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Vogrwoo.rd

De doelstelling van het Nedertands Instituut voor Praeventieve Gezond-

heidszorg (NIPG) richt zich op de verbeÈering van de preventieve ge-

zondheidszorg in medisch, psychologisch en sociaal opzicht en op de

organisatorische voorwaarden voor optimale gezondheidszorgvoorzieningen'

In het kader van deze doelstelling is in de loop der jaren aI veel 9e-

werkt op het terrein van de problemen van gezondheid en begeleiding van

kinderen en jeugdigen. Een aantal onderzoeksprojecten richtte zich voor-

namelijk op medisch-lichamelijke aspecten beÈreffende gezondheiél en

ontwikkeling. Daarnaast zijn enkele studies verschenen met een meer

psychologisch of sociaal-psychologisch accent. In het huidige program-

ma van werkzaamheden zijn een aanÈal projecten opgenomen betreffende

de gezondheid en het welzijn van jeugdige adolescenten. Eén van deze

projecten heeft als onderwerP: "problemen van leerlingen in voortgezet

onderwijs". Reeds eerder (in 1967 en l97t) werd hierover door het

NIPG gepubliceerd.

Het hierbij uitgebrachte rapport is een studie betreffende de uitgangs-

punten voor een breder opgezet onderzoek op dit terrein. Betreffende

een thleet,al voorbereidende veldonderzoeken zullen binnenkort afzonder-

Iijke deel-rapporten verschijnen. Het is de hoop en de verwachting van

de onderzoekers dat deze inleidende studie hun doel en v'erkwi)ze zo-

danig weergeeft dat ziJ mede daardoor de belangstelting en medeh'erklng

in onderwtJskrÍngen zullen verl^Ierven die dlt onderwerp als zodanig

verdient, maar die ook de medewerking in deze kringen zal sti:nuleren

die voor het verdere onderzoek een voorwaarde is'

M.J. Hartgerink
directeur
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t. INLE IDTNG

Adolescenten vormen geen vergeten groep. Sinds Stanley HalI (1904)

zijn standaardwerk schreef over de psychologie van de adolescenÈie hebben

velen vanuit vaak zeer verschillende standpunten zich met jongeren in de

leeftijdsfase tussen kind en volwassene beziggehouden. Voor deze belang-

stelling kunnen verschillende oorzaken worden aangevoerd-

In de eerste plaats is er de alom gedeelde mening dat jongeren in de ado-

Iescentie-periode een snelle ontwikkeling doormaken op een aantal gebieden

en er aIs gevolg daarvan een toenemende kans is op het ontstaan van per-

soonlijke problemen. Hierbij kan worden opgemerkt dat de diskussie over

de juistheid van de rstorm and Stressr-hypothese nog steeds plaatsvindt
(o.a. Grinder, t972; De lrlit & Van der Veer, t977). De Víit en Van der Veer

achten het met Bandura niet denkbeeldig dat op dit punt de 'self-fulfil-
Iing prophecyt, althans voor een gedeelte, de waargenomen problemen ver-

oorzaakt. Daarnaast blijkt uit resultaten van onderzoek dat de adolescen-

tie-periode niet nood.zakelijk gepaard behoeft te gaan met innerlijke ver-

warring (Offer, t969). In de liloorden van Adelson (t979) z

"Ado]escents, as a whole, are ftOt ín tunnoil , rlOt at the mercy of their

impulses, not resistent to parental values, TtOt politically active, and

rtot rebeL1ious. " Volgens Adelson is het vertekend beeld van de adolescent

vaak het gevolg van onjuiste generaLisaties van resultaten van (veelal

Anerikaans) onderzoek op kleine a-typische groepen jongeren. Ondanks de

aantrekkelijke kanten van kleinschalig onderzoek, is ook het onderzoek op

grotere, voor de populatie rePresentatieve groepen naar zijn mening on-

misbaar.

Een tweede overweging waardoor belangstelling voor adolescenten en hun

problemen wordt gewekt vormen de problemen waalrnee opvoeders en docenten

worden gekonfronteerd; vaak heeft men bijvoorbeeld het gevoel dat proble-

men met het schoolwerk niet in de eerste plaats te wijten zijn aan 'intel-
ligentie-gebrekt maar veel eerder samenhangen met ander psycho-sociale

moeilijkheden. Lang niet altijd voelt de school zich in staat hierop -
met of zondeï hulp van de oud.ers - adekwaat te reageren. Voor een deel

zou een, op dit onderwerp gerichte, opleiding voor docenten hier soelaas

kunnen bieden. Zowel de hulpverlening op school als ook de externe dienst-
verlening is in ieder geval gebaat bij een vergroting van de kennis met

betrekking tot het voorkomen van adolescenten-problemen en de relatie tot
tthuisr, rschoolt en leerling-kenmerken.

Een derde belangrijke oorzaak voor de belangstelling voor adolescenten is
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gelegen in de vele veranderingen die zich de Iaatste jaren hebben voorge-

daan op school, in het gezin en de maatschappij. Met name de veranderde

didaktische aanpak en de schoolorganisatie worden vaak in diskussies ge-

noemd als een belangrijke invloed op het ontstaan alsook het voorkomen

van problemen bij jongeren. Hetzelfd.e geldt steeds meer voor veranderingen

in de maatschappij als geheel (Gadourek, 1977; Goddijn, I97B). Het tijkt
gewenst om meer inzicht te krijgen in de genoemde verbanden tussen de
tomgevingsfaktoren' en het welbevinden van de Ieerling.

Reeds lange tijd rekent het Nederland.s ïnstituut voor Praeventieve Gezond-

heidszorg - TNO (NÍPG) het onderzoek naar de gezondheid van adolescenten
tot haar taak. Niet alIeen vanuit medisch perspektief, zoals onderzoek

naar de fysieke groei van de adolescent, maar ook vanuit primair gedrags-

wetenschappelijk gezichtspunt. Dit laatste type onderzoek vond plaats
binnen de toenmalige afdeling 'geestelijke gezondheid'. Voorbeelden zijn
de onderzoeken naar de voorspelbaarheid van schoolkarrières in het voort-
gezet onderwijs (Groen, t967), de ontwikkeling van de Nationale Differenti-
atie Test (ND[) voor de keuze van soort voortgezet onderwijs (Van Weeren,

1965), het gebruik van beslissingsmodellen voor de keuze van het juiste
type voortgezet onderwijs en projekten gericht op problemen van adolescen-

ten op enkele middelbare scholen (Groen & Smit, t97t).
In L972/7 3 vond een onderzoek plaats naar de problematiek van jongeren

die om persoonlijke redenen niet plaatsbaar waren in het arbeidsproces
(Stroink & Van Wijck, L973) met als logisch vervolg het onderzoek bij
LTS-leerlingen kort vóór hun diplomering en gedurende een jaar na intrede
in het arbeidsproces (Stroink g Andries, t977). Op dit moment vindt op

het NIPG-TNO het onderzoek naar adolescenten plaats in drie projekten:
projekt 428, een onderzoek naar de kansen en specifieke problemen van

jongeren die zonder diploma de school verlaÈeni projekt 490, onderzoek

naar problemen betreffende het fr:nktioneren en de gezondheid van jongere

bouwvakarbeiders; en projekt 520, onderzoek naar problemen van leerlingen
in het voortgezet onderwijs, waartoe dit rapport de aanzet vormt.

Ter ondersteuning van de gedachtenwisseling met betrekking tot de omgang

met en begeleiding van adolescenten zowel op school als daarbuiten is het

d.oel van NIPG-projekt 520 onderzoek te doen naar de problemen waarmee zij
zich gekonfronteerd voelen. Niet atleen om te zien welke de problemen zijn
rwaarmee zL1 zj-ti-en', maar ook om de mogelijke samenhang met individuele
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kenmerken en met omgevingsfaktoren te onderzoeken.

Omdat vrijwet aIIe adolescenten van 1,2 E/m t5 à 16 jaar een vorm van

voortgezet onderwijs ontvangen werd besloten bij het ond.erzoek uit te gaan

van leerlingen in het voortgezet onderwijs, waarbij de school om prakti-

sche redenen de ingang vormt.

In 1978 - het jaar waarin het projekt van start ging - vond een vooronder-

zoek plaats hraarover afzonderlijk wordt gerapporteerd in deelrapport 1

(Van A]phen de Veer & Schuurman, L979). Tegelijk met dit onderzoek is op

dezelfde school een - geslaagde - poging ged.aan om voor leerlingen die

zich gespannen voelen een vorm van hulpverlening tot sÈand te brengen.

In de loop van hetzelfde jaar is in sarnenwerking met de Technische Hoge-

school te Eindhoven - afdeting der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschap-

pen - begonnen met de analyse van door de TH verzamelde gegevens over
rklachten van middelbare scholieren'. In dit onderzoek worden de klachten

onder andere in verband gebracht met schoolresultaten, intelligentie en

de school die men bezoekt. Deze gegevens verschaften vlaardevolle infor-

matie voor verdere akÈiviteiten in heÈ kader van projekt 520 (zie ook

paragraaf 3.3). In verband met het feit dat de negen onderzochte scholen

zijn aangesloten bij de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is er

eveneens kontakt met het onderwijsbureau van deze vereniging. Van de ana-

lyse zal rond septernber 1979 een rapport worden uitgebracht.

In oktober L978 is een meer gespeclfÍceerd werkplan voor NIPG-proJekt 520

gereedgekomen. Vo}gens dÍt werkplan zou omstreeks mei 1979 gereedkomen de

onderzoeksopzet voor een exploratief onderzoek naar de samenhang tussen

enerzijds leerlingproblemen en anderzijds indlviduele ontwikkelÍng en

persoonlijkheid van de leerling en omgevingsinvloeden. Deze onderzoeks-

opzet maakt deel uit van dit interim-rapport.
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PROBLEMEN

Alvorens in hoofdstuk 3 het onderzoeksdoel wordt uitgewerkt tot een

probleemstelling wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het onderwerp van

studie: probLqnen uan adoLeseenten. Eerst wordt besproken hoe bepaald kan

worden wanneer er van een probleem sprake is (2.t). Vervolgens komt de

vraag aan de orde welke de mogelijke criteria zijn om de ernst van een

probleem vast te stellen (2.2). Tenslotte wordt nagegaan welke faktoren
op (het ontstaan van) problemen van adolescenten van invloed kunnen zijn
(2.3) .

2.L Probleemkinderen en problemen van adolescenten

Het ligt voor de hand, als het gaat om een onderzoek naar de pro-
blemen van adolescenten, in eerste instantie te kijken naar diegenen die
d.oor de omgeving a1s problematisch geÍdentificeerd worden. De beschrij-
ving van tprobleernkinderent heeft meestal betrekking op een aspekt van

het voor anderen waarneembaar gedra§r, maar verwijst soms naar vermeende

tekorten van bijvoorbeeld psychologische aard. Men spreekt van rlastiger

kinderen als het gedrag anderen stoort zoals dat kan voorkomen bij hen

die nerveus zijn of heftig reageren op een autoritei-t. rluiet kinderen
hebben te weinig motivatie, een slechte werkhouding of verkeerde studie-
gel^Ioonten. De 'afwezige' leerling heeft koncentratie-problemen of dag-

droomt. De 'domme' leerling geeft, bijvoorbeeld door slechte studieresul-
taten, aanleiding tot ongunstige verwachtingen van zijn prestaties. En-

zovoort.
In eerste instantie is hier dus sprake van een probleem voor anderen dan

de adolescent zelf. Dit zal echter in veel gevallen tot uitdrukking komen

in de houding ten opzichte van de adolescent. Ook aI heeft hij op dat ge-

bied zelf geen probleem, na verloop van tijd zal hij het door deze houding

van de omgeving zeker als probleem gaan ervaren.

Men kan echter ook deze ervaring van de adolescent zeLf centraal stellen
door over probLemen Dan adoleseenten te spreken $/aar de adolescent hin.-
der ondervindt en zijn gevoel van welbevinden niet optimaal is. Het is
namelijk evenzeer denkbaar dat jongeren problemen ervaren terwijl de om-

geving eigenlijk best 'tevreden' is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
bij de voor de omgevi-ng niet hinderlijke leerlingen die op school goed

meekomen. Dergelijke problemen van adolescenten kunnen Ieiden tot het
ontstaan van probleemleerlingen in die zin dat de problemen op den duur

zo'n nadelige invloed kunnen hebben op het funktioneren van de adolescent
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dat dit tot klachten van de ongeving leidt. Datgene waar de leerling mee

zíL (bijvoorbeeld. relationele moeilijkheden, ervaren lichamelijke tekor-
ten, aspekten van de thuissituatie) kan dan tot uitdrukktng komen in Ii-

chamelijke klachten, in een apathische houding, in het zich terugtrekken

uit de kring van leeftijdsgenoten of in voor anderen kinderlijk gedrag,

aI dan niet in kombinatie met slechte resultaten op school.

De voorkeur gaat ernaar uit om in het onderzoek deze ervaring van de ado-

Iescent zelf centraal te stellen. Daarnaast echter zullen ook observaties

van de direkte omgeving aangaande de adolescent in het onderzoek worden

betrokken.

2.2 De ernst van de problemen

. In het algemeen worden drie criteria gehanteerd om de ernst van een

probleem te bepalen. Een probleem wordt als ernstiger ervaren naarmate

het meer voorkomt (statistische frekwentie), naarmate men meer vindt dat
rhet niet kant of er teen grens is overschredent (een algemeen aanvaarde

standaard) of naarmate men er meer last van heeft (mate van hinder).
De statistische frekwentie, otrXJevat als het aantal personen dat met een

bepaald probleem worstelt, kan vanuit de samenleving gezien en met het

oog op preventier e€n belangrijk criterir:m zijn. Voor het individu zelf

echter is de konstatering dat veel personen 'er mee zittenr misschien

wel geruststellend, maar het probleem is er niet mee opgelost. Overigens

dient opgemerkt te worden dat het vóórkomen van sommige problemen (zoa1s

in de sfeer van de school- en beroepskeuze) onvermijdelijk is. Frekwentie

is dus maar een beperkte graadmeter.

