jaar na

het vertrek aangetroffen werden is meestal:

- een klein familiebedrijf;
- een bedrijf vlak Ín de buurt van de woonomgeving;

- bij jongens een bedrijf in de industriële sektor,
bij meÍsjes een winkel- of horecavestiging.

De sektoren admin.Lstr.ati,ef/handel en openbare diensten
uayen uoor de generatie t69/tZ0 dui.aelijk toegankelijker.
dan uoot, de huidige geneyatie,

27. Ten opzichte van de aLlereerste baan is er in de beginbaan

een geringe toename van mate van geschooldheid van het
werk; meer dan de helft van de banen vergt echter nog

steeds geen enkele scholing.

28. ïn de beginbaan wordt in bijna een derde van de gevallen
het minimumjeugdloon niet uÍtbetaald. Vooral mej_sjes over-
komt dit (35E van de meisjes, 25t van de jongens).
0p basís uan eigen berekeningen Dermoeden 7J)e dat het na

1969/ t 70 ingeuoerde offi.cieel minírntmjeugdloon uoor onge-
diplomeerde schooLuetLaters ueindg heeft opgeleuez,d. Vez,-

geli.jkbare ei.jfers Laten zien dat betaling ,ondez. het mi-
nr.rnLmjeugdloon' in beide periodes in urijuel dezelfde ma-

te oooz,komt. (Het cíjfer uoor de 1969/tZ7 generatie is op

basis uan een berekening ten opziehte uan het minirm,Lmloon

gekonstr.ueerd) .

29. Wettelijke bepalingen om jongeren te beschermen tegen een

te lange werkweek funktloneren in elk geval bij voortij-
dige schoolverlaters verre van optimaal:

- 16- en 17-jarigen werken in hun beginbaan in bij-
na de helft van de gevallen over, ondanks wette-
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31

lijke beperkingen in deze;

- de partiële leerplicht wordt door twee derde van

hen die hieronder vallen, ontdoken.

Toch is aat dat betreft enige oerbetering ten opziehte uan

de situatíe in 1969/t70 te konstateren: men uolgde toen

mindev, par.t-time opLeidingen en uev'kte gemíddeld per ueek

Langer,,

30. Voortijdiqe schoolverlaters klagen nogal eens over onder

andere de monotonie van het werk en de geringe promotie-

mogelijkheden. Velen koesteren dan ook het plan op niet
al te lange termijn uit de beginbaan te vertrekken.

Men suggereert wel dat er in toenemende mate sprake zou

zijn van een ontwikkeling naar twee, gescheiden arbeids-

markten: die voor het goede werk (de primaire) en die voor

het slechte (de sekundaire).

Personen die ooit werk vonden op het sekundaire deel en

daar regelmatig van baan moesten veranderen, zouden door

dit arbeidsverleden geen toegang meer kunnen vinden tot
het deel waar goedbetaald werk met promotiemogelijkheden

wordt aangeboden.

ondanks het feit dat zulke markten moeilijk af te perken

zijn, vinden !íe nogal wat aanwijzingen dat voortijdige
schoolverlaters en met name de meisjes onder hen, zich
voor een groot deel op die sekundaire arbeidsmarkt bevin-

den:

' zi1 komen onmiddellijk aan de slag, ondanks het
feit dat een groot deel van hen vrijwel qelijktij-
dig met gedi-plomeerde schoolverlaters de arbeids-
markt betreedt;

- zí) worden vaak gekonfronteerd met baanwlsselingen

met daaraan verbonden meestal kortdurende perio-
des van werkloosheid;

271



zij verrichten vee1a1 werk in kleine familiebe-
drijven dicht in de buurt van de woonomgeving;

het werk vereist vaak geen scholing;
het loon ligt meest op of onder het minimumjeugd-

loon;

men is nogal eens van plan op korÈe termijn weer

van baan te veranderen.

