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VOORWOORD

De veronderstelling dat betrekkelijk veel jonge werknemers

die na het behalen van het einddiploma Lagere Technische
School in het arbeidsproces worden opgenomen daar moeilijk-
heden ondervinden, is aanleiding ger^reest een onderzoek te
doen naar de lotgevallen van een groep van deze jonge werk-
nemers. Kort voor hun eindexamen werden ruim 1000 LTS-scho-

lj-eren benaderd over hun verwachtingen en toekomstplannen,.

degenen die vervolgens gingen werken werden een jaar later
ondervraagd over hun ervaringen en opvattingen ten aanzien
van hun werk. De belangwekkende uitkomsten van dit onder-
zoek zijn in dit rapport weergegeven.

Het onderzoek is in eerste insLantie opgezet en uitgevoerd
samen met drs F. Wester en drs M. van Wijck. Vervolgens

heeft het onderzoek gedurende de uitvoeringsfase steun on-
dervonden van de volgende personen: M. van Gelder, M. Gos-

Iings, E. Faas, C. Alons, G. Ferwerda, J. van Andel en

E. Platenkamp. De projektadninistratie werd zeer bekwaam

geleid door mw W. Knj.pscheer.

Veel dank is verschuldigd aan de respondenten die over een

periode van twee jaar enkele malen bereid werden gevonden

hun medewerking te geven. Ook de direkties van de betrokken
scholen en bedrijven hebben vrijwel altemaal hun sÈeun aan

het onderzoek verleend.
VeeI dank is ook verschuldigd aan

aan de regionale organen voor het
veel moeite hebben gegeven om ons

sporen van de schoolverlaters.

de inspektle l.b.o. en

leerllngwezen, die zich
bij te staan bij het op-

Ook vele anderen binnen het Nederlands Instituut voor prae-

ventieve Geneeskunde TNO hebben een bijdrage geleverd tot
het uitwerken van de onderzoeksresultaten en het gereedma-

ken van dit rapport, waarvan de socj-ologen drs p.L. Stroink
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en drs F. Andries de auteurs zijn. Het onderzoek werd ge-

heel gefinancierd door het NIPG,/TNO.

Dr M.J. Hartgerink
direkteur
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1. INLE I DING

In dit rapport wordt beschreven hoe de overgang van school
naar werken verloopt voor een groep LTS'ers uit de vak-
richtingen metaalbewerken en elektrotechniek. Tevens ge-

ven we een overzicht van de ervaringen die deze schoolver-
laters opdoen in hun eerste jaar op de arbeidsmarkt.
Een gedetailleerd verslag van de overstap naar het arbeids-
bestel is mogelijk omdat het hoofdonderzoek uit twee delen
bestond. Vlak voor het eindexamen \^rerd de LTSters ge-

vraagd naar hr:n toekomstplannen; ruim een jaar later wer-
den de LTSrers die waren gaan werkenrgeënquéteerd om hun

ervaringen en opvattÍngen te inventariseren.
Alvorens een overzicht te geven van de verschillende
themars, die in dit rapport aan de orde komen, moeten hre

nog opmerken dat het onderzoek de periode mei 1974 - okto-
ber 1975 besloeg. Dat betekent dat de ondervraagde school-
verlaters op de arbeidsmarkt kwamen op een moment dat de

werkgelegenheidssituatie aanzienlijk gunstiger was dan in
de twee daarop volgende jaren. Zo bedroeg de omvang van de

jeugdwerkloosheid onder mannelijke schoolverlaters die
jonger dan 19 jaar waren in augustus 1974 in totaal 5911

personen. In de twee volgende jaren was dat cijfer aan-

zienlijk hoger (augustus 1975: B1B1 personeni augustus

7976t 10.477 personen) 1) '

De schoolverlaters die in ons onderzoek gevolgd werden

hadden daarom betere nogelijkheden om een baan te be-
machtigen dan op het ogenblik het geval is.
Het onderzoeksverslag is opgebouwd rond vijf thema,s.
In de hoofdstukken 2, 3 en 4 wordt beschreven welke ge-

1) uorr.rr" opgave Ministerie van Socj-ale
streerde arbeidsreserve van jeugdigen
opgave).

Zaken: geregi-
(maandelijkse
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dachtengang aan het onderzoek ten grondslag ligt, hoe het

onderzoek werd opgezet en hoe de onderzoekspopulatie 9e-

karakteriseerd kan worden.

De hoofdstukken 5, 6 en 7 behandelen de overgang van school

naar werken. Na een hoofdstuk waarin ingegaan wordt op de

faktoren die de keuze doorleren of gaan werken beinvloed-

den, behandelen we de ro1 die de LTS in de voorbereiding

op het gaan werken sPeelt.

Ook de manier, waarop de schoolverlaters aan een baan ko-

men, korot hier aan de orde.

In de hoofdstukken 8, 9 en 10 wordt aangegeven welke karak-

Èeristieken de eerste banen van deze schoolverlaters heb-

ben, hoeveel ex-LTsrers gedurende het eerste jaar dat zij

werken van baan veranderen en in welke mate de schoolver-

laters met werkloosheid gekonfronteerd worden.

In de hoofdstukken 11 en t2 staat het funktioneren van de

jonge werknemer en de tevredenheid met zijn werk centraal'

De respondent geeft zelf een oordeel over zijn funktione-

ren en ook zijn direkte werkchef geeft daarover zijn me-

ning. Na een overzichÈ van de problemen in de werksituatie

en de mate waarin verzuimd \^Iordt, besteden we aandacht aan

de tevredenheid van de LTSrer met zijn werk.

In de hoofdstukken 13, 14 en 15 tenslotte behandelen we de

opvattingen van ex-LTSters over aspekten van het werk, wer-

ken in het algemeen en de relatie tussen de school, het werk

en de vrije tijd.
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2. VRAAGSTELLING ONDERZOEK

Het onderzoek rrToetreding tot de arbeidsmarkt van LTS rersrl

is gericht op de overgang van school naar werken van leer-
lingen uit de examen-klassen van Lagere Technische Scho1en.

Tvee aspekten van d:le toetreding staan centraal:
L. Welke onh'sikkelingen in hwt houding ten opzichte

" 1)oan aerken'' zijn er bij deze jongeren ?r)aawteembaa.z.

uanaf het moment dat zíj de sehool uerLaten.

2. Hoe oerloopt d.e ouergang Dan school nonr. uevken Door

LTS'ers feitelijk.
Nogegaan uordt onder qndere op uelke uijze LTSters

aan een bann komen, in uelke banen zij tereeht ko-

men en hoe zij ouev, hun bann denken.

De belangstelling voor de houding jegens werken van jonge-

ren is gegroeid vanuit een aantal projekten die eerder op

het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde,/tllo

(NIPG) werden uitgevoerd.
In essentie leidden die studies (Merens & Stroink, L972i

Stroink, t972) LoL de konklusie dat de beschikbare hoeveel-
heid werk in het arbeidsbestel spoedig te gering zou $ror-

den om iedereen aan een arbeidsplaats te helpen. In eerste
j.nstantie werd het afbrokkelen van de werkgelegenheid voor-
al gesignaleerd bij minder arbeidsgeschikten. Het bleek
bijvoorbeeld steeds moeilijker gerevalideerde hartpatien-
ten aan een baan te helpen.
Toen bovendien de konjunktuur een terugval te zien gaf,
kwam duÍdelijker tot uiting dat grote aantallen werknemers

uit het arbeidsbestel moesten afvloeien. hetzij via de hlW,

hetzij via de WAO.

Langzaamean groeide het besef dat een herstel van de kon-
junktuur niet onmiddellijk zou leiden tot een zodanige uit-

t) ,i" voor definitie van het begrip "houdj-ng Èen opzlch-
te van werken" hoofdstuk 14: "Houding ten aanzien van
werken"r pa9. lO2
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breiding van het aantal arbeidsplaatsen dat er weer een si-

tuatie van volledige werkgelegenheid zou ontstaan.

Naast deze kwantitatieve diskrepantie tussen de vraag en

het aanbod op de arbej-dsmarkt, bestaat er ook een kwalita-

tieve diskrepantie. Het opleidingsnivo van de Nederlandse

bevolking is over het geheel genomen sterker gestegen dan

de kwaliteit van het beschikbare werk. Werkzoekenden kun-

nen daardoor lang nj-et meer zo vaak a1s vroeger een baan

vinden op het nivo waarvoor zi) zich gekwalificeerd achten.

Een indikatie van ontwikkelingen in de kwaliteit van de

arbei-d geeft het Sociaal en Cultureel rappoxE t916 (Sociaal

en Cultureel Rapport t916, pag. 46).

Deze uitgangspunten leidden binnen het NIPG tot het enta-

Deren van tlree onderzoeken.