Een tweede criterium om te bepalen of een probleem ernstig is of niet'
is de algemeen aanvaarde standaard. Deze vormt de weerslag van de normen

van de 'buitenwereld' en doet als zodanig weinig recht aan het vaak per-

soonsgebonden karakter van problemen. In de praktijk niettemin blijkt
vaak juist volgens deze aanpak gewerkt te worden. Met name aan de sigrna-

Iering van probleemkinderen gaat vaak de diskussie vooraf of nu een alge-

meen aanvaarde norm is overschreden of niet. Metingen met behulp van vra-
genlijsten berusten vaak ook op dit principe.
Een derde, wellicht het belangrijkste, criterium is de mate van hinder

die wordt ondervonden van een probleem. Een veel voorkomend probleem

waarbij een algemeen aanvaarde norm wordt overschreden maar dat desondanks

weinig hinder veroorzaakt zal niet a1s ernstig worden beschouwd. De \Ëaag

van de beoordelaarskeuze doet zich hier echter wel voor: hinder voor wie?
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drie uitgangspunten van bijzonder be-

individu zelf direkt hinder; in welke

belermerd; en wat is het effekt op

2.3 Faktoren die van invloed zijn op problemen van adolescenten

De theoretische oriëntatie ten opzichte van de menselijke ontwikke-
Iing welke ten grondslag ligt aan dit onderzoek is de organistisch / inter-
aktionistische welke tot uitdn:kking komt in werk van Piaget, Werner,

Schneirla, Kohlberg, Thomas, Lerner en EriJcson. Dit houdt in dat de ont-
uikkelirq wordt gekarakteriseerd d.oor kwalitatieve veranderingen die het
gevolg zijn van aanleg (persoonskermterken) en orngeuing afzonderlijk als-
ook van een voortdurende wisselwerking tussen beide. Het individu speelt
hierbij een aktieve rol. De ontwikkeling wordt dus niet opgevat als een

proces dat zich uitsluitend voltrekt aan het individu. Evenals het indi-
vidu invloed van de omgeving ondergaat beinvloedt het individu ook de

omgeving. De konsekwentie hiervan voor het onderzoek is dat ontwikkeling
en problemen niet alleen vanuit de adolescent, maar ook vanuit de omge-

ving en met aandacht voor de interaktie worden bestr:deerd.

Er bestaan grote verschillen tussen de individuele adolescenten, niet
alleen met betrekking toÈ het soort problemen, maar ook in de mate waarin

hij hiervan hinder ondervindt. Zo zaL dezelfde situatie de een voor min

of meer ernstige problemen plaatsen terwijl een ander rnergens last van

heeft'. Een ander punt waarop zij zullen verschillen is gelegen in de

mate h/aarin ad.olescenten in het algemeen het vermogen hebben problemen

bevredigend te verwerken of op te lossen. De algemene probleemgevoelig-

heid van de adotescenten varieert. Zo kwamen offer {t969) en Offer a

Offer (I974) in hun longitudinaal onderzoek naar gedragskenmerken van

adolescenten tot een onderscheid in drie groepen: een zich kontinu ont-
wikkelende groep; een groep, waarbij de groej- in golven verliepi en een

groep, waarbij duidelijk sprake r^ras van verwarring tijdens de ontwikke-

ling. De laatstgenoemde groep omvatte vooral individuen die in hoge mate

sensitief waren en op introspektie gericht met grote belangstelling om

hun innerlijke wereld te exploreren.
Persoonskeruner.ken van adolescenten dienen dan ook in het onderzoek te
worden betrokken zowel om vervrachte verbanden met de aard van problemen

te onderzoeken als ook om niet het risiko te lopen verschillen in proble-

men te interpreteren als effekt van de omgeving terwijL ze ín feite zijn
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terug te voeren op verschillen tussen adolescenten. Deze persoonsgegevens

zullen zowel betrekking moeten hebben op psychische als ook op fysieke

kenmerken van het individu.

Behalve de 'relatief stabiele gedragstendenties' of eigenschappen van

personen die kenmerkend zijn voor een langere tijd speelt met name bij

adolescenten de onhrlikkeling een belangrijke rol. Zij veranderen op een

aantal punten snel. Het is zeer hraarschijnlijk dat althans een gedeelte

van de problemen die zich kunnen voordoen van tijdelijke aard zijn en

bij individuele adolescenten op zeer verschillende tijdstippen naar voren

komen. Daarmee is niet gesuggereerd dat men er daarom minder snel op zou

moeten reageren. Het is zeer goed denkbaar dat slecht of niet-verwerkte
problemen, ook al tijkt het alsof ze vanzelf weer 'overgaanr, toch hun

negatieve invloed op talloze gebieden hebben. Bovendien is het wellicht
nuttig om te anticiperen op problemen die een groot deel van de jongeren

toch vroeg of laat ontmoet. Niet zozeer om te behoeden, maar eerder om

een positieve oplossingsstrategie te bevorderen. Een methodologische vraag

is of de individuele ontwikketing van adolescenten, zowel fysiek als psy-

chisch, eigenlijk wel in het ond.erzoek is te betrekken indien het longi-
tudinale aspekt niet in de opzet is opgenomen. Dit zal slechts gedeelte-

lijk mogelijk zijn. De plaats die de ontwikkeling van de adolescent in

het onderzoek Ínneemt - namelijk a1s de grootheid waarvan de waarde op

één moment wordt bepaald - staat slechts toe uitspraken te doen met be-

trekking tot het stadium dat hij op een aantal ontwikkelingsaspekten in

vergelijking tot anderen heeft bereikt. Voor het doel van het onderzoek

is dit voldoende: het gaat ons pri-urair om het opsporen van faktoren die

problemen tot gevolg hebben en (nog; niet om het gewicht van deze fakto-
ren in de tijd.

Ook de omgeuirq kan van invloed zijn op het ontstaan van problemen. Haar

ro1 is echter niet beperkt tot het tijdstip of de wijze van ontstaan van

problemen. Er is ook invloed op de verwerking ervan en op de effekten op

langere termijn.
Een gebruikelijke indeling van het omringend. milieu is die in school of
werk, thuis en wat men wel noemt het derde milieu. ToÈ de laatste omge-

vingssfeer behoren de van school, werk en thuis te onderscheiden kringen

zoals bijvoorbeeld vriendenkring, clubs op het gebied van kerk, sport,
spel en muziek. Naast deze drie kategorieën kan men nog een vierde onder-

scheiden: de sanenleving in het algemeen. Zo begint de ekonomische re-
cessie van de jaren 70 steeds duidelijker niet alleen zijn gevolgen te
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hebben voor de arbeLdmarkt zel-f (werkloosheid), maar ook voor het onder-
wiJs (geen uitzicht op beroepsuitoefenlng) of het denken i.n het algemeen

(toekmstpessimisme). Dit soort verschiJnselen werken door in het denken

en gedrag van de adolescent en in zijn problemen.
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UITWERKING VAN HET ONDERZOEKSDOEL

In dit hoofdstuk wordt nader aangegeven waar het in dit onderzoek

om gaat. Hiertoe wordt eerst het precieze doel geformuleerd en het voor-

naamste begrip, namelijk 'leerlingprobleem' besproken (3.1). Daarna volgt

een schematisch overzicht van het tot nu toe behandelde (3.2). Tenslotte

wordt ingegaan op de resultaten van vooronderzoek en de betekenis hiervan

voor het huidige onderzoek (3.3).

3.1 Het begrip I leerlingprobleem I

In het leven van de adolescent neemt de school om meerdere redenen

een bijzondere plaats in. Hij brengt er een aanzienlijk deel van zijn tijd

door en ontmoet er zí1n leeftijdsgenoten. Daarnaast vormt het de voorbe-

reiding op zijn zelfstandig maatschappelijk funktioneren. Bovendien is de

school - als men denkt aan preventie van (de mogelijke gevolgen van) pro-

blemen - een belangrijk instituut dat zich steeds meer tot doel stelt ook

een vormende, begeleidende taak te vervullen.
Zoals reeds vermeld is er tegelijkertijd het gegeven dat vrijwel alle ado-

lescenten een vorm van voortgezet onderwijs volgen. Daarqn vormt de school

de ingang van het onderzoek.

Het globale doel van het onderzoek is als volgt te omschrijven z Het Uez'-

u)eyuen uan kennis omtrent de aard uan de probLetnen Dan LeevLíngen in het

uoo!,tgezet ond.entijs en de uíize uaarop deze problemen eqnenharqen met

aspekten oan de LeerLirg zeLf en met qngeuingefaktonen.

Het onderzoek van onderwijs heeft zich tot dusver in belangrijke mate

toegespitst op verbanden tussen vormen van rbehandelingr en schoolsukses

vanuit een prirnair pedagogisch-didaktisch uitgangspunt of had betrekking

op de relatie tussen milieu-aspekten en prestaties (kansatme groepen) van-

uit een sociologisch perspektief. Het huidige onderzoek zal in de eerste

plaats gericht zijn op het funktioneren van de leerling in zijn totaliteit,
dat wil zeggen zowel intra-individueel als in zijn totale kontext. Hierbij
zal de invloed van schoolsukses, de aanpak van leerlingen, omgevingsfakto-

ren en leerlingaspekÈen op het funktj-oneren van de leerling een belang-

rijke rol spelen. Dat hierbij <le nadn:k zal liggen op exploratie wil niet
zeggen dat het zoeken naar mogelijke causale verbanden wordt uitgesloten.
De complexiteit van het geheel van verschijnselen en mogelijk samenhangen-

de faktoren zal echter slechts hypothetische verklaringen van de gevonden

samenhangen mogelijk maken.
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Van leerlÍngprobleem zaL in het nu volgende worden gesproken
j-nd i.en in een situatie of omstandigheid het welbevinden van
eeri Ieerlrng door hem niet aIs optimaal wordt ervaren.

Deze definj-Lie J-igt in het verLengde van de voorkeur voor de ervaring van

de adolescent zelf zoals deze in par. 2.1 werd uitgesproken.
Een belangrijke vraag i-s wat onder toptimaal welbevinden' moet worden ver-
staan. Omdat objektieve criteria hiervoor niet voorhanden zijn zal in eer-
ste instantie worden uitgegaan van hrat de leerling hieromtrent zelf er-
vaart. Later zal, op grorrci van de resultaten van het onderzoek, op deze

vraag worden teruggekomen-

Over het welbevinden van de leerling wordt dan ook in de eerste plaats
informatie verkregen door een uitspraak hierover van hemzelf. Daarnaast

echter zal ook de direkte omgeving een indruli. hebben van zijn welbevinden.
Hierbij kunnen verschillen optreden: de leerling zelf kan zich uitstekend
voelen en vinden dat 'er niets aan de hand is' terwijl de omgeving meent

te zlen dat er geen sprake is van een zrch welbevinden, of omgekeerd.

De vier situaties die zich hierbij logischerwijze kunnen voordoen zijn in
schema 1 in beeld gebracht.

Schema 1. Het zich al dan niet welbevinden van de leerling, de signa-
Iering hiervan door de omgeving en de vier situaties waartoe
dat leidt

de
te
de

omgeving meent
signal-eren dat
leerling zich welbevindt zich niet welbevindt

er is sprake van dat de leerling

zich welbevi-ndt

zich nret wel-
bevindt

1

geen problemen, ook
niet volgens de om-
geving

PROBLEEMLOZE SITUATIE-
KONGRUENTIE

3

geen problemen, maar
de omgeving vindt van
wel

PROBLEEI{LOZE SITUATIE-
DISKONGRUENTIE

2

wel problemen, maar de
omgeving vindt van
niet
PROBLEEMSITUATIE-
DISKONGRUENTIE

A

we1 problemen, ook
volgens de omgeving

PROBLEE}IS ITUATIE-
KONGRIJENTTE

De

zol)

het

vier kwadranten in schema 1 representeren de vier mogelijkheden. Men

kunnen stellen dat problemen die verband houden met het gebied van

vierde kwadrant het eenvoudigst aangepakt kunnen worden. De eerst-
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genoemde situatie lijkt de meest ideale, hoewel het niet uitgesloten is
dat er slechts sprake is van een tijdelijke probleemloosheid of van moei-

lijkheden vraarvan men zich (nog) niet bewust is. De tu/eede en derde situa-
tie spreken van een diskongruentie tussen individu en omgevj-ng. Dergelijke
situaties zullen veel,al leiden tot herwaardering en aanpassing, bijvoor-
beeld doordat het individu. ondanks zijn eigen gevoel van welbevinden,

vanuit de omgeving signalen krijgt die erop wijzen dat anderen wè1 een

gebrek aan welbevinden bj-j hem menen te zien.
De definitie van leerlingprobleem en het onderschei-d tussen individu en

omgeving zorqen op deze wijze voor een kader waarin het interaktieproces
Lussen beiden ruim aan bod komt. De wisselwerking tussen beiden zal- - om

in termen van bovengenoemd schema te spreken - immers leiden tot bewegin-

gen van het ene kwadrant naar het andere.

Bij de operationalisatie van het begrip leerlingprobleem vormt de hier-
boven genoemde definitie het uitgangspunt. De nadruk zal liggen op de

vraag hoe de probleerÍoeleving van de leerling zelf het best gemeten kan

worden.

Een gebrek aan welbevinden kan tot uitdrukking komen zowel in het gedrag

al-s in klachten. In dit onderzoek za1, al-thans in eerste instantie, d.e

nadruk liggen op het laatste en zal getracht worden de leerlingproblemen
Èe meten door hem naar zijn klachten te vragen. Op grond van de vooronder-

zoeken (zie ook 3.3) zal hiertoe een meetinstnrment ontwÍkkeld worden.