Baanwisseling en werkloosheid

32. Ondanks het feiÈ dat bijna alle ondervraagden het hebben

van een vaste baan belanqrijk vinden, blijkt. meer dan één

op de drie na een jaar van baan veranderd (meisjes nog va-
t ar\

In het tweede jaar na het schoolverlaten ligt het aantal
baanwisselingen nog hoger; van de meisjes verandert zelfs
meer dan de helft in die periode van baan. Deze baanwisse-
Iingen gaan gepaard met kortere of langere periodes van

werkloosheid; in het eerste jaar overkomt dat een kwart
van de totale groep. In het tweede jaar treedt wat dat be*

treft geen stabilisatie van de arbeidsmarktpositie op:

weer is zorn kwart werkloos, vaak nu ook voor langere pe-

riodes.
Aok uoor de genez,atíe L969/ t70 geldt dat frekwente baan-
aisseLíngen Doorz oelen een noynale zaak zijn.
Gemi.ddeld heeft men de afgeLopen g jaar uíjf banen gehad.

Dat gaat gepaard met noga,L wat períodes Dan uerkloosheid:
67% aas oo1:t een poos níet-uey,kend (zondey een duideLijke
andere dagtuLLing) en 43% stond ooit íngeschreuen bij het
Av,beídsbuy,eau -

33. Ondanks het feit dat voortijdige schoolverlaters regelma-
tig met werkloosheid gekonfronteerd worden, is maar 15%
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van de ondervraagden ten tijde van het eerste interview

nlet-werkend. Slechts BB staat echter ingeschreven bij

het Gevrestelijk Arbeidsbureau. Het percentage ingeschreve-

nen is daarmee geringer dan vergelijkbare landelijke en

regionale werkloosheidscijfers voor iongeren onder de 24

jaar.
Ondanks het feit dat tijdens het tweede interview de uitval

onder de oorspronkelijk werklozen niet groter is dan onder

andere groepen, is het werkloosheidspercentage dan slechts

6t. Een schatting gebaseerd op de frekwentie en duur van

de werkloosheid in het tweede jaar, levert een hoger, maar

nog steeds vergelijkenderwijs laag percentage (98).

Het uermoeden dat uoortíidige school»erLatez's pas op uat

Latev,e Leefti,jd Door Langez'e peoiodes ?nevkloos bliiuen,
uotdt niet beoestigd door het aev'Loosheidspex'eentage ondev'

de generatie L969/t70 zotn I jaar na het schooLuev'Laten,

)ndanks het fei.t dat het geuonden percentage (q% uan de

mannen, 8% uan de Drouaen) uaarschiinLiik een ondersehat-

ting uan het aez'kelijke aantaL is, Líikt er Dan een ster-
ke toename uan de werkloosheid op Latere Leeftiid geen

sprake.

34. Verandering van baan leidt bij slechts een aantal aspekten

(salaris en geschoordheid van het werk) tot een (meestar

lichte) verbetering ten opzichte van de situatie in de be-

.ginbaan. Het leidt echter niet tot een grotere tevreden-

heid over zaken als werktempo of de mate van afwisselend-

heÍd van het werk.

Ook ziet men in de nieuwe baan mj-nder promotiemogelijkhe-

den.

zij die vanaf de periode één jaar na het schoolverlaten

niet van baan veranderden, zijn op de meeste punten beter

af dan zij die we1 van baan veranderden. Dat geldt met na-

me voor de geschooldheid en de promotiemogelijkheden van
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het werk en het erbij volgen van een opleiding.
Zíj die Dan de generatie 1969/tZ7 nog uerken - bíjna aLLe

mannen en cirea de helft uan de uyouu)en - zijn er uat het
kaalifikatie-n,Lueau uan het aez,k bety,eft op uootwit gegaqn.

Dat komt echtey in de meey,derheid uan de geuallen neey, op

g eoraagde prakti.jkeruaz,ing .

Bij solLi.citatie in de huidige baan uerden aan hen anrpez,

meer eisen met betz,ekking tot inmiddels euentueel behaaLde

uakdiplomats gesteld.