Het projekt "Aanpassing aan een arbeidsloos bestaan" werd

uitgevoerd om te onderzoeken wat de individuele gevolgen

zj"jn van het wegvallen van arbeid voor WAO-ers.

Daarnaast werd een tweede onderzoek begonnen om na te gaan

in hoeverre de gesignaleerde arbeidsproblematiek de houding

ten opzichte van werken van jongeren beinvloedt.

Deze vraagstelling is vooral van belang omdat de traditio-

nele arbeidsoriëntatj.e, die zo sterk de nadruk legt op de

plicht tot werken, tot grote problemen leidt voor degenen

die niet in staat zijn een baan te vinden of te houden.

Gevoelens van verveling en zinloosheid (zie o.a. Houben,

t972 en Van wezel, L972) zíin het gevolg van niet-werken,

omdat de school en het arbeidssysteem een klimaat scheppen

waarin het individu zelf geen inhoud hoeft te geven aan zijn

tij dspassering.

Daarnaast leek zorn onderzoek van belang om na te gaan in

hoeverre jongeren j-n staat zijn om een baan te vinden die

aansluit bij hun opleiding. Tegenvallers wat betreft de kwa-

Iiteit van de voor hen beschikbare banen of wat betreft de

vooruitzichten in het werk zouden hun houding ten opzichte
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van werken kunnen beÍnvloeden.

Deze tamelijk abstrakt geformuleerde vraagstelling werd

eerst nader ui-tgewerkt in een onderzoek onder jong,eren,

hraarvan vaststond dat zij problemen hadden om 1n het ar-
beidsbestel een voor hen bevredigende plaats te vinden.
Door middel van een serj-e van 23 gesprekken met kliënten
van het Experimentele Werkbemiddelingsbureau (EWB) in Am-

sterdam werd een eerste indruk gekregen van de problemen

die een specifieke groep jongeren ondervond om op een voor
hen bevredj-gende manier te werken. De werkhouding en werk-

problemen van deze jongeren werden geinventariseerd en ge-

rapporteerd (Stroink & Van Wijck, 1973).

Met het onderzoek "De toetreding tot de arbeidsmarkt van

jonge werknemers" wilden we vervolgens nagaan welke opvat-
tingen een minder specifieke groep jongeren over hun funk-
tioneren in het arbeidsbestel heeft.

- Zí)n zij net zo min in staat een voor hen bevredigen-
de plaats in het arbeidsbestel te vinden?

- Zo! hun houding ten aanzien van $rerken door de drei-
gerde \4rerkloosheid beinvloed zijn?

- Zcl) hun enthousiasme @r te gaan werken verminderd

zí)n?
Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de houding
van jongeren ten opzichte van werken werd besloten het on-
derzoek een longitudinaal karakter te geven. Niet alleen
waren wij zo in staat vast te stellen welke houding deze

jongeren vooraf (op school) tegenover werken innamen, maar

ook maakte zo'n onderzoeksopzet het ons mogelijk de invloed
van eventueel tegenvallende werkervaringen op hun werkhou-

ding te meten.

9íij kozen voor schoolverlaters van de LTS omdat juist deze

jongeren vanwege hun relatief laag opleidingsnivo het ri-
siko lopen in ongeschoold werk terecht te komen. We gingen

er van uit dat het voor hen niet eenvoudig zou zí)n om een

bevredigende plaats in het arbeidsbestel te vinden.
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Een tweede reden om voor LTStverlaters te kiezen was dat

heÈ lager beroepsonderwijs bij uitstek opleidt voor speci-

fieke beroepen. iÍuist deze schoolverlaters konden uitgespro-

ken verwachtingen hebben over de manier waarop zij aan het

arbeidsproces zouden qaan deelnemen.

De keuze voor LTStverlaters beÍnvloedde de verdere opzet

en vraagstelling van het onderzoek in belangrijke mate' Er

bleek weinig bekend te zijn over de wijze waarop LTSrverla-

ters in het arbeidsbestel terecht komen en over de eerste

ervaringen die zij in het werk opdoen.

Het inventariseren van rrat LTS'verlaters overkomt, wanneer

zí) na hr:n dagopleiiling op zoek naar werk gaan, kreeg daar-

om meer nadn:k dan oorspronkelijk in onze bedoellng lag'

Voor onze raPportage heeft dit a1s konsekwentie dat wij

eerst een beeld willen schetsen van het feitelijke verloop

van de overgang van school naar werk van LTSrers. Later

zullen wij ingaan op de invloed die deze ervaringen in het

arbeidsbestel hebben op hun opvattÍngen over werk.

Deze rapportage bePerkt zich vrijwel uitsluitend tot een

beschrijving van de overgang v€rn school naar werk van de

in het onderzoek betrokken LTSrers en de manier waarop zij

die overstap hebben ervaren.
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3. DE OPZET VAN HET ONDERZOEK

Het longitudinale karakter van het onderzoek en de door ons

gevoelde noodzaak om de resultaten van de enquëte aan te
vullen met kwalitatj.eve geqevens maakten de onderzoeksop-

zet nogal ingewikkeld.

In het onderzoek zijn vijf fasen te onderscheiden.

De eerste fase van het onderzoek

Het onderzoek begon in april/meí L974 toen op vijftien
LTSren vragenlijsten werden voorgelegd aan in totaal 1056

leerlingen, die vlak voor hun eindexamen zaten. Alleen leer-
lingen afkomstig uit de eindexamenklassen metaalbewerken en

elektrotechniek werden in het onderzoek betrokken.
De vijftien LTSren die aan het onderzoek deelnamen waren

als volgt over het land verspreid:
- vijf scholen lagen in de grote steden uit de rand-

stad;

- vijf scholen lagen in kleine of middelgrote steden

buiten de randstad;

- vijf scholen lagen in plattelandsgemeenten met een

overwegend agrarisch karakter buiten de randstad.

Deze spreÍding gaf ons de mogelijkheid na te gaan hoe de toe-
treding tot de arbeidsmarkt verloopt in deze drie sociaal
en ekonomisch sterk verschillende leefomgevÍngen. In het
vervolg van het verslag zullen we deze kategorieën van ge-

meenten respektievelijk typeren als: grote stad, middel-
grote stad en dorp.

Bij de bepaling van de steekproef werd er op gelet dat in
iedere groep van 5 scholen steeds tenminste één openbare,

één bijzondere school op R.K.-grondslag en één bijzondere
school op Prot. Christ.-grondslag vertegenwoordigd r.=11

L) ,í" bijlage ï "verantwoordÍng van
een uitgebrei-dere toelichting van

de steekproef" voor
de gekozen steekproef.
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Aan de leerlingen werd een vragenlÍjst voorgelegd, die

sÈerk gestruktureerd was (de meeste vragen hadden vooraf

vastgestelde antwoord-mogelijkheden) . De vragenlijst werd

klassikaal afgenomen: steeds waren alle leerlingen uit een

klas - in grootte variérend van 20-70 leerlingen - tegelijk

aan de beantwoording van de vragen bezLg-

Belangrijke thema's in de eerste onderzoeksronde waren:

- uelkemotieaenspelen een YoL bii de besLissíng oet-

der te Leren of te gatrL uerken?

- DeLke borcn hopen LTS'ers te krLigen?

- uelke problemen denken zíi te ontrnoeten bii het

zoeken naa? een bast?

- hoe denken zii orser de plaats tsut. otbeid in hwt

Leuen?

Met deze vragen wilden we te weten komen met welke ver-

wachtingen deze LTSters het arbeidsbestel ingingen.

Daarnaast werd een aantal vragen gesteld die betrekking

hadden op de school \^Iaar ze vertoefden:

- tsonden ze het Leuk oP sehool?

- besehouuden ze ziehzelf als goede Leerlingen?

- uelke opleidíng uolgden ze op de LIS?

Daarnaast werd nog een aantal vragen gesteld over Persoon-

lijke eigenschappen of kenmerken van de respondent zelf'

De tweede fase van het onderzoek

In septeuber L974 werd een post-enquëte uitgestuurd naar

alle 1056 deelnemers aan het school-onderzoek.

We probeerden op deze manier te achterhalen wie van de

1056 leerlingen vraren gaan werkeh na het eindexamen en wie

hadden verkozen om nog een verdere dagopleiding te volgen'

Dankzij de medewerking van de respondenten die in grote

meerderheid het vragenformulier térugstuurden en de hulp

van de Regionale Organen voor het Leerlingwezen, die ons

inlichtingen verschaften over een aantal niet-reagerende
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respondenten, wisten hrij van alle 1056 in het onderzoek be-
trokkenen te achterhalen r^/elke keuze zij gemaakt hadden.