Een tweede ingang vormt, zoals hierboven vrerd aangegeven, de direkte om-

gevi-ng van de leerling. De signalering van de omgevi-ng met betrekking tot
het zich welbevinden van de leerl-ing vormt evenzeer een - zij het wat

buiten de definitie staande - mogelijkheid leerlingproblemen te meten.

Ook hiervoor za1 een instrument hrorden ontwikkeld. Dit laatste maakt het
mogelijk om door middel van vergelijking van de resultaten met die welke

via de eerste rdirekte'meting zijn verkregen uitspraken te doen over de

situaties, zoal-s besproken in schema 1, waarin leerlingen zich ten aan-

zien van hun problemen kunnen bevinden.

Mensen uit de direkte omgeving vragen naar hÈn signalering van welbevin-
den van de leerling dient overigens niet verward te worden met het vragen

naar de problemen die zij met de leerling hebben. In dit onderzoek gaat

het voornamelijk om het eerste. Dat betekent overigens niet dat het tweede

geheel uit het oog zal worden verloren al is het alleen maar vanwege de

voor de hand liggerde wisselwerking tussen beide. Wat (de aanwezigheid van
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van problemen bij) de leerling voor de dÍrekte omgeving betekent is een

vraag welke in verschillende onderzoeksbegrippen tot uitdn:kking zal
komen.

3.2 Dimensies van leerlingproblemen

In onderstand schema is het tot dusver behandelde beknopt samenge-

vat. De problemen van leerlingen vormen het centrale onderwerp. Bij de

operationalisatie (waarvan de richting hierboven werd aangegeven) zaL

vooral rekening moeten worden gehouden met een tweetal onderscheidingen

dat tussen soorten problemen (bijvoorbeeld lichamelijke naast relatio-
nele, met ouders naast die op school) en tussen ernstige en minder ern-
stige problemen. Het rechter gedeelte van het schema geeft de belangrijk-
ste aspekten weer waarnee leerlingproblemen kunnen samenhangen. Leerling
zeLÍ, omgeving en verhouding leerling-omgeving kunnen worden beschouwd

a1s de drie hoofdkategorieën waarop de mogelijke faktoren die samenhangen

met leerlingproblemen kunnen worden ingedeeld.

Schema 2. Komponenten van leerlingproblemen
Ieerling zelf

in relatie met

met als ui@angspunt
de beleving van de
leerling en als
aspekten:
- aard van de problemen

(soorten)
- ernst van de problemen

(mate van hinder)

De onderzoeksbegrippen die
formuleerd zijn volgens de

oltrgevrng

leerling - omgeving

in het volgende hoofdstuk zullen worden ge-

hier gepresenteerde ordening ingedeeld.

psychische ontwikkeling
(cognitie f/moreeL/
identiteit)
fysieke ontwikkeling
persoonlijkheid

school

thuis
leeftij dsgenoten

maatschappij

Ieerling-school
Ieerling-thuis
Ieerling-I eef ti j dsgenoten

Ieer Iing-naatschappi j
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3.3 Resultaten van de twee vooronderzoeken

Tijdens het totstandkomen van het plan voor eigen onderzoek werden,

zoals reeds in de inleiding vermeld, data geanalyseerd van een tweetal
onderzoeken waarbij eveneens problenen van leerlingen het centrale hegrip
vormden. Het betreft een eigen onderzoek (voorjaar 1978) onder ruim 100

leerlingen van een scholengemeenschap te Voorburg en een aanmerkelijk om-

vangrijker ond.erzoek (voorjaar 1976) onder bijna 1700 leerlingen van ne-

gen scholengemeenschappen in Noord-Brabant.

In beide onderzoeken werd het begrip leerlingproblemen geoperationaliseerd

door de scores op de Mooney Problem Check List (Mooney & Gordon, 1950),

een klachtenlijst die aan de respondenten wordt voorgelegd met de vraag

dÍe items aan te strepen welke situaties betreffen r^raarlnee men problemen

heeft. De betreffende lijst bevat 210 uitspraken, verdeeld in zeven kate-
gorieën van eIk 30 klachten (lichamelijke klachten - schoolklachten -
klachten thuis - zorgen over Èoekomst of geld - klachten over de relatie
met leden van de andere sexe - klachten over de relatie met anderen in het
algremeen - persoonlijke klachten) . De oorspronkelijke bedoeling van de sa-

menstellers was om via de lij st een snel overzicht te krijgen van de indi-
viduele problemen van de leerling ten behoeve van de konkrete hulpverle-
nÍng. Door Groen (Groen & Smit, 1,971,) is de tijst geÍnterpreteerd als
meetinstrument voor leerlÍngproblemen. Het gebruik van de Mooney Problem

Check List als instn:ment wordt momenteel aan een nadere studie onder-

worpen (Schuurman, in voorbereiding) .

De resultaten van de twee onderzoeken zijn op vrijwel aIle punten met

elkaar in overeenstemming. Leerlingklachten blijken samen te hangen met

geslacht, schooltlpe, leerjaar en leeftijd. Jongens hadden signifikant
meer schoolklachten dan meisjes, terwijl meisjes meer lichamelijke klach-
ten en klachten uit de persoonlijke sfeer aanstreepten. Op vrijwel aIIe
klachterkaÈegorieën scoorden havo-leerlingen gemiddeld hoger dan wro- of
brugklasleerlingen. De opvallende rol. van de Leeftijd kwam het meest tot
uiÈÍng bij kontrole op leerjaar: binnen elk leerjaar afzonderlijk was het
aantal klachten groter naarmate men ouder was, ongeacht het soort klach-
ten. Op zLct:rzeJ-f genomen gaven leeftijd en leerjaar grillige verbanden

meÈ het aantal aangestreepte klachten. Hoewel de 16- en 17-jarige leer-
Iingen, alsook degenen die tot het vierde of vijfde Ieerjaar behoorden,

over het totaal genomen de meeste klachten uitten, hadden binnen elk van

de zeven klachtenkategorieën vaak andere leeftijdsgroepen en leerjaren
de hoogste score.
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Ook de resultaten met betrekking tot de afgenomen lQ-test en de waargeno-

men schoolcijfers gaven geen opzienbarende verschillen tussen beide onder-

zoeken. Er werd een negatieve samenhang tussen IQ en klachten gekonsta-

teerd, met name op het gebied van schoolklachten. Reeds vaker aangeÈoonde

verbanden tussen IQ en geslacht (jongens scoren hoger dan meisjes) r tus-
sen IQ en leeftijd (hoe ouder, des te hogere score) en tussen schoolcij-
fers en geslacht (jongens scoren op exakte vakker hoger, meisjes op taal-
vakken) werden bevestigd.
De konklusie van dit alles is dat beide vooronderzoeken ondubbelzinnig

aantoonden dat zowel achtergrondsvariabelen als geslacht en leeftijd, als

school- en persoonlijkheidsvariabelen als schooltlpe, leerjaar, IQ en

schoolcijfers verbanden vertonen met bepaal-de soorten problemen. Voor het

onderzoek, waarvoor dit rapport de aanzet vormt, zijn de analyseresulta-
ten waarbij (in het Brabant-onderzoek) de negen scholen met elkaar werden

vergeleken eveneens van groot belang. Zowel op de centrale variabele leer-
lingklachten als op de variabele IQ deden zich signifikante verschillen
tussen de scholen voor - Deze verschillen verdwenen niet llanneer voor de

variabele schooltlpe (hierop vraren de onderzoeksgroepen van de scholen

verschillend samengesteld) $rerd gekontroleerd. Dit doet vermoeden dat er

'binnen de scholen' een aantal faktoren ligt (in deze onderzoeken niet
opgenomen) die enerzijds verschillen aanduiden tussen de scholen onder-

ling en anderzijds samenhangen met name met leerlingproblemen. De analyse

van beide onderzoeken heeft de noodzaak aangetoond om bij onderzoek naar

Ieerlingproblemen in grotere mate faktoren uit de direkte omgeving van de

Ieerling te betrekken.
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4. BEGRIPPEN VOOR HET ONDERZOEK

Zoals in par. 3.1 geformuleerd is de doelstelling van het onderzoek

kennis te ver:werven, enerzijds over de aard van leerlingproblemen, ander-

zijds over de wijze waarop deze problemen samenhangen met aspekten van de

leerling zelf en met omgevingsfaktoren.

In beide vorige hoofdstukken is vanuit een algemene beschouwing over pro-

blemen van adolescenten richting gegeven aan het centrale onderzoeksbegrip

leerlingproblemen. Dit Ieidde tot afbakening van het begrip en tot een

eerste stap op de weg naar operationalisatie.
In dit hoofdstuk wordt, uitgaande van het globale kader dat hi-eromtrent

werd ontwikkeld, een aantal begrippen geformuleerd die mogelijk samenhan-

gen met leerlingproblemen. Het volgende hoofdstuk gaat over de onderzoeks-

opzet.

ZoaLs vermeld is de theoretische oriëntatj-e van waaruit problemen van

adolescenten worden bekeken de organistisch/interaktionistische. Dit uit-
gangspunt heeft a1s konsekwentie dat niet alleen begrippen gekozen zijn
met betrekking tot de leerling of zí1n omgeving (school, thuis, maatschap-

pij) maar ook betreffende de wisselwerking tussen beide. Dit betekent dat we

in de nu volgerde inventarisatie (waarin de relevante begrippen door mid-

del van een uitspringend lettertlpe zÍjn weergegeven) allereerst te maken

hebben met begrippen van de Leerling zeLf (4.1).

Het gaat hierbij om individuele eigenschappen die samenhangen met het ont-
wikkelingsstadium of met de persoonlijke geaardheid. Onder omge|'íng ver-
volgens vallen begrippen, die min of meer stabiele kenmerken van school,

thuis, leeftijdsgenoten en maatschappelijke kontext vertegenwoordigen

(4.2). Een derde kategorie wordt gevormd door begrippen die de ue?houdiq

tussen de Leerling en de omgeuing betreffen (4.3).

4.I Begrippen omtrent de leerling

Kenmerkend voor de adolescentieperiode is de snelle ontwikkeling
die wordt doorgemaakt, zowel fysiek als psychisch. Problemen, die in deze

periode ontstaan kunnen om te beginnen verband, houden met de fysieke ont-
uíkkeLing. In de eerste plaats wordt de adolescent zich meer bewust van

zijn uiterlijk (Conger, t977a). Het bezit van acceptabele of niet-accepta-
bele lichaamskenmerken is van belangrijke invloed op het zelfvertrouwen

van de adolescent (Jersild, t952). Uit onderzoek verrj-cht naar de impli-
katies van lichamelijke verandering voor de persoonsontwikkeling bleek
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dat late of vroege rijping effekt heeft op de socio-psychische omgeving,

op interesse en op attitr:des (Mussen et aI., L969). Het is mogelijk om

deze fysieke ontwikkeling in een eenvoudig (schoolgeneeskundig) onder-

zoek te kwantificeren (Van Wieringen et aI., 1968). Van belang is daarbij
vast te stellen of er van vertraagde, normale of voortijdige ontwikkeling
sprake is. Discrepantie tussen de toestand van lichanelijke en psychische

ontwikkeling zou een probleem-veroorzakende faktor kunnen zijn. De snelle
Iichamelijke groei en de sexuele rijping zijn eveneens van ingrijpende
invloed op zijn uiterlijk, r^raarvoor de adolescent in de regel erg ge-

voelig is.
Ter vergelijking met de subjektieve klachten van de leerling over eigen

uiterlijk zouden tijdens een geneeskundig onderzoek typerende kenmerken

van de uiterlijke verschijning door de geneeskundige kunnen worden geno-

teerd.
Een derde begrJ-p, gezondheid, kan eveneens tijdens een kort geneeskun-

dig onderzoek aan de hand van anamnestische gegevens worden gemeten. Het

is belangrijk dit begrip op te nemen om de eventuele zeer bL)zondere ge-

vallen buiten het onderzoek te kunnen houden. Bovendien kan het waarde-

volle informatie verschaffen met betrekking toÈ de lichamelijke problemen

die zich in deze groep jongeren voordoen.

De basisdimensÍes voor psAehisehe onh,likkeling d.íe,we steeds \^reer tegen-
komen in de literatuur van het laatsÈe decennium over de adolescentie
(Mussen et aI. , 1969i Gallatin, I975i Conger, 1977a; De Wit en Van der
Veer, 1977i De Haas, 1978; Jersild et aI., 1978) betreffen: identiteits-
ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en morele ontwikkeling.
De identiteitsontwikkeling leidt tot de kreatieve integratie d,oor een in-
dividu van vroegere identifikaties, aangenomen rollen en aspiraties voor

de toekomst. Het begrip identiteit is nader uitgewerkt door Erlkso4 (t968,

1974). ZL)n theorie werd empirisch bevestigd (o.a.: Gallatin, t975i La-

voie, 1976; Newman & Newman, t978). De ontwikkeling van de identiteit om-

vat de ontwikkeling van zelfkoncepten, begrippen die op een of andere

wijze de vraag 'wie ben ikr beantwoorden. Zij kan worden beschouwd als
een belangrijke parameter in verband met probleembeleving. Aangetoond

werd dat personen die een zogenoemde eog-identiÈeit hebben ontwikkeld,
minder verward zijn ten aanzien van zi-chzelf en vrijer van angst dan per-
sonen die daÈ niet of minder hebben (Marcia, 1966).

De cognttl-eve ontwikkeling is van invloed op de kapaciteit om kennis te
verwerven en te benutten (Elkind, l97O). De kapaciteit wordt groter als
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het stadium van de formele denkoperaties is bereikt. De gemiddelde ado-

Iescent bereikt dit stadium op t2-jarLqe leeftijd (Piaget, L972).