Ontwikkelingen in het denken over arbeid

35. Voor de veronderstelling dat personen die los-vaste baan-

tjes zonder a1 te veel perspektief hebben, zich in hun

voorkeur voor banen aan deze omstandigheden aanpassen,

zijn binnen het onderzoeksmateriaal nauwelijks aanwijzing-
en te vinden.
De enige geringe aanpassing die wij konstateerden is een

waarschijnlijk door de omstandigheden opgelegde aanpassing
aan werk dat inhoudelijk minder biedt dan men ooit hoopte.

Opleidingen na het verlaten van de school

36. Ondanks het feit dat de meerderheid van de voortijdige
schoolverlaters, 2 laar na het vertrek, nog achÈer het
toenmalige besluit staat, heeft een aantal van hen moeten

ervaren dat het niet hebben van een diploma we1 degelijk
een qemi_s is.
Het feit dat ongeveer de helft van de respondenten oplei-
dj-ngen en diploma's toch belangrijk vindt, weerspiegelt
zich in het feit dat bijna de helft alsnog met een oplei-
ding begint.
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37.

De generatie 1969/t70 geeft oaket' aan de toenmalige beslis-

síng uan school te oez'trekken te bett'euren, aL ueruacht men

r:oox zichzeLf niet meer nut l)an een diplona dan de huidíge

generatie.

De meest gevolgde opleiding is een beroepsgerichte.

Het gaan volgen van een dergeliike opleiding blijkt sterk

afhankelijk van de kwalifikatiegraad van het werk: wie in

enigszins geschoold werk terecht komt volgt aanzienlijk

vaker een opleiding dan zÍj die ongeschoold werk verrich-

ten. Iets meer dan de helft van die opleÍdingen wordt suc-

cesvol afgerond.

Na 2 jaar zijn slecht vier voortijdige schoolverlaters in

staat alsnog het diploma van een voortgezet onderwijs-op-

Ieiding te behalen: acht respondenten zijn nog met zo'n

opleiding bezig. Van een terugkeer in het volledig dagon-

derwijs is slechts bij drie personen sprake.

De geringe belangstelling voor een opleiding in het voort-

gezet onderwijs valt welli-cht te verklaren uit het feit

dat het moeilijk 1s buiten het volledig dagonderwijs om

een LBO-diploma te behalen. Meestal volgt men een MAVO-

oplej-ding waarvoor blijkbaar we1 dergeliike mogelijkheden

bestaan.

Het is wel de vraag in hoeverre personen met een afgebro-

ken LBO-opleiding in staat geacht moeten worden een derge-

lijke opleiding af te ronden.

Ook uan de generatie 1969/t70 ís sLechts een enkeling (7%)

alsnog in staat geueest een Doav'tgezet ondeÍuiis-diploma

te beVtalen.

Van de eLf respondenten die dat doot' nn ddeL oan een schvif-

telijke kut,sus pvobeel'den Lukt dat slechts tuee pet'sonen.

Toch is 42% er in de afgelopen I jaar in geslaagd een of

andere opleiding (meest een bev'oepsgerichte) succesuol af

te ronden.

38.
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39. Een kwart van de voortijdige schoolverlaters is ten tijde
van het, intervj-ew nog met een opleiding bezig; 10t over-
weegt daarmee op korte termijn te beEinnen.

Van de generatie 1969/t70 uolgt nog twa? 16% een opleiding,
maaï, ouerueegt eueneens L0% daarmee binnen een half jaar
te beginnen.
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Bijlage 2

VERKLARING VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN VAN DE DIVERSE OPLEI-
DINGSTYPEN

LBO = Lager Beroeps Onderwijs

Daarbinnen vallen:
het LHNO = Lager Huishoud en Nijverheids ondérwijs
het IHNO = Individueel Huishoud en Nijverheids Onderwijs
de LTS = Lagere Technische School
het ITO = Individueel Technisch Onderwijs
het LMO = Lager Middenstands Onderwijs
het LEAO = Lager Economisch en Administratief Onderwijs
het LAVO = Lager Algemeèn Voortgezet Onderwijs
het LAC = Lager Àgrarisch Onderwijs
het LNO = Lager Nautisch Onderwijs

AVo/Wo = Algemeen Voortgezet Onderwijs / Voorbereidend Weten-
schappelj- jk Onderwj, j s