Het bleek dat 529 leerlingen dagonderwijs bleven volgen,

terwijl 527 leerlingen vraren gaan werken. Deze verhouding

werkers/doorleerders komt overeen met de gegevens uit de

jaarlijkse CORO-publikaties 1) 
.

De derde fase van het onderzoek

In de periode augusÈus 1974 - juni 1975 werden gesprekken

gevoerd met een deel van de 527 schoolverlaters, waarvan

we in de tweede onderzoeksfase hadden veÍrromen dat zij wa-

ren gaan werken.

Voor deze gesprekken werden uit de groep vaa 527 werken-

den in totaal 102 personen gekozen. De selektie gebeurde

op grond van diverse kriteria:
1) de regio hÍaar deze schoolverlaters de school

hadden bezochÈ (grote sÈad, middelgrote stad, dor?).

2) de vakrichting, die ze op school gevolgd hadden

(metaalbewerken of elektrotechniek).
3) het soort diploma dat ze hadden (praktijk of theorie).
4) het soort werk daÈ ze deden (werk in de metaal of

de elektroÈechniek, overig !,/erk met een technisch
karakter, werk met een niet-technisch karakter,
(nog) geen werk gevonden).

Deze gesprekken werdenrindien mogelijk,op het bedrÍjf ge-

voerd. De duur ervan varieerde van anderhalf tot twee uur.
Per week werden ongeveer vier respondenten geinterviewd.
De interviewer werd op het hart gedrukt de loop van het
interview zoveel nogelijk te laten afhangen van de spon-

tane reakties van de respondent.

íl-' Statistische jaargegevens van de regionale org,anen voor
het leerling'wezen (Centraal orgaan regionale organen
(CORO) ; jaarlÍjkse publikatie.
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Na een half jaar werd geprobeerd een tweede gesprek met

deze geselekteerden te voeren. Dat lukte in 88 van de 102

gevallen. Bij 14 respondenten bleek het niet mogelijk een

afspraak voor een tweede gesprek te maken. Meestal wilde

het bedrijf daar geen tijd meer voor beschikbaar stellen'

In enkele gevallen weigerde de respondent, omdat hij meende

niets meer toe te krmnen voegen aan hetgeen hij in het

eerste gesprek had gezegd.

we leerden met deze interviews veel over de denkwereld en

de typische zegswí)zen van de ex-LTSler. Dit stelde ons

in staat de resultaten ult de eerste enguëte gemakkelijker

te interpreteren en bovendien konden we de nieuwe vragen

voor de tweede enquète beter laten aansluiten op de leef-

en denkwereld van onze respondenten. De resultaten van dit

gedeelte van ons onderzoek zullen in dit raPPort niet ex-

pliciet aan de orde komen.

De vierde fase van het onderzoek

Deze fase bestond uit een enquëte onder de 527 schoolver-

laters, \rraarvan we septenber L974 hadden vernomenr dat ze

waren gaan werken. De enquète vond plaats in de maanden sep-

tember/oktober 1975. Geprobeerd werd de ex-LTS'ers op hun

bedrijf te interviewen.

De enquëte ging over hun werkervaringen in het afgelopen

jaar en over hun lÀIerkoPvattingen van dat ogenblik' Tevens

werden aan de direkte werkchef van de betrokkene een aan-

tal vragen voorgelegd.

In deze onderzoeksronde kwa'm een aantal themats uiÈ de

schoolenquëte opnieuw aan de orde- oP die manier werd het

mogelijk een vergelijking te maken tussen de opvattinqen

van deze schoolverlaters toen (vlak voor het eindex^-en)

en nu (na t 1 jaar werken).

Dankzij de zeer bereidwiltige medewerking van de responden-

ten, de bedrijven en de interviewers (die vaak "detective-
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werkrr moesten verrichten om respondenten te achterhalen)
slaagden vre er in, niet minder dan 958 van de respondenten

te bereiken.

De uitval kan als volgt worden gespecificeerd.

Tabel 3.1 Uitval tweede onderzoeksronde

schoolverlaters

inmiddels overleden 2

aantal welgeringen 15

onbekende verblijfplaats 6

niet te bereiken 6

niet geinterviewd ;
respondenten tweede ronde

absoluut absoluut P9599!!3s9

29

498

58

958

totaal 527 1008

De vijfde fase van het onderzoek

Het volgen van de 529 LTS'ers die besloten een volledÍge
dagopleiding te blijven volgen, was gezi_en onze onderzoeks-
opzet niet van groot belang. Daarom volstonden wij met het
uitsturen van een post-enquëte naar deze groep in septem-

ber 1975 (dus rui-m een jaar na de schoolenquète). we wilden
alleen achterhalen of zij in dat jaar inderdaad dagonder-
wijs gevolgd hadden of misschien toch waren gaan werken.

Van deze groep reageerde 91t op ons verzoek een kort vra-
genformulier j-n te vu1len. We konden daardoor een betrouw-
bare indruk krijgen van hetgeen zij in dat jaar gedaan had-
den. In hoofdstuk 5 "Na het eindexamen: doorleren of wer-
ken" zullen we daarover rapporteren.
05> de volgende pagina staat de opzet van het onderzoek sche-
natisch weergegeven.
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4. DE ONDERZOEKSGROEP

Or0 een indruk te geven van de respondenten die aan het on-

derzoek hebben deelgenomen, Presenteren we een overzicht

van een aantal achtergrondgegevens.

Ieeftijd

De 1056 LTS-leerlingen die aan de schoolenquëte deeLnamen,

zijn over het algemeen 15, 16 of 17 jaar. Deze spreiding in

leeftijd is ten dele een gevolg van het feit dat de vak-

richting metaalbewerken ten tijde van heÈ onderzoek een

driejarige opleiding was, te:*vijl de elektroÈechniek een

vierjarige kursus kende. Inmiddels is de LTs een vier jaar

durende dagopleidir,g g.ro.d.r, 1) 
.

De precieze leeftijdsverdeling van onze onderzoekspopula-

tie is als voJ-gt:

Tabel 4.1 Verdeling naar leeftijd

cE:elgg! Eers93!399lesllii9
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar en ouder

onbekend

66

264

372

240

91

L2

11

6r

25*

35r

23*

9*

1t

1t

totaal 1056 100E

Ll ,i" voor een kort overzicht van de lnrichting van het
onderwÍjs op de LTS bijlage II "De Lagere Technische
School".
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Godsdienst

De manier ldaarop de vijftien in het onderzoek betrokken

scholen werden geselekteerd, had tot gevol.g dat er ten-

mínste drie openbare, drie kattrolieke en drie protestants-

christelijke scholen in het bestand voorkomen. op deze ma-

nier waren íre ervan verzekerd, dat de meest voorkomende

godsdienstige richtingen en ook de onkerkelijken in vol-

doende mate in het onderzoek aanwezig waren. Wij konden

zo nagaan in hoeverre de godsdienstige oriëntatie - of het

ontbreken daarvan - vEIn invloed \^/as op houdi-nqen en gedrag

van de respondenten.

De verdeli-ng van onze resPondenten naar godsdienst bleek

vrij goed overeen te komen met die van de Nederlandse be-

volking.

labeJ.- 4.2 Verdeling naar godsdienst

s9q:gl9!9!

geen godsdienst

Rooms-Kattroliek

Nederlands Hervormd

Gereformeerd

overige

onbekend, niet af
te leiden

599P9199!!9!
c!relgg! P9rse3!3s9

!e!3le-Eevel!l
P91991!999

23t

402

232

7z

8E

!g

273

361

256

108

23

35

262

342

24*

108

2z

4z

totaal 1056 100r 1018

:l Statistisch zalboek 1975, naar gegevens cBs 1971

Sociaal milieu

Aan de hand van het beroep en de funktie van de vaders van

de respondenten werd een indeling gemaakt die een indikatie

geeft vaÍr het sociale nilieu waaruit de LTs'ers afkomstigl

zijn. Onze indeling is analoog aan die van het Instituut
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voor Toegepaste Sociologie (Carpay & Van !{esterlaak, L9'73,

pag. 144). Uit de tabel blijkt dat een groot deel van de

LTs-leerlingen uit een arbeidersmilieu afkomstig is.

Tabel 4.3 Verdeling naar soci.aal nilieu

!ergee vader re:P9!99!!9! !9!3le-pgvglErgg*
elgelsg! P9r99!!399 P9r991!399

ongeschoolde ar-
beiders

geschoolde arbeiders

Iagere employérs

middelbare employé's

agrariërs, tuinders
(kleine) zelfstan-
digen, hogere em-
ployéts
onbekend,zonder
beroep

24t

254

125

102

t22

109

103

,r* 
lrr*

znzl

108

9z

38r

9t
20*

7*

2L*

5t

L2z

108

t2z

totaal 1056 100r 1008

* crs, 14e Algemene Volkstelling 1971, Totale bevolking
naar de Sociale groep van hoofden van huishoudens in
de leeftÍjdkategorie 35-54 jaar.