De veranderingen op dit punt zijn vooral kwalitatief: de adolescent is in

toenemende mate in staat zijn eigen gedachten en funktioneren kritisch
te beschouhren, abstraherend en systematisch te denken, en gebruik te ma-

ken van het inzicht daÈ j-n veel gevallen meerdere juiste antwoorden op

één probleem bestaan (Mussen et aI. 1969).

In vele studies werd aangetoond dat er een positieve relatie is tussen

intelligentie (IQ) en het vóórkomen van formele operaties en gevorderde

cognitieve ontwikkeling (zie voor overzicht Manaster et aI., l9l7). Van-

daar dat intelligentie als begrip wordt otrryenomen. Ivlen zou het de kwanti-

taÈieve resultante kunnen noemen die het gemiddelde niveau van cognitief
funktioneren aangeeft.

In het door Kohlberg (1969, 1973) ontwikkelde begrip rnorele ontwikkeling

wordt het prekonventioneel, het konventioneel en het postkonventioneel

niveau onderscheiden. Het blijkt echter in de praktijk nog niet zo een-

voudig om éénduidig vast te stellen in welk stadium van morele ontwikke-

ling een individuele adolescent zich bevindt (Muson, 1979). VÍèI kan men

zeggen dat in de adolescentie een duidelijke overgang plaatsvindt naar

autonome principes, die getdigheid hebben en van toepassing zí1n, Ios van

personen of groepen aan wie of aan welke de principes zijn onÈIeend. Ten

aanzien van deze ontwikkeling zljn daarbij duidetljk grote individuele
verschillen gekonstateerd. Mitchell (1975) onderscheidt vijf belangrijke
veranderingen die zich in het proces van morele ontwikkeling voordoen:

- de morele opvattingen worden meer abstrakt, minder konkreet;

- morele overtuigingen zijn meer gericht op wat juist en minder op

wat onjuist is;
- morele beoordelingen worden meer cognitief;
- morele opvattingen worden minder egocentrisch;

- moreel oordeel wordt psychologisch zwaarder; het oordeel vraagt

zijn emotionele tol en kan een faktor zijn voor psychische span-

ningen.

Naast de formele aspekten van de morele ontwikkeling kan men ook vragen

naar de inhoud die de adolescent aan het geheel van normen, waarden, doel-

eind.en en verwachtingen geeft. Dit aspekt, samengevat met het begrip per-

soonlijke waarden, kan wellicht ook een indikatie van de morele ontwik-

keling mogelijk maken, afhanketijk van de aard van de informatie die de

operationalisering van persoonlijke waarden zal opleveren.

Nau\^r samenhangend met de ontwikkelingsaspekten zoals hierboven aangeduid
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is de oriëntatie in de toekomst. Dit begrip geeft een indikatie van

de ontwikkeling in het tÍjdsperspektief en betreft het denken over zowel

de toekomst in het algemeen als de eigen toekomst.

In het bijzonder de identiteitsontwikkeling zal vermoedelijk niet onafhan-

kelijk zijn van de interessen die adolescenten hebben zowel in het alge-
meen als met betrekking tot latere beroepsuitoefening. Deze aspekten, sa-
mengevat onder het begrip interesse , hangen tevens nauvr sErmen met per-
soonlijke waarden en motivatie. De verwachting is dat de psychische ont-
wikkeling samengaat met een toeneme en verduidelijking van de belangstel-
lingen van jongeren. Het gebrek aan interessen zowel in als buiÈen school

vormt een risicofaktor voor problemen.

De ontwikkeling van de identiteit en de cognitieve funkties evenals de

morele ontwikkeling verlopen niet onafhankelijk van elkaar. De cognitieve
fr:nkties kunnen positief bijdragen aan de identiteitsonÈwikkeling in die
zin, dat de adolescent door veranderingen van cognitieve aard meer bestand

is tegen ccrnplexe eisen van opvoeding en onderwijs, zích gaaÈ bezighouden

met sociale, politieke en persoonlijke waarden, de normen van het ouder-

lijk huis gaat relativeren. Als gevolg daarvan zal de ouder - kind relatie
veranderen naar grotere zelfstandigheid en neemt de rol van leeftijdsge-
noten een steeds belangrijker plaats in naast die van de ouders. Uit on-
derzoek van Manaster et aI. (1977 ) b1eek, dat de cognitieve ontwikkelings-
score een belangrijke voorspeller is voor rijpheid van het 'ideale zeLf'.
De ontwikkeling verloopt van onzelfstandig naar meeï zelfstandig. Kon-

flikten kunnen gelegen zijn in de behoefte aan realisatie van eigen iden-
titeit en de behoefte aan veiligheid en warmte. De verr^rachting is dat
problemen van leerlingen verband houden met discrepanties tussen de ver-
schillende ontwikkelingsaspekten als ook tussen deze aspekten en de eisen

welke aan de Ieerling gesteld worden. Daarnaast zullen bepaalde inter-
akties tussen ontwikkeling en persoonlijkheidsaspekten een rol spelen.

HelÍrans (t971) vond bijvoorbeeld dat leerlingen met een hoge intelligen-
tie beter gewapend zijn tegen storende angsten voor falen dan de minder

intelligenten.

De begrippen onder de noemer peysoonskeTme"ken worden in tegenstelling
tot ontwikkelingskenmerken beschouwd als relatief stabiele differentiëren-
de individuele eigenschappen.

Een eerste belangrijk begrip in deze kategorie is temperament . Het werd

door Helzmans (L932) gebruikt om stabiele eigenschappen van psychologische

aard onder één noemer te brengen. Hedendaagse auteurs (Plomin, 1974i felj,
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t978) hebben het begrip binnen de persoonlijkheidspsychologie weer aan

de orde gesteld. Na een uitgebreid overzicht van de stand van zaken op

het ogenJclik met betrekkinq tot begrippen van de persoonlijkheidspsycho-
Iogie komt Feij tot de volgende definitie van temperament: "Een verzarne-

ling formele en relatief stabiele eigenschappenr die zich manifesteren
in een breed scala van gedragingen onafhankelijk van de richting of J-n-

houd van het gedrag." Hij voegt hieraan toe: "Door interacties tussen
omgevingsinvloeden en temperarnent ontwikkeLen zich allerl-ei persoonlijk-
heidseigenschappen, voorkeuren en attitudes, aan temperamentstrekken zou-

den aangeboren fysiologische mechanismen ten grondslag liggeni zí1 zouden

zich reeds manifesteren in het gedrag in de vroegste levensperioden. Bij-
voorbeeld, vlanneer mensen gedwongen zijn zich permanent in situaties te
bevinden, die prikkels geven welke niet overeenkomen met hun optimaal
arousal niveau dan kunnen zich ongewenste persoonlijkheidstrekken als
argst of neuroticisme ontwikkelen." (p. 91). Op basis van temperament

ontwikkelt het individu persoonlijkheidstrekken waarvan Feij er een viertal
onderscheidt: extraversj-e, emoÈionaliteit, impulsiviteit en spanningsbe-

hoefte. Deze zLin volgens hem relevant vanwege hun potentiëIe bijdrage
toÈ de prediktie van school- en studieprestaties en sociale interaktj-es.
In de praktijk van het onderwijs is vervolgens motivatie een belangrijk
begrip dat praktisch benaderd kan worden als biJvoorbeeld zin in werk,
zin in school. Er wordt dan gedoeld op de hoeveelheid energie welke een

individu aan iets kan (of wil) besÈeden. De motivatie voor schoolwerk
kan vastgesteld worden met behulp van het begrip prestatie-motivatie
(Hermans, L97l).
Behalve de hier reeds genoemde zal nog een aantal meer konkrete begrippen
worden betrokken in het onderzoek vanhrege hun mogelijk verband met pro-
blemen. Deze begrippen zijnleeftijd van de leerling, geslacht, het
schooltype dat de leerling bezoekt (havo, mavo, etc.), gegevens over de

schoolloopbaan en over schoolresultaten .

Problemen van leerlingen tenslotte vormen het centrale begrip van

dit onderzoek. Het werd in beide hieraan voorafgaande hoofdstukken nader
uitgewerkt.

Samenvattend zijn met betrekking tot de ontwjJ<kelings- en persoonskenmer-

ken van de leerling de volgende begrippen genoemd:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
o

10.

tt.
12.

13.

14.

15.

16.

fysieke ontwikkeling
uiterlijk
gezondheid.

identite itsontw ikke I ing
j-ntelligentie

persoonlijke waarden

toekomstoriëntatie
interessen
temperament

prestatie-motivatie
leeftijd
geslacht

schooltlpe
schoolloopbaan

schoolresultaten
problemen van leerlingen.

4.2 Begrippen omtrent de omgeving

In de omgeving van de leerling kan men vier kategorieën van invloeds-

bronnen onderscheiden: zijn school, zijn thuis (het ouderlijk huis) , zí)a

Ieeftijdsgenoten en de maatschappelijke kontext. Deze vier kategorieën

komen nu achtereenvolgens aan de orde.

!{at betreft de sehool tonen analyses van het eerder genoemde Brabant-

onderzoek (Dorreman, t978) aan dat de hoeveelheid klachten die Ieerlingen

in het voortgezet onderwijs aangeven - op de meest uiteenlopende gebieden

- onder rneer afhankelijk is van het schooltlpe en het leerjaar. Het meeste

onderzoek naar samenhangen tussen leerling- en schoolkenmerken heeft ech-

ter geen betrekking op problemen van leerlingen maar op meer grijpbare

begrippen als 'aspiraÈion' (Nelson, 1.972; Brutsaert & Cooreman, 1978) ,

'ability' (McDill et aI., t969), rattainment' en 'achievementr (Hauser,

1969, 1972i Alexander & Eckland, t975). De schoolbegrippen waalínee ver-

banden worden gezocht betreffen veelal organisatorische faciliteiten
(McDilI et aI., tg6g). Met andere woorden: er is weinig onderzoek bekend

waarin duidelijke relaties worden gevonden tussen enerzijds probleembe-

leving van de leerling en anderzijds kennerken van de school. Van een

theoretisch kader is nog geen sprake. Uitgaande van de definitie van

Ieerlingproblemen (zie 3.1) - een situatie of qnstandigheid waarin het

welbevinden van de leerling door hem niet als optimaal wordt bevonden -
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kan niettemin getracht worden tot een (voorlopig) kader te kqren. Volgens

deze definitie veronderstellen problemen de subjektieve ervaring van

hinder die het ueLbeuinÀen l)an de LeerLirry belanmert. rn de schoolcmge-

ving kan dit op twee plaatsen naar voren komen, nametijk: in de school

als geheel, en in de onderwijssituatie. Het eerste wijst op de school als
totale institutie, als rsysteem!, terwijl het tweede betrekking heeft op

de plek waar de eigenlijke taak van de school, het onderwijs, wordt uit-
gevoerd.

In de eerste kategorie vallen dus begrippen waarmee de school als geheel

te tlperen valt (grotendeels dan ook betrekking hebben op de organisatie);
de tweede kategorj-e bevat begrippen d.ie betrekking hebben op situaties
waarin leraren en leerlingen ten behoeve van het strikte onderwijsdoel
bij elkaar zí)n, de onderwijssituatie zelf. Voor ogen gehouden dient te
worden dat het hier om begrippen gaat die min of meer konstante eigen-
schappen beschrijven.

Een belangrijke vraag voor het bepalen van de achtergrondsfeer van de

school als geheel is in hoeverre de school openheid, ruimte en beweging

biedt aan haar leerlj-ngen dan wel de strakheid kenmerkt welke eventueel
het gevoef van bewegingsvrijheid zou kunnen ontnemen. Dit kenmerk wordt
vastgelegd met het begrip schoolsheid van de school , dat weergeeft
op welke wijze de normen en regels van de school door de leerlingen ïror-
den ervaren. Het betreft hier situaties die zich voordoen buiÈen het les-
gebeuren en die kenmerkend zijn voor het leven op de school als geheel.
Daarnaast kan gesproken worden van schoolsheid in de lessituatie, in de

verhouding met de leraar binnen de sfeer van de klas. Op deze laatste
interpretatie wordt IaÈer teruggekomen.

In het verlengde hiervan bevindt zich de wijze waarop en de mate waarin
de verschillende groeperingen binnen de school betrokken zijn bij gebeur-
tenissen die in principe iedereen betreffen. Dit begrip betrokkenheid
bij de school heeft twee aspekten. Aan de ene kant is er de wijze waar-
op iedereen betrokken wordÈ bij het beleid en de besturing van d.e totale
organisatie en daarop ook daadwerkelijk invloed kan uj-toefenen (institu-
tionele aspekt). Aan de andere kant kunnen we spreken van al dan niet aan-
wezige betrokkenheid als iets dat emotioneel beleefd wordt en bijvoorbeeld
tot uiting komt bij problemen die de totale school betreffen (belevings-
aspekt). Beide aspekten van betrokkenheid hrorden in het onderzoek opge-
nomen.

Een ander begrip dat voortvloeit uit de definitie van leerlingprobleem is



-22-

de begeleiding van leerlingen. Het betreft de aandacht die buiten

het strikte lesgebeuren uitgaat naar de individuele leerling. Venuacht

wordt dat er minder sprake is van belernrneringen (hinder) voor leerlingen
(deze althans als minder bedreigend worden ervaren) naarmate zi.1 zien dat

hun klachten of problemen serieus genomen \^Iorden. Deze aandacht kan aller-

lei vormen aannemen en gericht zijn zowel op problemen rond bepaalde vak-

ken als op problemen van socio-affektieve aard. Onderscheid wordt gemaakt

tussen verschil-lende tlpen begeleiding doordat deze a) incidenteel kan

zijn dan wel ondergebracht in een voorzieningensysteem waardoor er syste-

matisch aandacht aan wordt besteed; b) zèIf ter hand genomen kan tlorden

dan wel- (via een systeem van verwijzen) 'uitbesteed'aan externe deskun-

diqen; c) gericht kan zijn op het geven van extra aandacht aan het ver-

werken van de leefstof dan wel op socio-affektieve zaken.