Daarbinnen valLen:

het MAVO = Middelbaar .Al-gemeen Voortgezet Onder\^rijs

het IVO = fndividueel- Voortgezet Onderwijs
het HAVO = Hoger Algemeen VoorÈgezet Onderwijs
het WO = Voorbereidend Wetenschappeli jk Onder\,íijs
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Bij lage 3

VERGELIJKÏNG PERCENTAGE ZITTENBLÍJVERS ÏN HET LAGER ONDERWIJS

ONDER VOORTIJDÏGE SCHOOLVERIATERS REGIO LEIDEN MET LANDELIJKE

GEGEVENS

Het CBS geeft de proportie zittenblijvers van het aantal ingeschrevenen

aan het begin van het schooljaar.
Ons percentage zittenblijvers (44t) is gebaseerd op het aantal leerlin-
gen dat gedurende de hele Iagere schooltijd tenmlnste éénmaal is blij-
ven zitten. Van dat aantal is Bts meer dan éénmaal- blijven zitten, waar-

van een onbekend, maar waarschijnlijk verwaarl-oosbaar gedeelte, drie- of

viermaal. Tell-en we het aantal mensen dat meer dan één keer is blijven
zitten dubbel, dan krijgen we een percentage dat grofweg vergeLiikbaar

wordt met de CBS-statistieken, Het bedraagL 48%.

Het gemiddelde geboortejaar is 7962, meru een variatiebreedte van 6 jaar.

onze respondenten zijn dus voor het eerst naar de lagere school- gegaan

in de periode 1965/'66 t/n 1971/'72.

Per Leerjaar zijn de Iandelijke percentages zittenblijvers over zes op-

eenvoLgende kalenderjaren ongewogen opgeteld en gemiddeld, bij elk vol-
gend leerjaar telkens een kalenderjaar verschuivend.

De som van de gemiddelden Ievert een vergelijkbaar percentage op. Het

zo berekende Landelijk percentage konrt uit op + 27%.

Bïon: CBS-statistieken
Staat 1 t/m 6

CBS; overgangen
oncle rwi j smatri x

van het gewoon lager onderwr)s L91O/'17,1973/'74,

bÍnnen het onderwijs en intrede in de maatschappij
1976, staat 3
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Bijlage 4

VERGELIJKING VAN DE OPEN EN GESLOTEN BEVRAGTNG VAN DE VERTREK-

REDENEN

Vertrekredenen (open) naar sexe

geen:

wel-:

nI. 1. Gedemotiveerd door slechte prestaties
2. cezakt voor eindexamen, geen zin j-n her-

haling
3. Opleiding te moeilijk
4. Te ver achtérop geraakt @oor spijbelen
5. Te ver achterop geraakt door z.iekte

6. Verkeerde opleiding/specialisatie e.d.
7. Slechte prestaties door geringe motivatie

9y9r199-99!99ll19grt9qg!9! seen :

wel:

nf. 1. Slechte school/Ieraren

2. Schoolgaan ontgroeid

3. Geen nut in het afmaken

4. Leerplichtvrij

5. Hekel aan leren/schoolgaan

6. Door schoo.I tegenge\^rerkt

7. Problemen rond gedrag

8. Klassesituatie

9, Ovefige school-/Ieerredenen

Werkredenen geen:

weI:
n1. 1. Liever werken dan schoolgaan

2. Een baan kunnen krijgen
3. GeId willen verdi-enen

4. Thuis mee moeten helpen

5, Vrienden(innen) werken ook

6. Andere werkredenen

totaal m v

312. 25.ó 48%

63% 75% 522

322 379. 28?"

l5z 11z. 13%

10% 13r 8%

3% 3? 3%

2Z 38 18

6e" l2z 1%

78%6B

81s

10%

9z

153

6"a

6z

6%

11%

3%

31%

69%

45e"

t4

1B?

6B

4z

1?