In onze populatie zijn arbeiders en lagere employé's over-

vertegenwoordigd. Dat is ook het geval voor de agrariérs
en tuinders, maar dat is een direkt gevolg van de wijze
vraarop de steekproef werd getrokken. Hogere employé's en

(kleine) zelfstandigen zijn in onze onderzoeksgroep duÍde-
Ii jk onderverte geil^roordi gd.

Sexe

Zoals wel duidelijk zal zijn,
voornameli jk door manneli jke

onderzoek is slechts één (1)

meisje.

worden de LTS'en nog steeds

scholieren bezocht. In ons

van de 1056 respondenten een
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Opleiding

De gekozen steekproefoPzet heeft toÈ gevolg dat de LTSrers

uit ons onderzoek vrijwel allemaal een opleiding melaalbe-

werken of elektrotechniek hebben. Al1een in die klassen

waar leerlingen met verschillende vakrichtingen samen een

deel der lessen volgden, kwam het weI voor dat ook LTSrers

met een andere vakrichting aan de schoolenquëte deelnamen.

Wij besloten deze leerlingen in het verdere onderzoek te

betrekken.

Tabel 4.4 Verdeling naar gevolgde opleiding*

9Pl9rgr3s
metaalbewerken p. -stroom

metaalbewerken t. -stroom

elektrotechniek P. -stroom

elektrotechniek t. -stroom

overige opleidingen**

absoluut
408

LO2

272

229

45

P9199!9399
39t

10*

26*

222

3t

totaal 1056 100r

't zie voor een kort overzicht van de inrichting van het
onderwijs op de LTS bijlage II "De Lagere Technische
School".

** H"t betreft hier LTS'ers die zowel een p.- als een t.-
stroom opleiding in metaalbewerken of elektrotechniek
volgden en LTS'ers die een andere vakrichting volgden'
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q NA HET EINDEXAMEN: DOORLEREN OF WERKEN

In dÍt hoofdstuk wordt ingegaan op de faktoren die de keuze

voor doorleren of gaan werken beÍnvloedden. De ro1, die ou-

ders en vrienden bij die beslissing speelden, hrordt toege-
licht. Na een overzicht van de argumenten die LTSrers voor

hr:n keuze gaven, wordt beschreven welke verschillen er zijn
in de manier l^raarop "doorleerders" en "werkerstt tegen de

school aankeken.

Vervolgens wordt aangegeven op welke kenmerken "doorleer-
ders" en "werkers" verschlllen.
Tot slot geven vre aan welke soorten dagonderwijs de "d.oor-

leerders" volgdenen hoeveel van hen, die na een jaar de

school verlieten, werkloos werden.

5.1 Welke argrmenten speelden een rol bij de keuze tussen
werken en doorleren

Toen de school-enquète gehouden werd, had 45t van de res-
pondenten heÈ plan om door te leren, 448 wilde gaan \./er-

ken. Van de 1056 leerlingen had 114 zotn maand voor het
eindexamen ziJn keus nog niet bepaald.

AIs we nagaan wat de LTSrers in feite gingen doen, dan

blijkt dat de meeste hun plan inderdaad uitvoerden: 89t

van degenen die van plan waren door te leren, deed dat
ook. Eveneens B9t voerdehetplan te gaan werken uit.
Van degenen die nog niet wisten wat ze wilden doen, ging

56t werken en leerde 44t door.

Op school vroeqen we zowel de respondenten die van plan

waren door te leren, als de respondenten die wilden gaan

werken, aan te geven welke van de aangeboden argumenten

zij voor hun besli,ssing van toepassi-ng vonden.

In de onderstaande tabel is zowel a;rngegeven welk percen-

tage "doorleerders" een argument van toepassing vond, als
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het percenÈage "doorleerderst' dat een argument het belang-

rijkst vond.

Tabel 5.1 Beoordeling van argumenten om door te leren

vindt arqr:ment--------=--;-- :t
ver_!99P3::l!sie-wilt doorleren

omdat je denkt dat je
hogerop komt door ver- 430
der te leren

Y*g!-3rslryg!!
!elelgrliEs!

clqglgg! Pgrss!!399 P9r99l!3se

91r 868

omdat je geen zin
om te gaan werken

om meer vrije tijd
te hebben

omdat je het op
school- leuk vindt
omdat je van leren
houdt

niet ingevuld

338 4z

88 19r 3*

73 15r 1t

h"bt 157

-t

6r

B*38

totaal 100t (n=475)

* Meerdere antwoorden waren mogelijk.

Veruit het belangrijkste argu.nent om door te Ieren was de

wens om hogerop te komen. AIIe overige argumenten vrerden

veel minder belangrijk gevonden. voor ongeveer een derde

van de "doorleerders" gold, dat- zL) geen zin hadden om nu

al te gaan werken.

Op analoge wijze werd aan degenen, die van plan waren te

gaan werken, gevraagd een aantal argumenten voor die keu-

ze Le beoordelen. Omdat wij vooral in de motieven om te
gaan werken \^raren geinteresseerd, werden hier aanzienlijk

meer argumenten aangeboden.
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Tabel 5.2 Beoordeling van argrmenten om te graan werken

vindt argrument

iailiiëiaeEllt * vug!-erssEg!!
!ele!grribg!je wilt gaan werken

om geld te verdienen

omdat je geen zin hebt
door te leren
omdat het je leuk lijkt
omdat je op eigen be-
nen wilt staan

om niet langer afhanke-
lijk van je ouders te
zí)n
om eindelijk te kunnen
doen waar je zin in hebt

omdat je het op school
niet leuk vindt
omdat je lang genoeg
geleerd hebt

omdat je door meteen te
gaan werken hogerop kunt
komen

overige argrmenten

niet ingevuld

c!:elgg! 89r99!!3s9 P9rs9r!399
32t

20t

t57

t44

133

105

93

90

B2

692 29*

22* 4*

43* 118

34* 7*

31r 12*

2Bz L2*

19r 3r

1Br 98

4z202

4*

5r

totaal 100t (n=468)

I Meerdere antwoorden waren mogelijk.

De diverse arqumenten, die in de bovenstaande tabel staan

aangegieven, verschillen soms onderling slechts in nuances.

Een groepering van de argumenten is mogelijk door een on-

derschei-d te maken in:

- argunenten die de zelfstandigheid van de respondent

benadrukken (geld verdienen - op eigen benen staan -
doen waar je zin in hebt - niet langer afhankeJ-ijk
van je ouders zijn)

- argumenten die aan€reven dat de respondent niet lan-
ger hele dagen op school wil doorhengen (geen zin
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j-n doorleren - school is niet leuk - Iang genoeg 9e-

Ieerd)

- overige argumenten

Als we de resultaten van de tabel zo samenvatten, blijkt

dat het argument zelfstandig te willen zijn voor 578 van

de respondenten het belangrijkst was.

Voor 1BB van de LTSters die wilden qaan werken, stond voor-

op dat zij niet langer hete dagen op school wilden zitten.

Van de overige argumenten springt het meest in het oog,

dat je door meteen te gaan werken meer kans zou maken hoger-

op te komen; voor 9t van degenen die vanplanwaren te gaan

werken $ras dit het belangrijkste motiefl

5.2 De
of

beoordeling werken/school en de keuze voor werken
doorleren

Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat degenen,

die van plan waren te gaan werken de school minder positief

waardeerden dan degenen die van plan waren door te leren.

Bij de argumenten om te gaan werken kwam dit aI tot uit-

drukking. Daarnaast blijkt nog, dat degenen die van plan wa-

ren door te leren, de school vaker tamelijk Ieuk, leuk of
erg leuk vonden dan degenen die r"ilden gaan werken (51t

om 41t). ook hadden de eersten natuurlijk minder vaak een

hekel aan leren (178 tegen 342). zíi, die van plan waren

te gaan werken, spraken vaker een voorkeur uit voor prak-

tijk-vakken boven theorie-vakken dan de respondenten, die

wilden doorleren (respektievelijk B4t en 62* vindt praktijk-

vakken het leukst).
Het duidelijkst komt het verschll tussen deze twee groe-

pen respondenten naar voren bij een lijst met uitspraken,

waarvan de respondenten moesten aangeven of ze deze meer

bij werken of juist meer bij school vonden horen.