Deze dimensies hangen met elkaar samen (een school. die van mening is dat

zoveel mogelijk zèlf begeleid moet worden zal eerder een voorzieningen-

Systeem opbouwen dan een school die een andere mening is toegedaan).

Naast deze drie kategorieën van leerlingbegeleiding is er het kwantita-

tieve aspekt: d) de hoeveelheid tijd en aandacht welke uitgaat naar leer-

Iingbegeleiding. Door middel van deze vier aspekten kan een inzicht ver-

kregen worden in de Ieerlingbegeteiding zoals deze plaatsvindt.

Naast deze min of meer objektieve vaststelling van de wijze waarop leer-

Iingbegeleiding plaatsvindt is van belang hoe de betrokkenen de begelei-

ding ervaren. Als begrip wordt dan ook tevens genomen mening over de

leerlingbegeleiding zoals deze konkreet wordt uitgevoerd.

Behalve deze grotendeels indirekt waarneembare begrippen zijn er enkele

direkt waarneembare die ieder afzonderlijk dan wel gezamenlijk van in-

vloed kunnen zijn op het zich welbevinden van de leerling. Eén van deze

begrippen betreft de schoolgrootte. Hoe kleiner de school, des te meer

zijn de leerlingen in staat "to develop skills or abilities, to increase

confidence in themselves, to prove themselves' to feel needed, to gain

a sense of accomplishment and to work closely with others" (Conger, t977a,

p. 380). Met andere woorden, kleinere scholen geven de leerling meer het

gevoel zich te kunnen ontplooien dan grotere.

Twee andere begrippen betreffen de streekfunktie van de school (in

hoeverre personen uit de omgeving zijn aangewezen op déze school dan we1

een alternatief hebben) en de status van de school (de gemiddelde

sociaal-ekonomische status van de leerlingpopulatie op die school).

De school als geheel werd onderscheiden van de onderwijssituatie zelf-
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Volgens Groobman et aI. (1976) brengen scholen die "emphasize individu-
afized instruction, capitali-ze on intrinsic motivation and promote coop-

erative learning" leerlingen voort die een meer positieve houding hebben

ten aanzien van school en l-eren in het algemeen dan leerlingen op scho-

len met tegenovergestelde kenmerken (de zgn. traditionele scholen). Hier-
aan ten grondslag ligt de fundamentele vraag naar de doelopvatting
van de leraren van de school over het te geven onderwi-js. Deze grootheid,

de fiiosofie bepalend van waaruit het konkrete lesgebeuren (maar ook aI-
lerlei andere schoolgebeurtenissen) plaatsvindt, is een belangrijk begrip

in een onderzoek naar problemen van leerlingen.
In dit onderzoek willen we de doelopvatting toespitsen op de vraag in
hoeverre belang wordt gehecht aan kennlsoverdracht en vakbeheersing dan

wel aan het stimuleren van individuele ontwikkelingsmogelj-jkheden en

kwaliteiten- Víe sluiten hiermee aan op een invulli-ng van het begrip doel-
opvatting welke in ander onderzoek werd gehanteerd (onderzoek naar de

taak van de leraar in het- voortqezet onderwijs. Minist-erie van Onderwijs

en Wetenschappen, 1973) .

Het onderwijsgebeuren zelf vindt bovenal plaats in situaties waarin le-
raar en leerlingen bijeen ztln. Omdat het dus de leraar is die op dit niveau

de meest d.irekte invloed uitoefent op de leerling wordt een aantal begrippen
opgenomen die aan zijn persoon zijn gekoppeld. Tot dusver richtte onder-

zoek onder leraren zich voornamelÍjk op taakopvatt.ingen en taakinhoud in
verband met het vóórkomen van stresssituaties (Ministerie van Onderwijs

en Wetenschappen, 1973), houdingen en attitudes in de lessituatie (Hette-

ma et aI., 1973) en verbanden tussen persoonlijke karakteristieken en

direkte psychologische gevolgen (Keavney & Sinclair, t978). In een enkel

onderzoek werd de opvatting van de leraren gevraagd over een groot aan-

t.al onderwerpen binnen de school, vooral in verband met schoolsheid

(Roggema , L91O). Deze onderzoeken leggen echter vrijwel geen van alle
verband met leerlingproblemen. Hun bruikbaarheid is dat ze een inventa-
risatie geven van leraaraspekten, die mogelijk van belang zíjn in verband

met leerlingproblemen. Zij bieden voor deze aspekten meetinsÈrumenten.

De vraag hier is welke kenmerken van de leraar een belemmering kunnen

vormen voor het welbevinden van de leerling. Daartoe behoren attitudes
van de leraar ten aanzien van (aspekten van) het onderwijsgebeuren. Deze

attit.udes zijn gebaseerd op opvattingen. ThÍee opvattingen worden al-s be-

grip in het onderzoek betrokken. In de eerste plaats de taakopvatting
van de leraarmet betrekking tot zijn eigen taak, toegespitst op een

viertaf onderwerpen: wat beschouwt hij als het doel van het onderwijs,
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kennisoverdracht of algemene vorming (een opvatting welke hierboven reeds

als apart begrip van de school werd geintroduceerd); wat is zijn opvat-

ting over zijn plaats in de schoolorganisatie, autonoom in de taakuitoe-

fening (aÈomistisch) of de nadruk leggend op overleg en gezamenlijkheid

(geÍntegreerd); welke kwaliteiten beschouwt hij voor het geven van order-

wijs als noodzakelijk, inhoudelijke vakbekwaanheid of ond.erwijskundige

kwaliteiten; hoe ziet hij de relatie leraar - leerling, de leerling als
zelfstandig of de leerling als receptief. In de tweede plaats de opvat-
ting van de leraar over de scholier van nu, met name op een vier-
tal aspekten: motivatie, werkzaamheid, interesse en tvervlend z5-jnt.

Attitudes, gebaseerd op een aantal opvattingJen, bepalen mede het uitein-
delijke gedrag. Bij de leraar is dat zijn gedrag in de lessituatie, iets
dat in het verleden vele malen is geëvalueerd (Jersild, L94Oi Beets,

L969, l97Oi Hettema et al., t973; Verhoeven, 1977i Milgram, 1979). Men

kan aan het begrip l^raar het hier om gaat, het funktioneren van de

leraar, twee aspekten onderscheiden: vakbekwaamheid en deskundigheid

van de leraar in het overbrengen van de leerstof (de leraar als docent)

en de mate waarin de leraar wordt ervaren als iemand. waarin men vertrou-
wen kan hebben en die prettig is als persoon (de leraar als mens).

Een aantal meer objektieve persoonskenmerken van de leraar (zoals ge-

slacht, leeftijd, vakgebied, omvangl taak) vormt eveneens belangrijke
gegevens in het onderzoek. Het is niet de bedoeling de individuele leraar

hierdoor te typeren maar vooral om door middel van deze kenmerken een

beeld te krijgen van het lerarenteam dat een bepaalde leerling heeft. Het

begrip waarom het hier gaatl samenstelling Ierarenteam, betreft dus

een objektieve omgevingsfaktor op het niveau van de klas / groeP.

Tenslotte is de vraag interessant in hoeverre de leraar zLchzeLf prettig

voelt op de school en tevreden is over zijn eigen fr:nktioneren, over het

schoolleven en de eigen plaats daarin. Naast zijn opvattingen, de wijze

waarop hij funktioneert a1s leraar en allerlei persoonskenmerken zal ook

de mate waarin hij zich thuisvoelt op school - het welbevinden van

de Ieraar - ziln houding tegenover de leerlingen bepalen.

Binnen de schoolomgeving is hiermee een aantal kenmerken genoemd die te

zamen een beeld scheppen van de omstandigheden waaronder het schoolleven

van de leerling zich afspeelt en die van invloed kunnen zijn op zijn
problemen. Samengevat leiden zL1 tot de volgende begrippen:
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schoolsheid van de school

betrokkenheid bij de school
begeleiding van leerlingen
mening over de leerlingbegeleiding
schoolgrootte

streekfunktie
status van de school

doelopvatting
taakopvatting van de leraar
opvatting van de leraar over de scholier van nu

funktioneren van de leraar
samenstelling lerarenteam

welbevinden van de leraar

Ook wat betreft thuis gaat het in deze paragraaf om de langdurige, min

of meer stabiele eigenschappen die van invloed kunnen zijn op leerling-
problemen, in het bijzonder de normen, waarden en verwachtingen welke

gehanteerd worden met betrekking tot opvoeding en adolescentie. Ook hier
beperkte het onderzoek zich tot dusver tot het zoeken naar verbanden

tussen ouderlijk huis en 'harderet begrippen als schoolprestaties, IQ en

schoolloopbaan (Alexander & Eckland, t975i Conger, I977a). Duidelijk is
niettemin dat het gezinsleven een belangrijke bron van invloed is voor
het welbevinden van de adolescent. Leerlingen die goede schoolprestaties
leveren komen uit gezinnen hraar méér dan in andere sprake is van: dingen

samen doen, gemeenschappelijk denken en meebeslissen (Morrow & Ííilson,
L96I). In het algemeen zijn de verhoudingen in het gezin een betere voor-
speller voor de schoolattitude van de leerling dan de socio-ekonomische

status (Bachman, 1970). Met name geldt dit voor de mate r^raarin een leer-
ling wordt aangemoedigd door zijn ouders (Brutsaert & Cooïeman, L978).

Dit alles samenvattend menen we de invloed van heÈ ouderlijk huis op de

probleembelevj-ng van de leerling te kunnen t)peren met het begrip opvoe-
dingsstijl, zijnde het geheel van de min of meer konstante aspekten

van het opvoedingsklimaat en -gedrag thuis.
Een poging vanuit de onder:wijssociologie dit begrip in de greep te krij-
gen is gedaan door Matthijssen (L972). VeeI van wat er toÈ op dat momenÈ

aan onderzoek hieromtrent was gedaan, vat hij samen in een 'tlpologie
van socialisatiepatronenr welke twee opvoedingsstijlen beschrijft. ('po-
sitioneler vs 'personeler) op een vijftal di:nensies.

Meer perspektief voor konkrete toepassing biedt het onderzoek van Devereux
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naar de opvoedingsverschillen tussen een aantal westerse landen (Devereux,

1970). Via de weg van de empirie ontwikkett hij twee opvoedingsdimensies:
rwarmth-support' versus'rejection-hostilityt en rcontrolt versus tPer-

missiveness'. Deze twee dj-mensies met elkaar kombinerend formuleert hij

vervolgens een aantal tlpen van opvoeding. Dit model is getoetst door de

V.S., Engeland en WesÈ-DuiÈsland hierop met elkaar te vergelijken hetgeen

de bruikbaarheid ervan voor onderzoek naar opvoedingspatronen aantoonde.

Naast dit belangrijke begrip, dat inzicht biedt in de achterliggende di-

mensies van de opvoeding, is de gezinssamenstelling naar geslacht,

teeftijd, opleiding en beroep van belang. Vaak immers worden dit soort

kenmerken (onvolledig gezin, de ptaats in het gezin) als probleemveroor-

zakend beschouwd. Ook de buurt \.raar men woont, de grootte van het huis en

de tevredenheid over de totale woonsituatie zijn omgevingsfaktoren die

mogelijk een rol spelen. Dit wordt samengevat door het begrip v,roonomge-

ving van de leerling.
De aandacht die vanuit het ouderlijk huis uitgaat naar de meer specifieke
(school) situatie van de leerling kan in een tweetal begrippen voor het

onderzoek toegankelijk worden gemaakt. Op de eerste plaats door een in-

druk te krijgen van de schoolgerichtheid van de ouders, zijnde de mate

waarin zij interesse hebben voor school en schoolleven van hun kinderen.

Deze uit zich enerzijds in de mate waarin de leerling door zijn ouders

ten aanzien van school wordt aangemoedigd, anderzijds in de mate waarin

de ouders zich bij het reilen en zeilen van de schoolaktiviÈeiten van de

leerling betrokken voelen. ïn de tweede plaats geldt dat ouders door-

gaans veel belang hechten aan wat de leerling na de schoolperiode zal

gaan doen en dat mee laten spelen in hun kontakt met hen. Bij dit begrip

studieverwachting onderscheiden we de wens van de ouders naast wat zij

haalbaar achten.

Tenslotte zal, als indikatie van de milieuherkomst van de leer1ing, de

sociaal-ekonomische status van het qezLn in een onderzoek niet mogen

ontbreken. Hieronder wordt verstaan de positie die het gezin inneemt met

betrekkj-ng tot inkomen, beroep en opleiding van de ouders.

Binnen de thuisomgeving zijn hiermee enkele kenmerken genoemd die te za-

men een beeld scheppen van de omstandigheden waarbinnen het gezinsleven

van de leerling/adolescent zich afspeelt en die van invloed kunnen zijn

op zijn problemen. samengevat leiden zí7 tot de volgende begrippen:
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

opvoedingsstij 1

gezinssamenstelling

woonomgeving

schoolger ichthe id
studieverwachting
sociaal-ekonomische status

Binnen de kategorLe Leeftijdsgernten zíjn geen nieuwe begrippen aan de

voorafgaande toe te voegen. Onderzoek heeft aangetoond dat het belang van

deze omgevingskategorie (de 'peergroup') ligt in de invloed op het l^Iaar-

den- en normenstelsel van de leerling (Conger, 1977b); als zodanig komt

dit tot uiting in het begrip persoonlijke waarden, zoals eerder gefo:mu-

Ieerd. De invloed van de leeftijdsgenoten wat betreft de schoolsituatie
komt in de volgende paragraaf aan de orde als gesproken wordt over de

wisselwerking tussen leerling en schoolomgeving.