162 272

848 792

10% 11r

11r 8C

16% 142

4z Je"

518 52%

'l'é 58

10% 3%

8% 138

2% 3r

282 338

12* 67%

2Az 9%

18? 1BB

4"a 7Z

4z 4rè

1% l%

2t1h)



9Y9rr99-!99919!

nl. 1. Huiselijke omstandigheden

2. Relatieproblemen

3. Huwe Ii jk/zwangerschaP

4. Gezondheidsproblemen

5. Financië1e Problemen

6. Andere redenen

Vertrel:redenen (qesloten) naar sexe

omdat ik toch ga trouwen

Omdat ik me op school niet thuisvoelde

omdat ik te veel was achtergeraakt

Omdat ik diploma's niet belangrijk vind

Omdat mijn vrienden ook werken

omdat ik Iiever in de Praktijk leer

omdat ik de school zat was

Omdat ik geen Leuke klas had

Omdat ik wilde gaan sparen voor later

Omdat ze thuis vonden dat ik genoeg geLeerd had

Omdat ik het diploma toch niet kon hal-en

Oldat ik een leuke baan kon krj-jgen

omdat sommige leraren mij steeds moesten hebben

oÍndat ik niet mee kon komen

Orndat ze me op school niet langer wilden hebben

Omdat ik, a1s ik werk, snell-er vooruit kan komen

omdat ik de school soms net een gevangenis vond

omdat ik geld nodig had

Omdat ik thuis mee moest helpen

Omdat ik op eigen benen r^rj-Ide staan

Omdat ik wel genoeg geleerd had

Omdat de vakken me niet interesseerden

Anders

EotaaI

774

232

108

1È

4z

6z

1r

3B

totaal m

5È

39% 44*

272 292

188 16r

15% 744

48% 54r
'10? 73t

12\ 10r

26ï^ 19t

4z 3*

33r 358

35r 35s

25ï. 272

232 22%

91 12%

33% 4A%

38% 36%

77% 742

10% 1Z

35s 322

192 1 5%

35% 362

3% 1%

BilLage 4-2

752

z52

1B

5t

1B

3?

m

79%

2!z

9B

0?

1u

7%

2Z

4z

9t
34?^

26i.

198

158

43r

672

138

31*

5t

32*

35r

24

24%

6z

)Q*

39r

20È.

11r

38%

222

34%

5%

ao'7



Bijlage 4-3

Wat het eerste in een vergelijking tussen open en gesloten vragen op-
va1t, is dat de 2 meest genoemde redenen in beide metingen inhoudelijk
sterk overeenkomen.

In beide gevallen verwijst de meest genoemde reden naar een algemeen
gevoel van onbehagen ten opzichte van schoolgaan en leren. De daarop
volgende reden drukt beide maren het gevoeJ- uit, riever in een werksi-
tuatie te verkeren, ook a1s je daar tleert'.
Bij de open vragen zien we dat meisjes mi-nder vaak omwirle van het kun-
nen krijgen van een baan uit de schoolbanken gelokt waren (werkreden 2) .

Daar was voor de kodeur het noemen van een konkrete baan het kriterium
bij de toedel"ing van deze kode.

Bij de gesloten vraag blijken meisjes voor hun eigen gevoer even vaak
als jongens door het perspektief van een baan van school te zijn ge-
gaan; rOmdat ik een Ieuke baan kon krijgen'word.t door zowel 35t van de

meisjes als van de jongens ars vertrekreden aangekruist. Toch zien we

ook bij de gesloten vraag bij jongens een iets sterkere gerichtheid op

he t víerk .

opvall-end is dat een toch tamelijk extreem geformuleerde reden ars 'om-
dat ik de schoor soms net een gevangenis vondt door maar Liefst 3g? van
de respondenten als vertrekreden aangekruist werd. Deze uitspraak en
rOmdat ik me op school niet thuisvoelde'werden bij de gesloten vraag
relatief vaak aangekruist. ondanks het feit dat dergerijke redenen bij
de open vragen niet precies in d.eze bewoordingen naar voren kwamen lij-
ken zij toch een berangrijk element van d.e beleving van de schooltijd
uit te maken.

over de hele rinie vart het geringe verschir in vertrekredenen tussen
jongens en meisjes op.