In de volgende tabel staan de resultaten weergegeven.
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Tabel 5.3 Samenhang tussen voornemen om te werken/door te
leren en de mate, waarin respondenten uitspraken
meer bij "schoo1" of "werken" vonden horen*

het voornemen van,§g_fggpgl9g!!_19

doorleren werken totaal
percentage dat percentage dat
uitspraak meer uitspraak meer
bij "werken" bij "werken"
vond horen vond horen

342 67* 518

39PsE!e3

waar denk je dat
het leuker is?
waar denk je dat je
meer kunt doen waar 33t
je zin in hebt?

waar denk je dat je a.,*
meer je best moet doen?

waar denk je dat je j 1 *meer vrije tÍjd hebt?

waar denk je dat je
meer op je vingers 66t^
getikt wordt?

waar denk je dat je
makkelÍjker vrienden 1Bg
krij gt?

waar denk je dat je
sneller nieuwe dingen 572
leert?
waar denk je dat je
meer a1s een volwassene 94*
behandeld wordt?

waar denk je dat je
meer jezelf kunt zí1n? 69t

waar denk je dat je
moeilÍjker dj-ngen 722
moet doen?

waar denk je dat je ?qe
harder moet werken?

472 398

611 50*

15r L4*

57* 6L*

361 272

818 69*

988 962

89r 7Br

792 75t

B8* 838

(n=475) (n=468) (n=1056)

Degenen die nog niet wisten of. ze gingen werken of door-
leren zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten. Bij
de totaal-kolom staat de beantwoording van deze vragen
van alle LTSrers. Ook diegenen die nog niet wlsten of ze
gingen werken of,doorleren zijn hierin opgenomen.
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Vooropgesteld moet worden dat de respondenten een relatie-
ve voorkeur aarlgaveni als een respondent "$,erken" leuker

vond dan "school" en daarom "werken" aankruiste, dan be-

tekent dat niet dat hij de school daarmee als vervelend

kwalificeerde! De tabel geeft aan dat degenen, die van

plan waren te gaan werken, vaak een totaal ander oordeel

hadden over de vraag of een aspekt nu meer bij "werken"

of juist meer bij "schoolt' hoorde. Op twee aspekten staan

de meningen lijnrecht tegenover elkaar:

- waar denk je dat het leuker is?

- hlaar denk je dat je meer je best moet doen?

Degenen die van plan waren te gaan werken vonden deze as-

pekten meer bij "\nrerken" horen, zij die wilden doorleren

plaatsten het meer bij "school".
Bij nog een viertal andere aspekten bestaat er nogal wat

verschil tussen de beide groepen respondenten (sneller

nieuwe dingen leren - meer jezelf kunnen zí1n - makkelijker

vrienden krijgen - meer kunnen doen waar je zin in hebt) '

steeds komt het er op neer, dat zij die het plan hadden

te gaan werken deze uitspraken vaker bij "werken" vonden

horen dan degenen die door wilden leren. Alleen bij de

ritspraak "\nlaar denk je meer op je vingers qetikt te wor-

den,' vindt het omgekeerde plaatsz zL) die wilden doorleren,

vondenditmeerbiJ''werken''horenenzijdiewildengaan
r,rerken, plaatsten het meer bij "school"'

Vrijwel alle LTS'ers waren het er over eens dat je op je

werkmeeralseenvolwassenebehandeldwordteneenover-
grote meerderheid vond vrije tijd meer bij school dan bij

werken horen.
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5.3 Ííelke ro1 speelden de ouders en vrienden bij de keuze?

In het schoolonderzoek werd ook gevraagd naar de nate $/aar-

in de respondenten met hun ouders overlegd hadden over de

beslissing door te leren of te gaan werken. De verdeling
van de antwoorden is als volgt:

Tabet 5.4 Ro1 ouders bij keuze werken - doorleren*

gezeenlijke wens

tegen de wens van ouders in
tegen de wens van de respon-
dent in
aan de respondent overgelaten

het kil de ouders niet schelen

niet ingewld

Ple!-l:-qe9r
!9-lerer

89r99!!q9e

51t

2z

1e

44*

1ï

1C

Pl9!-§-!:
ces!-!9r\9t
P9I99!!3C9

2Qz

98

1c

68*

1ï

1r

!eBe1

P9r99!!eC9

35t

6t

1t

56t

1*

1t

totaal 100r (n=475) 100c (n=468) 1001 (n= 1 955 1

* zie noot tabel 5.3

Van aIle respondenten verklaarde 56t helemaal zelf te heb-

ben mogen bepalen of zí) Iiever wilden gaan werken of
doorleren. Meestal kozen de respondenten er dan voor om

te gaan werken.

Niet minder dan 9? van de LTSrers had het plan te gaan

vierken tegen de wens van de ouders in. Het plan om door te
Ieren is in de helft van de gevallen zowel de wens van de

ouders als die van de LTSrers.

Aan de respondenten werd ook gevraagd of hun vrienden van

mening waren, dat je beter kunt gaan werken of juist van

meni.ng waren, dat je beter door kunt leren.
De antwoorden op deze vraag worden apart \^reergegeveni

voor hen die wilden doorleren en voor hen die wilden gaan

werken.
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over de keuze doorleren '/ werken*

het voornemen van Èg_fg:pql99!!-19

doorl-eren werken totaal
glil-Y5r9!991
z9gg9!-999:!cl

ga werken

ga doorleren

ze hebben er geen
mening over

P9!991!eg9 P95991899P91991!sgg

10t

348

56r

l2*
l4z

742

118

252

642

totaal 1008 (n=475 ) lOOs (n=468) 100* (n=1056)

* zi" noot tabel 5.3

Uit de tabel blijkt dat de vrienden naar het oordeel van

de respondent meestal geen mening hadden over de keuze

werken/doorleren. Het sterkst komt dat naar voren bij de

respondenten die wilden gaan werken.

A1s hun vrienden a1 advies gaven, dan gaven ze vrijwel

even vaak het advies werken als het advies doorleren. De

vrienden van hen die wilden doorleren gaven vaker het ad-

vies doorleren dan het advies werken.

5.4 l{elke LTS'ers gaan doorleren c.q. w-erken

In het voorgaande werd beschreven welke verschillen er be-

staan tussen de groep respondenten, die wilden doorleren

en degenen die het plan hadilen te gaan werken. In deze

paragraaf vergelijken we steeds de groep, waarvan werd

vastgesteld (in onderzoeksfase 2) daÈ ze gingen werken en

de groep die doorleerde. Zoals we in paragraaf 5.1 a1

zagen verschillen de groepen "werkers" en "doorleerders"

weinig van de groep "plan j.s werken" en de groep "plan is

doorleren".
De groeP "werkers" omvat 527 personen, de groep "doorleer-
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ders" telt 529 respondenten.

Op een aantal kenmerken wijken de beide groepen van elkaar
af. Zo is er een verschil in leeftijd. "Doorleerders" zijn
gemiddeld wat jonger dan "werkers". De precieze verdeling
ziet er als volgt uit.

Tabel 5.6 "Doorleerders" en "werkers" naar leeftijd

lgeE!,-rC

14 jaar
15 jaar
16 jaar
77 )aar
18 jaar en ouder

onbekend

E9r99t!3s9

762

638

518

372

272

642

P91991!399

242

37*

492

63r

73*

368

P91993!399

100r ( = 66)

100t ( =264)

100t 1 =372;

100t 1 =2491

100t ( =163 I

1008( = 111

"doorl-eerders " ttwerkerstt totaal

totaal 50t 1n=5291 50t (n=527) 1008 (n=1056)

We zien een gestaag toenemend percentage "werkers" bij
een oplopende leeftijd. Vooral voor de 14- en l5-jarigen
zal het feit dat zij nog leerplichtig zijn ertoe bijge-
dragen hebben dat velen van hen voor doorleren kozen.

De \"rat ouderen zu1len waarschijnlijk niet tot de beste
leerlingen behoord hebben. Zij waren a1 eens blijven zit-
ten en hadden minder zín en/of mogelijkheden om aa-n een

verdere opleiding deel te nemen.

Ook het sociale milieur waaruit de LTS'ers afkomstig zijn,
is een bepalende faktor voor het gaan doorleren of werken.
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Tabe1 5.7 "Doorleerders" en "hrerkers" naar sociaal nilieu

!g=gec-vele=

ongeschoolde ar-
beiders
geschoolde ar-
beiders

overige beroePen

onbekend,/zonder
beroep

Igge:lger9ersl
P9r991!3s9

38r

51*

538

46*

ttwerkers " totaal

P9rg9!!egg

62*

48t

47*

542

P9r991!399

100t (n=241)

1008 (n=254)

1008 (n=4591

100t (n=103)

totaal 50t (n=529) 50* 1n=5271 100t (n=1056)

LTsters, waarvan de vaders ongeschoolde arbeiders zljn,

gaan vaker werken dan doorlerenz 62* van de LTSrers uit

dit mili-eu gaan werken tegen bijvoorbeeld 338 van de

LTsters, waarvan de vaders hogere employéts zijn' Terwijl

op de LTS toch al kinderen uit een arbeidersmilieu over-

vertegenwoordigd zijn, blijkt het binnen de groep van

LTS-1eerÍngen bij de beslissing ou door te gaan leren of

te gaan werken nog uit te maken uit welk milieu men af-

komstig isl
Ook de opleiding, die de LTSrers volgen, heeft invloed

op de keuze voor doorleren of werken' Gezien het feit dat

voor het volgen van bijvoorbeeld de MTS meestal een theorie-

diploma vereist is, zien we jongens met het t-stroom diplo-

ma aanzienlijk vaker doorleren. Voor de jongens met een p-

stroom diploma zijn doorleermogelijkheden vrijwel beperkt

Èot dÍe binnen de LTs.