Wat betreft de maatsehappeliike kontert moet worden gezegd dat de invloed

hiervan op de probleembeleving van individuen uiterst moeilijk te onder-

zoeken is. Indirekt, via bijvoorbeeld de persoonlijke waarden, toekomst-

oriëntatie en het nog te bespreken begrip maatschappelijke betrokkentreid,

komen bepaalde aspekten we1 naar voren.

4.3 Begrippen omtrent de verhouding Ieerling - ongevl-ng

Zoals aI eerder werd gekonstateerd komt het uiteindelijk gedragt of
liever gezegd de rindividualiteit' van een persoon voort uit de wissel-
werking tussen persoonskenmerken en orgevingsfaktoren. Deze zal ook vaak

de bron zijn van problemen. Daar uaar bei.de elkanr tonbnoetent zulLen

unnez,s díscnepanties kunnen ontstann, uelke mogelijkeruijs pnoblemem tot
geuoLg hebben. Discrepanties bijvoorbeeld tussen wat de leraar vindt dat

in de les geleerd moet worden en wat de leerling er zelf van vindt, of
tussen de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren en hoe de

leerling deze zeLf ervaart. Het gaat in deze paragraaf vooral om begrip-
pen die verband houden met de wisselwerking tussen leerling en (personen

uit.) de omgeving. In aansluit,ing op de vorige paragraaf wordt onderscheid

gemaakt tussen de verhouding leerling - schoolmgeving, Ieerllng - thuis-
omgeving, leerling - leeftijdsgenoten en leerling - maatschappelijke kon-

text.

Met betrekking tot de oerhouding Leerling - schoolomgeuing willen we het
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onderscheid van de vorige paragraaf hanteren: de school als geheel en de

onderwij ssituatie ze:..f .

De verhouding van de Ieerling tot de school als geheel wordt weergegeven

d.oor zijn attitudes. In navolging van Bachman (1970) kan gesproken worden

van een tpositieve schoolattituder en een rnegatieve schoolattitudet. I{et

het hieraan ontleende begrip schoolhouding wordt dan de houding aange-

duid tegenover school en leren in het algemeen, dus niet zozeer tegenover

déze school.

ïn de verhouding van de leerling tot de onderwijssituatie zelf gaat het

erom de meest belangrijke processen en geber:rtenissen in de interaktie
tussen leerling en onderwijssituaties (c.q. personen daarin) vast te leg-
gen. In de eerste plaats biedt het begrip schoolsheid hiertoe houvast.

Dit werd.eerder naar voren gebracht als karakterisering van de totale
school en als zodanig als een vaststaand kerunerk in de omgeving van de

leerling. Het begrip schoolsheid in de klas / groep duidt hier op

de manier vraarop mentaliteit en regels binnen de onderwijssituatie door

de leerling worden ervaren. Hiervan wordt de algemene sfeer in de klas
groep onderscheiden. Dit begrip betreft het beleven door de leerling van

relaties in de klas of groep, vooral die tussen de leerlingen onderling.
Het voorafgaande samenvattend kunnen de volgende begrippen aan de vorige
worden toegevoegd:

36.

37.

38.

schoolhouding

schoolsheid in de klas / groep

sfeer in de klas / groep

wat betreft de uerhou&ing LeerLing - thuisonge»ing willen r^re een drietal
begrippen noemen die enkele terreinen van konkrete interaktie tussen

ouders en leerling/adolescent beschrijven.
In de eerste plaats wordt de interaktie gekenmerkt door een bepaalde mate

van vertrouwelijkheid thuis. De relatie, zoals hij tussen ouders en

kinderen in de opvoeding groeit, zal in het algemeen tot gevolg hebben

dat de kinderen op oudere leeftijd in hun ouder(s) een poÈentiële hulp-
verlener vinden als het gaat om persoonlijke problemen. Dit begrip ver-
trouwelijkheid geeft de mate aan waarin dergelijke problemen met (een der)

ouders kunnen worden besproken. Hj-ermee hangt de vraag samen naar de over-

eenkomst met de ouders wat betreft waarden, normen en verwachtingen. Hoe

groter deze overeenkomst des te meer kans op vertroul^Ielijkheid.

Het begrip overeenkomst van meningen met thuis geeft weer in hoe-

verre ouders en l-eerling dezelfde opvattingen hebben met betrekking tot



39.

40.

41.
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konkrete gebeurtenissen en situatles in het leven van de adolescent.
Het kwantitatieve aspekt in de interaktie kan worden uitgedrukt in het

begrip hoeveelheid kontakt met thuis. ltle doelen hler op de hoeveel-

heid tijd die, zowel in school- als vakantieperioden, gezamenlijk aktief
wordt doorgebracht.

Dit betekent dat de volgende begrippen de verhouding Ieerling - thuis-
omgeving weergeven:

vertrouwelijkheid thuis
overeenkomst van meningen met thuis
hoeveelheid kontakt met thuis

De Derhouding Leerling - Leeftijdsgenoten wordt tijdens de adolescentie

steeds belangrijker. In het onderzoek zal dit aspekt aan de orde komen

voor zover het de relatie tussen de leerlingen onderling betreft. Met

name gebeurt dit via het begrip populariteit. Hiermee wordt de plaats
van de leerling in de klas / groep aangeduid als het gaat om de frekwentie

waarmee hij kontakt heeft met anderen. Verwacht mag worden dat er een ver-
band is tussen populariteit en probleembeleving door de leerling. Ook het

reeds eerder genoende begrip sfeer in de klas is in hoge mate de resul-
tante van de relaties tussen de leerlingen.

In de oenhoudirq Leerling - maa,tsehqpij Xcrr.t tot uitdrukking hoe de leer-
Iing reageert, op de maatschappij waarin hÍj leeft. Hoewel er nog vrijwel
geen onderzoek naar is verricht bestaat het vermoeden dat bepaalde samen-

levingsaspekten (welvaart, werkloosheid, kernenergie) hun invloed hebben

op de probleernbeleving van de leerling. Bovendien hangt de beleving van

maatschappelijke gebeurtenissen en knelpunten natuurlijk ook samen met

bepaalde persoonskenmerken (zoals in dit onderzoek de wijze waarop men de

toekomst ervaart). Met het begrip maatschappelijke betrokkenheid
wordt de mate aangegeven waarin de leerling erblijk van geeft door maat-

schappelijke tender^zen, gebeurtenissen en problemen geraakt te worden.

We onderscheiden hieraan tvree aspekten. In de eerste plaats de houding

met betrekking tot een aantal konkrete onderwerpen zoals welvaart, kern-
energle, werkloosheid, mllleu. In de tweede plaats de houding, voor zovet

ontwikkeld, met betrekking tot de mogelijkheden sturend in te grijpen.
Het eerste aspekt betreft opvattingen over de maatschappij van nu, het
tweede de mate waarin een politiek bewustzijn is ontwikkeld.
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De verhoudingen leerling - leeftijdsgenoten en leerling - maatschappij wor-

den aldus gerepresenteerd door respektievelijk de volgende begrippen:

42. populariteit
43. maatschappelijke betrokkenheid
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5. BASIS VOOR DE ONDERZOEKSOPZET

In het vorige hoofdstuk is een overzicht gegeven van de begrippen

die in aanmerking komen om in het onderzoek te worden otrxlenomen. In dit
hoofdstuk wordt begonnen met de bespreking van de onderzoeksopzet en we1

naar aanleiding van een te hanteren tweedeling (5.1). Vervolgens l^rorden

de begrippen geoperationaliseerd tot meetbare variabelen die deze begrip-
pen geheel of gedeeltelijk dekken (5.2). Tenslotte worden enkele gedachten

weergegeven met betrekking tot de samenstelling van de onderzoeksgroep

(s. 3) .

5.1 Tweedeling in de onderzoeksopzet

Bij de uitvoering van het onderzoek is het om een aantal hierna te
bespreken redenen nuttig om twee delen te onderscheiden, van elkaar ver-
schiltend in de nadruk die gelegd wordt op het begrip leerlingprobleem en

in de mate r^raarin de verschillende begrippenkategorieën aan de orde komen.

In het eerste deel gaat het vooral om een beschrijving van het vóórkomen

van de problemen bij leerlingen in het voortgezet onderwijs en om de be-

antwoording van vragen naar de samenhang met begrippen uit de schoolomge-

ving en enkele samenvattende begrippen uit de kategorieën Ieerling en

thuisomgeving. Het voornaamste doel is vast te stellen welke de relatie-
ve bijdrage van allerIei invloeden is op leerlingproblemen.

In het tweede deel ligt de nadn-rk meer op vragen met betrekking Èot aard,

ernst en vooral beleving van de problemen. In tegenstelling Èot het eerste

deel gaat het hier meer om wat de individuele leerlingen en personen uit
de direkte omgeving 'te vertellenr hebben met betrekking tot de gesigna-

leerde problemen. Er wordt met andere woorden dieper ingegaan op het be-

grip leerlingprobleem zelf. Het is de bedoeling om in dit tweede deel,
dat plaatsvindt nadat het eersÈe volledig is uitgevoerd, bovendien ver-
dere samenhangen tussen problemen en faktoren te bestuderen, alleen za1

het aksent verschoven zijn van begrippen uiÈ de schoolomgeving naar be-

grippen uit de thuisomgeving en de leerling ze1,f (persoonlijkheids- en

ontwikkelingskenmerken) .

Tot deze onderverdeling binnen het onderzoek is overgegaan zowel uit prak-

tische a1s uit inhoudelijke overwegingen. Voor een aantal begrippen geldt
namelijk dat meting ervan minder gemakkelijk tot stand kont door de hoe-

veelheid benodigde tijd, zowel voor het bereiJcen van de personen die de

gegevens moeten leveren als voor heÈ afnernen van de meetinstrunenten zelf.
Dit is met name het geval voor de begrippen uit de thuisomgeving en voor
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die welke het psychisch funktioneren van de leerling betreffen. Vandaar

de wens om deze begrippen te treserverenr voor een tweede onderzoeksdeel.

Dit zal dan ook aanzienlijk minder onderzoekseenheden bevatten dan het

eerste. Aan de andere kant wordt afs belangrijk inhoudelijk argument voor

de tweedeling gezien de behoefte om - na een eerste inventarisatie van

samenhangen tussen leerlingproblemen en allerlei faktoren in het eerste

deel - vervolgens dieper in te gaan op de omschrijving van het begrip

leerlingprobleem zelf. Het is niet ondenkbaar dat dit zal leiden tot
nuancering of herziening van tot dan toe gehanteerde definities.
Beide onderzoeksdelen kunnen als komplementair worden beschouwd.

eerste, zo zorT men kunnen stellen, heeft meer een 'breedter-, het

meer een rdiepterkarakter.

Voor de praktijk van het onderzoek zal de voorgestelde tweedeling bete-
kenen dat op grond van de resultaten van het eerste deel, aan de hand

van vooraf oprgestelde criteria, een kleine groep leerlingen gevraagd zal
worden medewerking te verlenen aan een voortgezet onderzoek. De gegevens

van deze personen welke reeds voor het eerste deel zijn verzameld worden

uiteraard ook voor de analyse in het tweede deel aangewend.

In schema 3 is samengevat wat de konsekwenties van het omschreven onder-

schej-d zijn voor het onderzoek.

Schema 3. De konsekwenties die het onderscheid in twee delen heeft voor
het onderzoek

Het

tweede

aspekt van de
onderzoeksopzet

eerste
onderzoeksdeel

tweede
onderzoeksdeel

probleemstelling

operationalisering

onderzoekmethode
en i-nstrurnenten

onderzoeksgroep

inzicht krijgen in het
vóórkcrnen van de proble-
men en in verbanden met
persoons- en omgevings-
faktoren
zoveel mogelijk begrippen
zo goed mogelijk
representeren

korte schriftelijke
vragenlijsten en tests
nadruk op representativi-
teit en vergelijking
tussen verschillende
schooltlpen
meer tbreed'

uitdiepJ-ng van de pro-
bleemstelling van het
eerste deel met het aksent
op aard, ernst en beleving
van de problemen

een aantal bijkomende
leerling- en omgevings-
begrippen uitdiepen
meer uitgebreide vragen-
Iijsten en interviews
selektie van specifieke
respondenten op basis van
gegevens uit het eerste
deel
meer tdiep'aard onderzoek



5.2 Operationalisatie van de begrippen

Het doel van deze paragraaf is, om met De Groot (7972) te spreken,

de in het vorige hoofdstuk gekozen en toegelichte begrippen uit te wer-

ken van'theoretisch begrip-zoals-bedoeld' tot rempirische variabele-
zoals-bepaald'. Deze laatste wordt door een zgn. operationele definitie
geregeld en wordt geacht het bedoelde begrip zo goed rnogelijk te dekken.

Hierbij wordt het woord variabele gebruikt, indien iets in principe vast-
Iigt met betrekking tot de te gebruiken operationele definitie: er is be-

kend hoe wordt gediscrimineerd tussen gevallen waarin de variabele deze

of gene waarde zal aannemen.

Bepaling van de waarde, die de variabele in een konkreet geval aanneemt,

vindt plaats door het meetinstrument: reen stelsel van instrumenten en

instrukties voor de toe te passen operaties' (De Groot, 1972, p. 257).

De termen instrument en variabele liggen vaak dicht bij elkaar.