Meisjes noemen vJat minder vaak een verkeerde opleiding of specialisatie
a1s reden, werricht omdat de mogerijkheden op een specifieke beroepson-
leiding en de voor meisjes bereikbare beroepen wat geringer in aantal
zijn. Ook zijn problemen rond het gedrag wat minder frequent een ver-
trekreden. Daarmee zijn echter de beJ-angrijkste verschillen op het ni-
veau van specifieke redenen genoemd.
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Bijlage 5

OVERWEGÏNGEN BIJ DE KONSTRUKT]E VAN DE VERTREKREDENEN-TYPOLOGIE

Er is een wezenlijk verschil in de aard van de informatie, zoaLs die

door middel van de open en de gesloten vragen werd vergaard.

In een aantal gevallen geeft de informatie uj-t de open vragen waarschijn-

Iijk een objektiever beeld van de overwegingen die bil het vertrek fei-

telijk een rol hebben gespeeld. Een ander voordeel is dat zoveel moge-

Iijk gewerkt wordt met vertrekmotieven, zoals die door de Iespondenten

verwoord worden. Anderzijds moet niet uit het oog verloren worden dat

de kodeur wat dat betreft erg afhankelijk was van de mate waarin een

intervj-ewer in staat was de feiten en de belevj-ng daarvan door de res-

pondent in hei interview te achterhalen en vervolgens in de vragenlijst

vast te leggen. Vervolgens is de onderzoeker weer afhankelijk van het

Ínterpretatie-kader dat de kodeur bij zijn werkzaamheden hanteert'

Ook een praktisch motief speelde bij de keuze voor een verdere bewer-

king van de open of gesloten vragen een rol. Door de wijze van koderen

- maximaal twee redenen per kategorie - was het materiaal dat we op

grond van de open vragen vergaarden, minder toegankelijk voor statj-s-

tische procedures dan de antwoorden op de gesloten vragen. Op grond van

deze overwegingen besloten we voor de konstruktie van de typologie met

de antvroorden op de gesloten vraag verder te gaan.

De feiteli ke konstruktie

Door middel van een statistische procedure, die aangeeft welke achter-

Iiggende faktoren bij de invulling van een reeks vragen mogelijk een

ro1 spelen (faktoranal-yse) , werden in eerste instantie vier van derge-

lijke faktoren gevonden.

1. Gerinqe motivatie, Iiever werken, met items als: Iiever in de

praktijk Ieren, een leuke baan kunnen krijgen, wel genoeg geleerd

hebben, diploma's onbelangrijk vinden en het gevoel hebben door

te werken sneller vooruit te komen.

.2. zelfstandfq wiUe , met items als: op eigen benen willen

staan, willen sparen voor Iater en gei-d nodig hebben.

3. Prestaties, met items als: te veel achtergeraakt, het diploma toch

niet kunnen halen en niet mee kunnen komen.

Vervreemdinq van school, met items aLs: omdat ik de school net een

gevangenis vond, omdat de leraren me steeds moesten hebben en om-

dat ik me op school niet thuisvoelde.

A
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Bijlage 5-2

Het probleem van deze i-ndering was dat deze faktoren niet voor jongens
en meisjes apart bruikbaar waren.

Bij meisjes waren met name de faktoren 'geringe motivatie, riever wer-
keh' en 'zelfstandig willen zijn' niet van elkaar los te maken. Dit op
zichzeLf veelzeggend feit deed ons besluiten uiteindelijk te kiezen voor
een opdeling in twee faktoren, die zoals verwacht (en gehoopt) een

tweedering in afstotings- en aantrekkingsredenen opreverd.e. Deze bleek
voor jongens en meisjes bruikbaar.
Een aantaJ- redenen moest uj-t de verdere analyse worden weggelaten, en

wel om de volgende redenen:

1. Een te geringe mate van voorkomen a1s vertrekreden. Hierdoor waren
deze redenen moeilijk indeelbaar.

2. Een geringe samenhang met het geheel van faktoren. Een vaak met

vorig argument samenvallende reden.
3. Het onder invl-oed van sexe meer thuishoren bij afstoting of aan-

trekking.
4. zowel- binnen de faktor afstoting als de faktor aantrekking varlen.
Hieronder vindt u een lijst met uitgevarfen redenen met daarachter het
criterj-um of de criteria, waardoor de betreffende reden uitviel.