In tabel 5.8 vindt U het percentage "doorleerders" per

op de LTS gevolgde oPleiding.
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Tabel 5.8 Percentage "doorleerders" naar de op de LTS
gevolgde opleiding

gPlgrqus: "doorleerders "

+s-919* P9r99!!399
metaalbewerken
p.-stroom 186 46*

metaalbewerken
t.-stroom 7a 762

elektrotechniek
p.-stroom 83 3ot

elektrotechniek
t.-stroom 157 692

overige opleidingen 25 558

ePlerglls: :99r!-gegslsrel:
eP-ge-!T§ g9 3lgere leleel

ePlelg:3s
P9I9: P9!9: E9f9: P959:

metaalbewerken ggt 2% 9t 100* (n=40g)
p. -stroom
metaalbewerken
È._srroom 40t 472 13t 100t (n=102)

elektrotechniek
p.-srroom 73t 7z 20* LOOz(n=272)

elektrotechniek
r._srroom 16t 742 10E 1008 (n=229)

overige oplei-
dingen 4ot 56t 4t 100t (n= 45)

totaal 529 50r

Dat leerlingen met een opleiding in de metaal vaker door-

leren dan leerlingen uit een elektro-richting komt vooral
doordat de metaal-Ieerlj.ngen gemiddeld een jaar jonger zijn
(metaalbewerken was ten tijde van de schoolenquète nog een

driejarige opleiding) .

Tabel 5.9 Soort doorleren naar de op de LTS gevolgde
opl-eiding



-30-

De tabel geeft aan dat zij die de vakrichting metaalbewer-

ken volgden, als ze doorleren, relatief wat vaker op de

LTS blijven en dat "doorleerders" met een elektrotechniek-

opleiding wat vaker een vervolg-opleiding kiezen. Niet min-

der dan 74* van de "doorleerders" met een elektrotechniek-t

opleiding gaat naar de l4TS, tegenovet 47* van de "doorleer-

ders" met de vakopleiding metaalbewerken t-stroom'

Daarnaast blijkt ook de urbanisatiegraad van de gemeente,

waarin de school gevestigd is een rol te spelen' Leerli-n-

gen uit de grote steden gaan vaker doorleren dan leerlin-

gen uit het dorp of de middelgrote stad (resPektievetijk
1\572, 472 en 45*) -'.

5.5 De doorleerders: één jaar na de schoolenquéte

Op grond van een post-enquëte onder de doorleerders in sep-

tember 1975 (fase 5 van het onderzoek) hebben l'e ons een

globaal beeld kunnen vormen van de opleidingen die zij

sinds augustus 1974 hadden gevolgd.

De meeste doorleerders blijven nog een jaar op de LTS' De

hetft van hen doet dat om in een andere vakrichting opge-

leid te worden. Daarnaast is er ook een groep, die het

t.-stroom diploma wi1 halen om naar de IvITS te kunnen gaan'

Tabel 5.10 taat zien welke opleidingen de doorleerders

precies volgden.

1) ,., het rapport wordt soms gesproken van jongens uit
de grote stad i.p.v. jongens van scholen uit een grote
stad. Hetzelfde gebeurt ten aanzien van het dorp en de

middelgrote stad. Deze kortere schrijfwijze werd dan

gekozen omwllle van de leesbaarheid. In feite wordt
steeds, als we spreken over de urbanisatie-graad, ge-
doeld op de urbanisatiegraad van de gemeente waarin de

school gevestigd is en niet op de urbanisatiegraad van

de woonplaats van de respondenten.
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Tabel 5.10 Procentuele verdelÍng "doorleerders" naar
soort doorleren

soort doorleren P9Isg!!3s9

t2z

L2z
was )

LTS, Iaatste jaar overgedaan
(gezakt voor het eindexamen)

LTS, t-stroom (van de vakrichting
waarin het p-diploma gehaald

LTS, andere vakrichting
lilTS

andere opleiding (bijv. politieschool)
onbekend

24%

34?

9z

9r

totaal 100* (n=529)

* D. percentages in de tabet wijken enigzins af van die
in de totaal-kolom van tabel 5.8:,'soort doorleren naar
gevolgde vakrichting op de LTS". Dat wordt veroorzaakt
door het feit dat beide tabell-en gebaseerd zijn op re-
sultaten uit verschill-ende fasen van het onderzoek (resp.
fase 5 en fase 2). In fase 2 werd g,evraagd wat de res-
pondenten in september !974 deden. In fase 5 werd ge-
vraagd welke opleiding ze i.n het afgelopen jaar hadden
gevol9d.

In depost-enquëte$rerd ook gevraagd of de "doorleerders"
hun dagopleiding in de loop van het jaar hadden afgebroken.

Slechts 58 hield voor het einde van het schooljaar met de

opleiding op. Na een jaar besloten 147 van de 429 LTSrers

te qaan werken. Van deze 147 waren er in oktober niet min-
der dan 26 werkloos (178). De werkloosheid onder deze

schoolverlaters is daarmee een stuk groter dan die onder

de schoolverlaÈers, di-e een jaar eerder gingen werken. Bij
de laatste groep bedroeg de werkloosheid op een vergelijk-
baar tijdstip "slechts" 8t.
Vermoedelijk is deze hogere werkloosheid vrijwel geheel toe
te schrijven aan de in dat jaar verminderde werkgelegenheid.
De werkloosheid is nog aanmerkelijk groter onder degenen die
een jaar op de LTS bleven dan onder degenen die een jaar
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l[IS-onderhrijs achter de rug hebben. De werkloosheid onder de

ex-l4Ts'ers bedroeg BB tegen 18t voor de ex-LTSrers.

5.6 Samenvatting

Veruit het belangrijkste argnment om door te leren is de

wens om hogerop te komen. Het voornemen om te gaan werken

wordt vooral gevoed door de wens om op ei-gen benen te
staan. Voor 188 van de LTSrers speelt een rol dat zij van

school af wj-Ilen. Een aantal LTSrers (9t) meent door di-
rekt na de LTS te gaan werken meer kans te maken om hoger-

op te komen. Degenen die van plan zijn door te leren slaan

de school hoger aan dan degrenen di-e willen gaan werken.

Het plan om te graan werken is meestal van de respondenten

zelf afkomstig. Het plan om door te leren is vaker ook de

wens van de ouders. Tegen die wens j-n, is 9t van de LTS'ers

toch van plan te gaan werken. De vriendenkring spreekt zich

nauwelJ.jks uit over de keuze, die de LTSrer moet maken tus-
sen doorleren en werken.

"Werkers" blijken ouder te zijn; ze komen vaker uit een

ongeschoold arbeidersmilieu en minder vaak ult de grote

steden. Hun opleiding betreft vaker een praktijk-stroom
dan een theorie-stroom.

"Doorleerders" blijken in de helft van de gevallen nog een

jaar op de LTS te blijven. Eén-derde van hen gaat naar

de MIS. Vooral de leerlingen met een elektrotechniek t-
stroomdiploma gaan daar naar toe.
De "doorleerd.ers" d1e na een jaar gaan werken worden ge-

troffen door een verminderde werkgelegenheid. De werkloos-

heid onder hen bedraagt t7Z tegen 8t onder de LTS'ers die

aI een jaar eerder aan de slag gaan. Vooral degenen die
een extra jaar op de LTs blijven, worden door werkloosheid

getroffen.
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6. TERUGBLIK OP DE LTS

In dit hoofdstuk behandelen we de evaluatie van de LTS'

zoals de LTs-verlaters die gaven in de eerste en de twee-

de onderzoeksronde. Daarna gaan we in op hun beoordeling

van de opleiding en de keuzen die er op school $rerden ge-

maakt. Tot slot wordt ingegaan op het rendement dat de op-

Ieiding volgens hen heeft voor het werk en op de aspekten

die de LTS'ers achteraf in de opJ-eiding menen te missen.

6.L De beoordeling van de LTS

Tweemaal vroegen we de schoolverlaters hun school, de LTS,

te beoordelen. De eerste keer was dat op het moment dat zij
op het punt stonden die school te verlaten, de tweede maal

nadat zij inmiddels een jaar hadden gewerkt. De verschil-
len in beantwoording zijn frappant.