Hieronder wordt voor elk begrip informatie gegeven over de wijze waarop

het geoperationaliseerd kan worden. Hierin treden nogal verschillen op

tussen de begrippen onderling, in die zin dat voor sonmige bestaande

meetinstrumenLen beschikbaar zijn, te::wijI rzoor andere nog instrumenten

ontwikkeld moeten worden. Voor deze laatste groep betelcent dit, dat op

deze plaats nog geen precieze operationalisatie verrneld kan worden, doch

slechts een globale aanzet wordt gegeven voor het uiteindelijke instru-
ment. Ten behoeve van de overzichtelijkheid is gekozen voor een scherna-

tische r^Ieergave, waarbij aan de in het vorige hoofdstuk gehanteerde volg-
orden wordt vastgehouden. De eerste kolom, begrlp, verrreId,t telkens de

naam en in sornmige gevallen de definitie van het begrip zoals eerder ge-

formuleerd. Verschillende màIen kwam het voor dat ook aI een nadere aan-

duiding werd gegeven varn de aspekten of dimensies die ons bij het betref-
fende begrip voor ogen stonden. Deze aanduiding, die in feite al een eer-
ste stap is in de richting varn het uiteindetijk meetinstrument, is in de

tweede kolom onder aspekten weergegeven. Daarna wordt melding gemaakt

van de bijbehorende omiabeLe(n) en meetirlatrtment(ed.
De LaatsÈe kolommen geven lnformatie over twee biJbehorende zaken.

Met betrekking tot de tweedeling in de onderzoeksopzet, zoals besproken

in de vorige parag,raaf, Ís in het overzicht aangemerkt tot weLk Ond.ey-

zoeksdeel de variabeLe wordt gerekend. Een variabele heeft het cijfer I
indien het hierdoor gemeten gegeven in het eerste deeL wordt verzaneld,
een cijfer II indien diÈ pas in het tweede deel het geval is. Dat houdt
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dus automatisch in dat de variabelen voorzien van een cijfer II slechts
voor een klein deel van de onderzoeksgroep bekend zullen zijn.
De laatste kolom tenslotte laat zien via welke personen de gegerzens zul-
len worden verkregen, de inforrnatiebron. Deze rrerschilt nogal per varia-
beIe. Bij de variabelen behorend bij de ontwikkelings- en persoonlijk-
heidskenmerken van de leerling zullen uitsluitend de leerlingen het meet-

punt vormen, terwijl bijvoorbeeld de begrippen uit de schoolomgeving tot
variabelen leiden waarbij afwisselend leraren (LE), leerlingen (I,L) ,

beide groepen samen en schoolleiding (SL: rektor en/of konrektor) de bron

van informatie vormen. In somrnige gevallen worden ook de ouders vragen

voorgeleg6 (OU)

Met de nu rrolgende lijst van variabelen is het uitgangspturt gegeven voor

de konkrete invulling van het onderzoek. Een belangrijke Leidraad bij
het ontwikkelen van begrippen en variabelen is steeds geweest de behoef-

te zo volledig rcgelijk te zijn. Het is dan ook niet uitgesloten dat bij
verdere uitwerking blijkt, dat meting van somigre variabeLen praktisch
niet haalbaar is of dat er wijzigingen in de reetinstrumenten rceten wor-

den aangebracht. Met nane kan dit het geval zijn wanneer, als volgende

stap, omvang en introud van het variabelenbestand, en grootte en samen-

stelling van de onderzoeksgroep (zie 5.3) nader op elkaar worden afge-

stemd. Dit vindt in dit deelrapport nog niet plaats.
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VÀBIÀBEI,E (N)
ONDER- INFOR-

HERrINgmUl,ENr(EN) ZOEXS- llÀTXE-
DEEL BRON

1. FYSIEKE OIOTWIKXELING

2. UITERLL'X

3. GEZONDEEID

4. IDEMITEIIS-
ONTIIIXtrEI.IITG
kreaÈieve lnteglltle
d@r een indlvidu
van woeg€re lalentl-
fÍkatles. aangenmen
rollen en asplratl,€s
v@r de toek@st

5. TNTELÍ,IGEIITIE

6. PERS@NI.I.]XE IIÀÀiDEN

T. TOEKO}|SIII)RIE!}IÀTIE

licheelÍJke kemEken
dle specLf,lek zijn voG
ont{ikketrtng ln adolea-
centle
1. groeistrult, €n 2.
senele ruping
(Tams, 1971)

- llcheelijke kennerk€n
dle uiterlijk raamee[-
bau zlln

- algaene toestand

- af,wljkingen en bijzs-
dele zlekt€toesÈuden

- zeLf,-konsèpt

- zelf{aarderlng
- è19en handalen

- fysteke zelf,

- noreel-ethiEche zèIf
- p€rsonu.Jk zelf,

- futlial zelf , soclaàl
2eLl

- verbale lntelllgentlé

- leBgte, geulcht,
lLchaasbouw, a6é

- al dàn niet optreden
Eàneche, legelmst

- 6tàd1@ Van n@a-
ontïllíkellng

- stadlu van genl-tale
ontwi}rkeling

- §tadiu va publs-
beharlng

- al dan nlet optrèden
van atenbreuk

- vel,/ nlet dyspla8tlsch

- Date van entrèklreluk-
held

- wel / nlet huldaatde-
nlng

- 'Jog', 'öud'v@r
reftiJd

- nate van vemoelb&r-
hèid

- ziekteverzuin

- aild van de and@-
nlngEn

- progreBsie va identi-
teitEontïlktellng ult-
gedrur(t in acdee v@r
de genoéde astrElten

- ragenLÍJst vla sch@l-
geneeskmdlg oderzek

- Eagenlljst via sch@I-
geneeskundlg oRderz@k

- vragenlijst vra ech@l-
gueeBkundlg oalert@k

- Tenneeaee SeIf, Con@pt II
scale (Fltts, 1965). De

Echaal besÈat ult 100
iteE, Engel"stalig, af-
nueduw 20'

- rcrsel ontrll(kellngl.-
nlvëàu

- wàudsnstruktuuÍ in hèt
lnterren3ellJk verk€er

- ln hèt algdeén

- eigen coekoost

- íÍveau ve rcr€la ont-
wlk:raltng Ín tomGn
vur pr6konventloneel,
konvenÈiongel of IDst-
*onvonÈloneé1

- hèt rèlaÈiàv€ b61.ng
van de lntelp.ts@nlij-
ke uarrd.n (smlalc
staun, erkemlng, al-
Èrul.ee, cmf,omj.aa,
onaf,hankcllJkheld r
lelderschap)

- scGea voor dul.deuJk
loer(@§tbeeld g€geven
ln zlnnen 3 cn 13 vàn
de SenÈence Coryletlon
ToEt Élatlng to self-
concap!

- lnÈelugenule-quotlst - Rwe ScoÍè T63t (RgI).
Ber€rking van ale (,IIS
í,uiek-scorhg Uental
Àbluty Te8È gaer À en
B (door D.W. t(raljér,
1972). Afn!,neduu! 301

- ncole dll@r8 (xohl-
b€rg & Erte1, 1972)

- SchaaL v6r Intorper-
r6nluke ïuEien, snl
(L.v. Gordon, 1960).
Bewsrht dffi P.J.D.
Drenth & I,..f. l(tanetr-
donk. Àf ta n6Den veaf
15 J. Àfnaeduur 151

- Senterce C@PLetlon
Test LelatÍng to self-
cotrept (co1o4 et a1.,
1977t
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vÀRrÀBEr,E (N)
ONDER- INEOR-

t{EglrlrsTRurclilT(8rl) ZOSX§- ]lÀ1ll-
DEE! BRON

II8. lll'IEREs§Ell - b€l.rqstolUng vd
bolàng3talllng voor wrrkz$Dhadan
àktlvitolt€n bultan
zlohzal!

9. tEt'IPERÀtilEM

- èkÈlvlteiten gedusÍLle
EiJe È1Jd

- extraversie, em-
ÈldalltelÈ, ln-
tr[lsivltelÈ, 8en-
§atiÈzekcn

PRE§TÀIIE - l,lOrIvÀÍIE - pa8@nlijkheld8korre-
Iut v.n pr€Eteten (ön-
der b€Puldle kondltÍ€s
vlnilt trànsfoaatle van
ensgLe Plats ln aktu-
eal prestatieg€drag)

- tntaroatr-gÈ!ultuur
E.b.t. dlG b.roqt il.k-
tor

- rÍchtlng van dG lnts-
rsase (prakÈ1,!ch Ea-
rlcht of Eèrlcht op ln-
tcllestuela èktivltel-
ten)

- veelzlJatlgheld

- eenztJdlgheld (gerlcht-
held)

- àiltal beatede uen

- ECCeE V@r de geno$de
asPel(t€n

- presÈatle-Dt1af, - scGè

- negatide faalaÍqst -
§core

- tDsltlere fslar§5t -
acGe

- s@lale rensGllJkhold -
scce

- Jw rerlrtlng bàr1s-
sclDol

- ïelJ<c kla3aen q) w.1*
sehooltylre d@rlotf,n

- letlt. rilDorÈc1Jfera,
rcràtgranóG § tlJd-
sÈlP van.frc taat

- t!pe. hoerc€Iheld en
èrnst vu de klachten
vu ale l.crling

- lÍdrukken van per3onen
uit de dlrekt€ ryevbg
ovèr het Yelbcvlndèn
van de Isrll,ng

- 8.roatf,nl.ntaÍaraat at,
Bm (§. Yl.9.r.or,
1978), B.t ln.tlwnt
@v.t, 162 rkÈIvltoitàn
n.b.t. d6 bclo.lpnrck-
Èorcnr
, tachnlschc hatdcn-

ub€lal
. àebaehtelljke vom-

qevlng
. tèchnlek en mtur-

retencchàp
. voedsèIbareldlng
. àgralLsche arbeld
. hatdel
. adElnlstratle
. lLteratur ën gees-

teset€nBchàPPCn
. rcclaal xsrk
Àfnuedlu 60'

- eLEen llJst let wegen
ov$ wuotijdBbe8te-
aling

- Echalen voor! cxtràrer-
3lc, erctlonalièelt'
iiiill8lvlÈelt en Eanaa-
ti€-r@ken (lalj, 1978)
Àfneeduu 20 t

- Preatatle - rcÈlvatle
Tett P.M.r.-K. (Bems,
1971). ÀfnaDsatuE 30r

- raag nta qegeven

- vrug naar gegeren

- vragGnujstje

- barerklng vàn l{@nay
Probls checkllst.
AfnNaluu! 30'

- vragcnllJst a& outlGra
én I€ruen

LL

1 1 . 
'"EEFIÍJD

12. GESIÀCH"

13. SCE@LTYPE

14. SCHOOI.IOOPBAàN

- l*ftijat ot, hèt ment - rtag nau g€gevcn
vàn afn& t€st

- goslacht - rÀàa m.r gèg€van

- uél} 36rÈ sch61 volgt - waag mu géE€v6n

de leèrllng E.b.t. hët
ortterwlJstyiE

15. SCHOOI,RESULTÀTEN

16. PnOBLEIEN VÀI.l

I]EERLIN@N
het rel.bevrttasn Ín
en of Derderc al-
tuatles of ostàn-
dlgheden rcrdt ala
!1et-opt.leul ge-
v@Id

- probleDèn allc lcar-
llÍgen zelf eearen

- probleren ve l*r-
llngen zoals gePscl-
pÍeerd d@r pGrsonen
ult hun oqeving

II

III'

C[' + I,E
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ÀSPEKTEN

ONDER- INFOR-
VÀRIÀBELE(N) I,TEETINSTRUMENT(EN) ZOEKS- MÀTIE-

DEEI, BRON

17. SCHOOLSHEID SCHOOL - de Eate waarin de re- - aonscore itenlijst - eigen itemlijst I LE+LL
gels en nomen van de
school d@r de deelne-
rers als negatief wor-
den ervaren

18. BETROKKENIIEID BIJ DE - beleid en bestuling van - score n.b.t. kotirdina- - via: Mlnisterie van I SL

scH@L de orguisatie (insti- tLe- en s@enwerkings- o. en w. (1973)
de mate van betrok- tutlon@l aspelt) fornule
kenheid bij gebeur- 

- erctionele betrokken- - soEcore iteEtijst - eigèn ltenrijst r LE+LLtenissen di.e ieder-
een berreffen Hï.:ilr:::i:;Ïi"

19. BEGELEIDING - incidenteel vs systena- - s@score itenlijst - eigen itemlijst I LE

LEERLINGEN tisch
de uate waarin bui-. - Lntern vs extern - 9@9cqe itenlijst - elgen itènlljst I LEten hèt sÈraxEe les-
gebeuen aandachc - leerstofgericht vs af- - sonscore .itenlijst - elgen itemlijst I LE
uitgaat naar ale fektlef
Ièerlinoèn - kwanÈitatief aspekt - hoeveelheid aan bege- - vraag naar gegeven I SL

leiding bestede tljd

20. MENING OVER LEER- - lncl"denteel vs systena- - soEscore iteElÍjst - elgen itenlijst I LE+LL
LTNGBEGELEIDING tisch
de Date wàarln Een
i."rJ""-f"-r"aï. - intern vs extern - s@score iteEIIJst - elgen itenlijst r LE+LL

aandacht die buiten - leerstofgericht vs af- - smscore iteBl1jst - eigen itemlljst I LE+LL
het strLkte lesge- fektief
beuren ultgaat naar - kwantitatief aspekt - smscGe itenrijst - eigen LÈenrLjst r LE+LLde leeru.ng

21. GROOrIE SCHooL - gEootte wat betreft - aantal leerlingen - vraag nad gegeven I SL
Ieerlingen
grootte wat betrefc - aantal 1qeèn - vraag nad gegeven I SL
Ieraren
g'rootte zoals door - §core itenlijst - elgen itenlljst I I8+LL
deelnerers ervaren

22. STREEKFTNKÍIE - pscentage leerlingen - vraag nail gegeven I SL
dat buiten plaaÈs van
veBtlglng woont

23. STÀTIrS scHOoL - de SEs-herkonEt van de - het genidalelde v& de - (zle bU begrlp 35) I LL
Ieerllngen SES-EcGes vàn alle