- Omdat ik toch ga trouwen (1,2)

- Omdat J-k me op school niet thuisvoelde (4)

- Omdat ik de school zat was (2,3)

- omdat ik geen leuke klas had (1,2)

- Omdat ze thuis vonden dat ik genoeg gekost had (1,2)

- omdat ik thuis mee moest helpen (1,2)

- Omdat de vakken me niet interesseerden (3)

- Omdat ze me op school niet langer wilden hebben (1,2)
vooral criterium 3 fevert inhoudetijk gezien een interessant resuLtaat.
Het brijkt dat twee redenen, di-e door ons bedoerd waren als verwijzend
naar de schoorsituatie bij mei-sjes inderdaad meèr onder 'afstoting, res-
sorteren, maar bij jongens eerder onder 'aantrekkingr vall-en. Het de

schoor zat zL)n en je niet meer interesseren voor de schoolvakken brij-
ken namelijk voor jongens meer de betekenis te hebben van het op zoek gaan

naar iets waarvan men verwacht dat het we1 leuk of interessant zal z.ijn.
Het je op school niet thuisvoelen blijkt zowel voor jongens als meisjes
de betekenis van zowel afstoting als aantrekking (van iets waar je je
we1 denkt thuis te voelen) te hebben,
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VEhGELIJKING BESBÀND EERBTE TNTERVIEW

VTEW ONDER DE GENERATTE 1977/178
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Bijlage 6
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Bijlage 6-2

5, $Iat doet vader?

Werkt

WërkIóos
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Overleden
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Bijlage 7

DE TN DE VERSCHILLENDE METINGEN GEHANTEERDE SCHALEN MET BE-

TREKKING TOT TOEGEKEND BELANG EN GESIGNALEERD VOORKOMEN VAN

WERKASPEKTEN EN DE ORIÉNTAT]E TEN AANZIEN VAN WERK IN HET

ALGEMEEN

rn het rapport worden voor de verschirlende metingen onder de generaties
1971/'78 en 1969/ '70 dezerfde scharen gehanteerd met betrekking tot het
toegekend belang en gesignareerd voorkomen van bepaarde werkaspekten en

de houdlng ten aanzi-en van werken in het al_gemeen,

Voor de meting van het belang en het voorkomen van werkaspekten werd van
dezelfde items gebruik gemaakt.

Op basis van de invulling van deze itemlijsten tijdens de 1e meting on-
der de generati.e 1977/'78 werd een aantal voorropige schalen gekonstru-
eerd. Dit geschiedde met behulp van een principare komponentenanaJ-yse

met varimax-rot-atie.
De volgende kriteria werden daarbij gehanteerd:

- inhoudelijke samenhang van de afzonderlijke items binnen de

schalen;

- reproduceerbaarheid ervan voor het totaal, jongens en meisjes
en LBO- en Avo/Wo-verlaters aparti

- een overeenkomstige faktorstruktuur voor belang en voorkomen

van de werkaspecten.

Na verzameling van de betreff,ende gegevens bij de tweede meting i7t7g en

de meting onder de generatie 69,70 werd nagegaan of de voorlopige scha-
Ien ook voor deze metingen bruikbaar waren.

Dlt gebeurde met de toetsende klusteranaryse van Boon van ostade, waarbij
de volgende kriteria gehanteerd werden:

- een signifikante korrelatie tussen de somskore van een te toet-
sen kluster en eIk daarbj_j verondersteld item;

- een hogere korrelatie van zo'n item met het daarbij verond.er-
steld kluster dan met enig ander kluster.