Tabel 6.1 Beoordeling van de LTS

!eggr9elrss

erg leuk
leuk

tamelijk leuk
gaat,/ging we1

niet zo leuk

helemaal niet leuk

eP-:9I99I re5tglg
(hoe vind je (achteraf gezíen,
It op school) hoe vind je de

LTS dan?)
P9!99!!399 P9r993!199

5t
24?

L4z

43?

9r
5B

188

35r

19ts

22*

4z

2z

totaal 1008 (n=498) 100t (n=498)

op school was de meest voorkomende beoordeling "gaat wel"

Dit resultaat drukt nogal wat onvrede met de school uit,
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vooral als men bedenkt dat soortgelijke vragen naar tevre-
denheid met een situatie, meestal zeer positief beantwoord

worden, vaak ongeacht de problemen of tegenslagen, die de

ondervraagden in de situatie ervaren. Als de inmiddels
jonge werknemer echter, na een jaar werkervaring terugkijkt,
komt die school er vaak heel wat beter af. Ondanks het feit
dat gebeurtenissen en situaties uit het verleden vaak wor-

den geidealiseerd, 1s toch de verschuiving in de richting
van de "1euk"-kategorieën spektakulalr te noemen.

Ui-t de tabel valt af te lezen dat de meest gebruikte ant-
woordkategori.e twee plaatsen opschuift van "ging wel" naar

"1euk". Nog slechts 28t van de respondenten gebruikt een

van de onderste drie antwoordkategorieën tegen meer dan de

helft van de LTSrers de eerste keer.
Deze positieve beoordeling achteraf wordt mede beÍnvloed
door de mate van tevredenheid met het werk, dat wordt ver-
richt 1).

Zij die relatief ontevreden over hun r"rerk zijn, vinden

de school achteraf nog leuker dan de overige respondenten.

Dit effekt is niet toe te sctrrijven aan een reeds positie-
vere beoordeling van de school ten tijde van de school-

meting.

Tabel 6.2 Beoordeling LTS achteraf naar tevredenheid
met het werk

de LTS is
3s!iiiaí
Ieuk*
niet leuk

v9rv9l9rq
! I :P9!q9! ! -Y 

a-! 9! -!9 r\
Y9rY9l9!q_!9S!_€lt!

e!9: p9r99!!ege 3!9. p9rg9!!399 e!9.

36 86? 135g1*r 63 73r (43c) 245

6 14t (64c) 23 2'?z (572\ 109

Iii!
P9r99!!eCe

698 (44c)

31S (56*)

totaal 1008 ( 100r)

Leuk staat voor: erg leuk. Ieuk en tamelijk leuk;
niet leuk staat voor: gaat/gí\q wel, niet zo leuk en helemal niet
Ieuk.

Percentages tussen haaj<jes zijn die uit de eerste enquéte.

42 1008 ( 1008) 86 100r ( 100r) 354

hraarop dit begrip werd gemeten vindt U ver-
hoofdsÈuk !2 "De tevredenheid met het werk",

1) De wijze
rneld in
pag.89.
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6.2 De LTS a1s opleiding

op de LTS moet een aantal beslissingen worden genomen die

van uitzonderlijk belang zijn voor de toekomstige mogelijk-

heden van de leer1ing. De vakrichtingskeuze bepaalt voor

een groot deel de sektor waarbinnen de LTSrer later een

baan zal vlnden. Met de keuze verdwijnen andere sektcren

uit het gezichtsveld. De t-stroom bÍedt de mogelijkheid
eventueel na de LTS door te leren, bijvoorbeeld aan de

MTS. Het volgen van de p-stroom sluit dat vrijwel uit.
Carpay & Van Westerlaak noemen deze momenten "strategische
momenten". Zij beargumenteren dit door te zeggen dat"op

die momenten keuze-alternatievenvoorliggen die feitelijke,
verstrekkende gevolgen hebben voor later daarop volgende

keuzemogelijkheden. " (Carpay & Van Westerlaak, L973, p. 8).

[rlij vragen ons hi-er af in hoeverre de LTSrer het strate-
gisch karakter van deze momenten onderkent.

De keuze voor de LTS is de eerste beslissing die een

dergelijk strategisch karakter heeft. Daarmee is "gekozen"

voor een vorm van eind-onderwijs, die voor de meesten het

voorportaal van de fabriek zal betekenen. "De funktie van

de LTS a1s voorbereiding op een hogere vorm vEIn beroeps-

oplelding is te verwaarlozen" signaleren Carpay & Van

!Íesterlaak (Carpay & Van Víesterlaak , L973, p. 251 .

Onvrede met die keuze voor de LTS wordt in de t$/eede en-

quète geuit door 17ts van onze respondenten. Voor het meren-

deel is de MAVO het alternatief. Van de schoolverlaters
betreurt 118 de vakrichtingskeuze en daarmee de keuze voor

bepaalde beroepen. zíj zL)n van mening aat in die andere

specialisatie (de elektrotechniek wordt het meest genoemd)

leukere en interessantere banen beschikbaar zt)n.
Verreweg de meeste ontevredenheid wordt achteraf ervaren

met de keuze voor de p-stroom en de uitelndelijke beslis-
sing niet door te leren.
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Van onze respondenten heeft 19t spÍjt van hun keuze voor

de p-stroomi zí) hadden liever de t-stroom gevolgd. Voor

meer dan de helft van deze jongens zijn de doorleermoge-

lijkheden die de t-stroom biedt, het motlef. De andere

schoolverlaters, die achteraf liever de t-stroom gedaan

hadden, voeren de grotere mogelijkheden in hun vak als re-
den voor hun spijt aar. In feite betekent deze p-stroom-

keuze dan ook in een vroeg stadlum reeds een vrÍj dras-

tische inperking van de toekomstige mogelijkheden van deze

jongens.

De uiteindelijke beslissing niet langer een dagopleiding

te volgen,.wordt door maarliefst2T% van de schoolverla-

ters betreurd.
Zij zouden voor het merendeel na de LTS liever naar de

MTS gegaan zijn. Het zíeL er naar uit dat de konsekwenties

van de genomen beslissingen voor hun latere karrière, hen

niet altijd even duidelijk $raren.

Vooral de keuze te gaan werken tijkt in nogal wat gevallen

onvoldoende doordacht.

In gesprekken, die wij met een aantal jongens over hun

schooltijd voerden, komt naar voren hoe slecht sommigen zich

op de hoogte stellen van de opleidingseisen (een t-stroom-
diploma), die bijvoorbeeld de brandweer of de marechaussee

stellen. Deze jongeren lopen lange tijd met een ideaal rond,

dat niet te venezenlijken is. Als ze zích dat tenslotte
realiseren, geeft dat soms zoveel teleurstelling dat ze

geen moeite meer doen om een baan in het eigen vakgebied

te zoeken. ze komen dan nogal eens in ongeschoold werk te-
recht.
Een saillant voorbeeld van ondoordacht - en in dit geval

ook kortzichtig - kiezen, komt in één van onze diepte-
interviews naar voren. Dit betreft het geval van een jon-
gen, die uiÈsluitend op grond van de belofte van zijn ouders

hem voor zijn eindexamen een brommer te geven, een één jaar
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korter durende opleiding koos. Dat zijn plan na de LTS naar

de MTS te gaan - waarvoor zijn kapaciteiten ruim voldoende

waren - daardoor doorkruist werd, besefte hij pas later.
Dit voorbeeld is natuurlijk op zich niet maatgevend.

Toch j-s het onze stellige opvatting dat het strategische
aspekt van de genoemde keuze-momenten, door een aanzienlij-
ke groep LTSrers pas als zodanig ervaren Írordt, als korrek-
tie daarop bijna onmogelijk is.

6.3 De inhoud van de o.pleiding

VÍe vroegen in de tweede enquëteronde van vj-er vakken op de

LTS aan te geven of er meer aandacht aan besteed had moe-

ten worden.

Tabel 6.3 Waaraan op de LTS meer aandacht had moeten wor-
den besteed

le
P9r991!399

;:ïïÏiÏ:i.J 
de Lrs had ik liever meer 

5eB

:ïH::lï:"!"ïïuu' 
Lrs had ik liever meer 

43*

:ï:ï:'1:;:: 
* de Lrs had ik liever meer 37t

ffï3làl-;:i"ï de Lrs had ik riever meer 36*

De grootste lacune wordt gevoeld op het terrein van de

praktische vaardigheden, hoewel ook aan de vaktheoretische
kennis nog het een en ander lÍjkt te schorten.
Vervolgens vroegen wij aan te geven hoe ze het rendement

van hirn opleiding voor hun werk beoordeelden.
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van het op de LTS geleerde bij het

rE-vlrg-ge -3s!e l9r!rls
goed

ik heb we1 het een en ander bij moeten leren

ik heb erg veel bij moeten leren

ik heb eigenlijk niks aan mijn schooloplei-
ding gehad

geen baan gehad / niet ingevuld

P9r99rt1g9

242

33t

L7*

24*

2z

totaal 100t (n=498)

De uitspraak "ik heb niets aan mijn opleiding gehad" wordt

vooral onderschreven door degtenen dÍe werk buiten de tech-

,ri"t 1) vonden. Niet minder dan 7gt van hen onderschrijft

deze uitspraak tegen slechts 8t van degenen die een baan

in de metaal of de elektrotechniek vonden.