Ierllngen

24. DoEIoPVÀITING - nate waeln belilg - §ouscde tteDltjst - vla! Mlnl§terle van I LE
wordÈ gehechÈ aan ken- O. en t{. (1973)
nlsverdràcht en vak-
beheeralng boven stl-
mu.Leren vàn ontwlkke-
Ilng6mogell Jkheden

25. TÀÀKOPVÀÍIING LERÀÀR - doel onderyijs: kennls- - sonscGe LtenLijst - via! tllnLstdle vil I LE
otrvattlng leraar overdracht vs algenene o. en tl. (1973)
over zljn elsen tèak 

- ;:Ï:Ïr."*rorganrsa- - aonecore rÈee*JEÈ - via: riílnrarerre vàn r LE
tler at@lstlsch vs O. en w. (1973)
gelnÈègreerd

noodzakelljke kwalltel- - smscdè itenlijst - vtar MlnlsterÍe van I LE
Èen: Inhordelljke vak- O. en W. (1973)
bekwaanheid vs onder-
wlJskundlge kwallteÍten
pLaats leerlLng! recep- - s@score Ltèmlijst - via: Mlnlslerie van I LE
tlef vs zelfBtardig o. en w. (1973)
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I§PE§EDI vÀRttBËLE 0í)
OTDBR- INFOR-

r,ErÍrrErnncnr(r$) zoEtg3- t,ÀlIE-
MEL BROT

26. OpVÀflIt{G f8nÀÀn - n Èe vàn utrezlgé rc-
o,ER §cEoLrrR 

::::ï" mrkza",rurd
, ÉtG vàn lntetèrE
nqtc vm rerïGnat ziJn

27 . Ft I'ICIIoiIEREN LERÀÀn - lsau a1a d6ent
d€ oaÈe rauln het leraar als reEgdrag van de Ierad
In d€ lesaltuatle
Ipsltlef be@rdeeld
wordt

- aooscce itcDuJst

- t@accs lteELlj3t
- aa3cora lt nl1, rt
- aocscce ltGdljrt

- 8ootccc lta[lult
- afficso ltel1Jlt

- soBccc ltG[Lljst

- aaac*è tÈ€dtJàt

- adacca ltan1ijsÈ

- sÈttlstlacho 9rooÈhadan
(g€0ÍddalatGn)

- gr@tta rcnlng
- sffi€ i.te[
- sBcqc tt@lr,J3t

- 3fi3cola lÈGdlJat

- i@lcorc ltaoll,rrt

- acGC lto
- rcore Lta[

- lroogt ln!(c.n
- bcroalEnlvaau

- oplldl,ngÉniE.u

- .$.ffi. tt Dllr.t

- clgon ltuuj.t

- elgln lt.olr.r.t
- cig3n Ít6I1J3t
- .19.n ltsElÍrtt

- vtr! Bcats (1970)

- vlar Jérslld ct .1.
(19781, vcrho.v.n
( l 977)

- vlar noggat (1970),
Offenbérg (1975)

- vta! o.à. DGvalaur
(t970)

- vr,à! o.à. Devgeu
( 1970)

- Eagcílult

- vratg nil g€gsen

- €trkGl iteD
- olgcn ltadÍJit

- vl,r! BruÈaaart & Coora-
m (t98), Bàclaen
(r970)

- clg.n ltcEtust

- aLgcn Ltc!
- .ltan lÈo

- vrL{ nall 909.ïan
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I
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ASPEI(ÍEN VÀRIÀEEI.E (N)
ONDER. INÍOR.

}IEE8IN§"RIIiEM(EN) ZOEI€- !,iÀTIE.
DEEL BiON

.I8. .qFEER Í(IÀS / GRJEP

.I.]. VIRTNO(JVIELIJKHEID
rHUrs

40. OVEFEENKOI{§T VÀN
MENI!reÉN !4ET IEUTS

- het beleren vàn de re-
Iatiès ln dè klas of
groep

- de matè raarln pers@n-
li jke probl@en oet
(eèn der) ouders ku-
nen ;orden bespróken

- nàtq waarin ouders en
leerll.ng dezelf,de o1r
vatÈLngén h€bben Det
betrekking toL konkre-
te gebertenissèn en
sltuatles

- heveei.Ireial ttjd dle
door leerlldg en ouders
gezamnlijk sddt door-
.gcbrachÈ (zoE1 passlel
als akti.ef)

- pLmts van de léèrllng
in de, klàs,/ groep n.b.l.
hoev6è1held kditÀkt met
iledèledlingèn uoals
gezlen doór dè leraar

- houding t.a.v. koikrete
ondetrerpen

- lDlitÍek beestzijn
- §tebgedrag

- sGcGè lt$lijst

- sEcGe it&lijst

- s@core ltduJst

- per l*rllng de sm-
scorè oÉr a].le lèraren

- vla: Roggem (1970)

- viar verhoewa ll9'l7l ,
Beëts (1969)

- vÍar Bèets ( 1969)

- enkele i.Èen3, vo6 te
lGggen ail de leraren

SCHOOT§HEID X!ÀS / - de Wijzè waarop renta- - Emsc*E lténLijst
GROEP litelt en regels binnen

' de odetrljsBlÈEtLe
d6r de leerllng Íorden
ervaren

- via! Beets (1969)

- erecore ltaliJst - etgen ltenllJst41. HOEVSELHEID KOMTAËI
UEÍT AHUIS

42. POPUÍÀRÍIEXT

43. MAÀASCHÀPPELI'IKE
BEÍRoI«BIIIEID
Bate uauin de ler-
Ilng er blijk van
geéft dÉr uat-
Echappelljké tenden-
zen, gebeurtènl§sen
en Problmn geràakt
t€ rcrden

- score leerLlng op aan-
ÈaI itère

- score op eoke.L6 ltenE

- polltle*e prtu vil
rcrkeur

- elgen itenluat

- elgen itec
- vraag na& poliÈÍirG

IËrÈlJ van k@uze

LL

I&



-44-

5.3 Selektie van onderzoeksgroep

De school is als ingang voor de selektie van de onderzoeksgroep
gekozen. Op grond van de begrippen die in het onderzoek zijn opgenomen

en enige praktische overhlegingen zal hierbij vooraf rekening worden ge-

houden met de volgende kenmerken van de school z a) schooLtypei er zaL

naar gestreefd worden de verschillende schooltypen welke behoren tot de

drie belangrijkste sektoren van het venrolgondenrijs, narrelijk lager be-
roepsonderwijs, algemeen voortgezet onde::vrijs en voorbereidend weten-

schappelijk ondernijs, in gelijke rnate in de onderzoeksgroep te laten
voorkomen; b) de díchotomíe scholengemeenschaplkategozn aLe sehooli er
zijn aanwijzingen dat de samenstelling van een scholengemeenschap qua

schooltlpen van invloed is op de beleving van de school door de leer-
Iing. Met name spitst dit zich toe op de aan- dan weI afirezigheid van

een mavo-afdeling. Daarom zullen leerlingen genomen worden zowel uit
afzonderli jke mavo-scholen a1s uit scholengemeenschappen rnarrc,/havo,/rnro

en scholengemeenschappen havo/rnrro; c) schooLgroottei het is de bedoeling
in het onderzoek scholen van gemiddelde grootte op te nernen. Argumenten

hÍervoor zijn dat de verschillen in schoolgrootte vroeger aantoonbaar
groter waren dan nu. Bovendien bleek ons tijdens vooronderzoek dat de

schoolgrootte als kwantitatief gegeven voor het doel van het onderzoek

een rninder relevante variabele is; veel belangrrijker voor de leerling
zijn zaken a1s interne organisatie en de wijze waarop de leerling als
persoon in de school worden gezien; d) ae funktie uan de sehool; in het
onderzoek zullen geen scholen worden betrokken net een uitgesproken
streek- dan wel stadskarakter. Gestreefd wordt naar scholen die een ge-

lijke verhoud.ing hebben wat betreft het aantal leerlingen dat uit de

vestigingsplaats komt en dat in een andere gemeente woont. Op deze wijze
is het niet mogelijk de invloed van specifieke stadsschoolkenmerken of
juist streekschoolkenmerken te bepalen. WeI kunnen leertingen uit de

plaats van vestiging vergeleken worden met hen die relatief ver van

school lironen.

Een volgende stap in de selektieprocecure is de keuze van klassen binnen
de scholen welke vroor deelname aan het onderzoek worden uitgenodigd. Re-

kening zal worden gehouden met het kenmerk e) Leerjaa.r; er zuIlen op de

eerste plaats geen brugklassen in het onderzoek r^rorden opgenomen. De

brugklasproblernatiek is tamelijk specifiek, daar komt bij dat deze d.e

laatste jaren bij onderzoekers toch al sterk in de belangstelling staat.
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Bovendien zijn Ieerlingen die ten rrinste een jaar op school zijn duide-

lijker in staat de effekten varl de schoolorganisatie te ondervinden: de

eerste aanpassing aan de nieuwe school heeft zich dan voltrokken. ook

zullen geen eindexamenklassen worden opgenoÍEn. Deze rrerkeren namelijk

in een uitzonderingspositie (andere groepering, andere regels voor aan-

wezigheid) en zijn extra belast, zodat ook praktische bezwa:ren kleven

aan onderzoek bij deze groep. Beide beperkingen hebben tot gevolg dat

de leerjaren 2 t/m 5 in aanmerking komen, voor zover ze in het betref-
fende schooltlpe bestaan en geen eindexamenjaar vormen.

De onderzoeksgroep zal bestaan uit klassen leerlingen. De keuze voor de

klas aIs eenheid komt enerzijds voort uit praktische overwegingen en is
anderzijds gedaan in verband met de opnaue vErn een aantal variabelen
(zLe 2.3), die betrekking hebben op de klas als totaliteit (lerarenteam,

sfeer in de groep).

Uit deze vijf orzerwegingen kunnen criteria zoweL voor de onderzoekspoPu-

Iatie als voor de onderzoeksgroep worden geformuleerd. De onderzoeks-

popuLatie bestaat uit teerlingen van het tweede tot en met voorlaaÈste

Ieerjaar die behoren tot scholen voor lager beroepsondervrijs, algemeen

voortgezet onde::vrijs of voorbereidend wetenschappelijk ondenrijs, welke

qua grootte en stad/streekkarakter genriddeld zijn.
De ond,eyzoeksgroep wordt zodanig geselekteerd uit de onderzoekspopulatie

dat het aantal personen per schooltlpe gelijk is.
Bij de selektie van de onderzoeksgroep uit de onderzoekspopulatie zou

het gewenst zijn om, behalve met genoemde criteria, rekening te houden

met enkele andere relevante aspekten van de school, zoals schoolsheid

en rnate van begeleiding van leerlingen (zi.e 4.3). De rreetinstrunenten

voor deze aspekten zijn echter zodanig, dat vooraf geen rzolledig inzicht
in de score van de betreffende school kan worden verkregen. Niettemin

zal worden gestreefd naar een zo groot mogelijke spreiding van de gese-

lekteerde scholen net betrekking tot deze aspekten.

Ten behoeve van de selektie van de onderzoeksgroep wordt in tabel 1 een

overzicht gegeven van de onderzoekspopulatie.
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Tabel 1. Totaalorzerzicht van de aantallen J-eerlingen biJ de in het
onderzoek te betrekken schoolorganisaties naar geslacht (on-
derzoekspopulatie) (CBS, 7977)

x)--' voornamelijk landbouwond.erwijs en ekonomisch en adrninistratief
onde::wi js

xx).---' bevat eveneens mavo,/havo,/atheneum
xxx)------'kategoriale harzo I s, athenea, gYlrlasia en vrvo-opleidingen en de

koribinaties van zowel mavo met lager beroepsonder*lijs als mavo,
havo en vr^ro - afzonderlijk dan wel a1s gemeenschap - met hoger
beroepsonderwijs (met name pedagogische akademies) .

Op grond van deze cijfers is besloten te streven naar een onderzoeks-

groep die uit leerlingen bestaat behorend tot de scholen van het tlpe
t, 2, 4, 6 en 7. Hiermee word.t 858 van de onderzoekspopulatie bestre-
ken. De verdeling van de onderzoeksgroep naar schooltlpen klas is $reer-

gegeven in tabel 2. De grootte van de uiteindelijke onderzoeksgroep
(het aantal klassen) zal vastgesteld worden nadat de statistische eisen
en konsekwenties nader zijn bestud.eerd.

samenstelling
qua schooltype (n)

aantal leerlingen
(x 10OO)

percentage van
totaal aantal

leerlingenjongens meisjes totaal

1. lager technisch on-
derwijs

2. Iager huishoud- en
nij verheidsonderwij s

3. overig laggr beroeps-
onderwijsx)

4. mavo kategoriaal
5. mavo/havo

6. mavo/h"rro7*roo)

7. havo,/rnavo

8. overig algemeen voort-
gezet en voorbereid.end
wetenschappelijk on-- xxx,cterwrls

188

2

46

131

13

84

123

7

t42

27

148

13

79

It4

19s

144

73

279

26

163

237
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Tabel 2. Verdeling van de onderzoeksgroep naar (samenstelling van)
schooltlpe en klas

(samenstelling van)
schoo1tl4>e

klas
totaal

432

Iager technisch ondervrijs

lager huishoud- en nijverheids-
onderuri j s

mavo kategoriaal
mavo/havo/wo IIlEIvo

harro

wío

havo,/wro havo

V!tIO

2-
It
11
111
111
111
111

2

2

2

2

3

3

3

3

totaal 4610 20

Ter beantwoording van de vraeJen van het tweede deel van het onderzoek

zullen uit de onderzoeksgroep enkele deelgroepen worden gekozen; op dit
moment wordt gedacht aan twee 'kontrastgroepen' (een groeP rnet een hoge

score op leerlingproblemen naast een groep die hierop laag scoort),
r^raaraan mogelijk een groep van leerlingen met gemiddelde score wordt

toegevoegd. De selektie vindt na de eerste data-analyse plaats.
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