Items die niet aan deze kriteria voldeden werden verwijderd.
vervorgens werd op de langs deze weg gezuiverde scharen een betrouwbaar-
heidsanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan werden die items, die de be-
trouwbaarheid van een schaal in één of meer metingen sterk y6af66g§61,

verwijderd,
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BijLase 7-2

Hléronder staan Ln tab-e]vórilo de lesulÈerende schatren en éle bètrouwbaar-

héld ervan voor de drie efzoÀdÈrlij}<e metlngËn'

sc].aalnaam betroultbaarh€tdskoëfficiënt (cr§nbaehrs E)

L977/ t78 Í 19'171í 7E Ír 19,69117A

belanE wer'kaspe]etsen
'wat betLeft \/a6t lrèrk

:ríat betre.ft sfé.er

vrat betrefu noderne Afbeid

WaË b€trëft opleidlng eÍt Irr:Ónlotie

rgautel} vrerkaqpekten

\^la:ts b.ëtrefÈ vas,t werl(

$at betreft sfeer

wat betïeft moderne arbeid

wat betre,ft opleidlng e'n promot'i'e

4rbeidsoriëataèle
traditione 1e oriëntatie
aLternaLl-,qre oriëntatie
gez aEsotJ-ënLatie

.36

.82

.76

.74

.43

..85

.61

.78

.59

.65,

.61

.64

.86

.69

.77

.60

,62

.72

.70

,79

.64

,69

.72

.br

.71

.:64 ,7'5

.t 1a

.1s .69

-bY .14
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Bijlage I

GEMIDDELDEN VAN BELANG EN VOORKOMEN VAN WERKASPEKTEN EN VAN

ARBE]DSORIENTATIE ]N DE DIVERSE METINGEN VOOR HET TOTAAL

t'77/t78 t t'77/t7g LT '69/t7O

te.2
++ 25,3

oa

theoretisch
gemiddelde

6

1a

18

15

3

3

toegekend belang

wat betreft:
vastheid baan

sfeer

moderne arbeid
opleiding en promotie

loon

omgang met baas

gesignaleerd voorkolnen

wat betreft:
vastheid baan

sfeer
moderne arbeid
opJ-eiding en promotie

loon

omgang met baas

diskrepanties in:
vastheid baan

sfeer
opleiding en promotie

loon

omgang met baas

orj-ëntatie op arbeid
traditioneel
instrumenteel-

gezagsgericht

)a
5.1

24.5

11 .3

1.J

11

b.l

20.7
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2.7

+ 4.8

++ 23 .0

-- 12.6

1.5

1.3

+ 3.4

6.3

20.9
_- 1R 

'

1.8

l.b

3.0
ta

++ 2t .7
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t.4

1À

da

27 .t
1À O

r.o

-- 1.9

o

lo

2.6

.5

+ .5

o

2.4

.5

.4

_1

+ 1.6
,)
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.4

6

II
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3

3

0

0

0

0

0

L7 .6

26 .4

8.0

26.6

-- a o

27

2I

9

toel-ichting: In deze bijlage worden telkens de gemiddelden tussen de

mèting ,77/,78 I en II én ,77/ '78 II en ,69/,7O vergeleken.
Op de verschillen daartussen is getoetst. De enkele plus
of min geeft een signifikantieniveau van p(.10 aan, de

dubbele plus of mj_n een signifikantieniveau van p(.05.
All-e schalen, behalve de diskrepantiemaat, lopen van hoog
(gering) naar laag (veel) .zvb
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Btjlage 8-2
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toegekeild bëIahg

wat betreft:
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Bijlage B-3

toegekend belang

wat betreft:
vastheid baan

moderne arbeid
opleiding en promotie
loon

omgang met baas

gesignaleerd voorkornen

wat betreft:
vastheid baan

sfeer
moderne arbeid
opleiding en promotie

foon

omgang met baas

diskrepanties in:
vastheid baan

sfeer

moderne arbeid
opleiding en promotie

loon

oriëntatie op arbe.id

traditioneel
instrumenteel
gezagsgericht

,17/'78 Í '77/'78 rr , 69 / ,7O theoretisch
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3.9

6.1

19.3

15.8

)a

7.7

2.7
tA

++ zz. t

-_ l1 ?

1.5
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