Hieruit blijkt eigenlijk dat, ondankshet toegenomen aantal

uren voor de algemeen vormende vakken, in de beleving van

de LTsrer zijn school in eerste instantie een vakopleiding

geeft.

6.4 Hadden ze me. maar meer verteld

om te achterhalen waar de inmiddels ex-LTS'er een eventueel

tekort aan informatie van schoolzijde voelt, vroegen we hem

tijdens de tweede enquéteronde een aantal vragen met "ja"

of "nee" te beantwoorden.

1) zie voor een omschrijving
techniek" hoofdstr:k I "De

van de Eerm "werk, buiten de

eerste baan", Pag. 54.
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Tabel 6.5 Waarover op de LTS niet genoeg verteld is

y1!g_i9_gr!_9r_ep_:9!gg1_gslgeg
verteld is over

hoe je een baan moet zoeken

welke bedrijven er in de buurt werk
LTSrers hebben

welke opleidingen je na de LTS kunt
welke rechten je hebt als je werkt
salaris, ontslag)
doorleermogelijkheden naast je werk
leerlingenstelsel )

voor

volgen

(bi jv.

(bi jv.

399

89r99!!3gs

55r

51t

13r

70r

19r

Uit deze beantwoording blijkt dat de onvrede over de infor-
matieverstrekking op school zich in de eerste plaats richt
op de relatie school - werk; pas in tweede instantÍe wordt
een informatj-e-tekort gevoeld wat betreft doorleermogelijk-
heden.

Het gebrek aan voorlichting doet zich het meest frekwent
voelen als het gaat om de rechten van de werknemer, maar

ook de problemen bij het zoeken van een baan zijn, naar

veler idee, op school onvoldoende behandeld.

Het voorafgaande beschrijft de reaktie van de ex-LTSlers
op onde:r,rerpen $raarvan wij vermoeden dat er op school mis-
schien te weinig op in werd gegaan.

Daarnaast konden de respondenten - als zij dat wilden -
nog een eigen antwoord geven op de vraag: "ZLjrr er nogt

dingen waarvan je nu zegt: hadden ze me daar maar meer over
verteld?".
Deze vraaq werd door 22% vart de respondenten aangegrepen

om een gevoeld tekort aan voorlichting aan te geven.
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De antwoorden zijn 1n twee kategorieën onder te verdelen:

1. De klacht onvoldoende voorlichting met betrekking tot
arbeidsvoorwaarden te hebben gekregen.

Men voelt zich te weinig geinformeerd over de rechten

en plichten als werknemer:

- wat te doen bij ontslag?

- wat is het jeugdloon?

- wat is de speciale jeugdvakantie?

- hoe is men verzekerd?

- $/at houdt de ziektewet precies in?

2. De andere groep klachten over de voorlichting op

school kan samengevat worden met de uitspraak: "Ik
ben op school onvoldoende voorbereid op wat werken

eigenlijk Ís".
Typerende antwoorden zÍjn:
- ze moeten beter vertellen wat werken in de fabriek

eigenlijk is: geld verdj.enenl AIs we het van tevo-
ren hadden geweten, hadden we wel doorgeleerd;

- hoe de praktijk is om te werken (keihard, niet zo

vrj-jblijvend);
- hoe hard de maatschappij werkelijk is en er nlet

orÈIeen draaien; ze hadden je een stagetijd moeten

geven in het laatste jaar, zoals bij de MTS;

- iets over de praktijk vertellen - je komt in de

bouw en je schrikt je rot;
- ja, over hoe het is a1s je werkt - a1s ik dat ge-

vreten had, was ik niet gaan werken.

Uit zowel de open aLs de gesloten vraag komt naar voren

dat de LTSrer zich onvoldoende voorgelicht acht over een

aantal, wat je zou kunnen noemen, technische aspekten van

de overgang van school naar werken, zoals de wijze lraarop

je een baan moet zoeken en wat de rechten en plichten van

de werknemers zijn. Er is echter tevens de klacht te wei-
nig voorbereid te zijn op wat hrerken eigenlijk is.
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Achteraf realiseren veel schoolverlaters zich dat ze een

te optimistisch beeld hadden van werken. Informatie daar-
over op school zou hen in staat hebben gesteld een beter
gefundeerde beslissing te nemen.

Over de manler waarop de informatie overgedragTen zou moe-

ten worden, sluiten hre ons graag aan bij Carpay & Van Wes-

terlaak als zij zeggen: "Informatie over school- en beroeps-

keuzemogelijkheden heeft maar wei.nÍg effekt wanneer deze

niet zeer vroeg in het keuzeproces van jongeren wordt inge-
bed en wel op een even vanzelfsprekende wijze als de infor-
matieverschaffing vanuit hun persoonlijke omgevingi plaats-
vindt." (Carpay & Van Víesterlaak, 7973, stelling IV van

Westerlaak) .

6.5 Samenvatting

De school wordt bij een terugblik vanuit de werksituatie
aanzienlijk leuker gevonden dan tijdens de metlng op school.
Hoewel dj-t gedeeltelijk teruggevoerd zou kunnen worden op

de tendens het verleden wat te idealiseren, vlnden we ook

een aanwijzing dat konkrete werkervaringen hierbij een ro1
spelen.

Van de keuzen die op de LTS gedaan werden, wordt de uit-
eind.elijke keuze niet langer een dagopleiding te wiIlen
volgen het meest (door 272) betreurd.
Als het gaat om de Ínhoud van de opleiding voelt men voor-
namelijk een tekort aan praktische vaardigheden. Verder
wordt de klacht geuit, dat over de rechten en plichten
van de werknemer zo goed a1s over wat werken eigenlijk is,
te weinig is verteld.
De begeleiding door de school bij het toetreden tot de

arbeidsmarkt wordt door velen aIs onvoldoende beoordeeld.
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7. OP ZOEK NAAR EEN BAAN

In dit hoofdstuk wordt eerst beschreven welke verwachtingen

LTSrers op school t.a.v. het zoeken van een baan hebben.

Tévens wordt aangegeven hoe zij een baan denken te vinden.

Vervolgens presenteren we hoe dat zoeken van een baan fej--

telijk verlopen is.
In de laatste paragraaf (7.3) komt aan de orde welke kon-

klusles een aantal schoolverlaters trekt uit hun ervaringen

met het zoeken van een baan.

7.1 Verwachtingen e.n plannen op ,school

Als de LTsrers op school wordt gevraagd hoe moeilijk of
gemakke]ijk zíj denken dat het is aan een geschikte baan

te komen, meent twee-derde van hen dat het een moeilijke
zaak zaL worden. Meer dan de hel-ft van deze groep ziet de

oorzaak in het grote aanbod werkzoekenden en de geringe

vraag van bedrijven. T\^Iijfel over de toereikendheld van

de opgedane kennis is voor 178 van hen de reden om tegen

het zoeken van een baan op te zien.

De argumenten van hen die geen problemen bij het zoeken

verwachten, zí)n: de gunstiger beoordeelde werkgeleqen-

heidsituatie, de mogelijkheid via familie aan een baan te

komen en voor sommigen de zekerheid, op dat moment al, een

baan te hebben.

De manieren $/aarop LTS'ers in de praktijk aan een baan den-

ken te komen, verdelen we onder in drie soorten:

1) Gebruik van formele kanalen: school, advertenties

en arbeidburo (GAB).

2) Gebruik van informele kanalen: familie, kennissen

en vrienden.

3) zeLf zoeken, zonder hulp van anderen.
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De onderstaande tabel geeft weer in welke mate deze ver-
schillende manieren van zoeken genoemd worden door jongens

van scholen die respektievelijk gelegen zijn in een dorp,

een middelgrote stad of een grote stad.

Tabe1 7.1 Op school genoemde manieren van zoeken naar ur-
banisatie-graad van de schooli

. dorp middelgrote stad grote stad totaalmrrier vilr
;;;i;;----=:---- p9r99!!e99 p9r99!!Ë99 p9599!!e9: p9r99!!eC9

foreel 35t 41*

informeel 61ï 42\

zeLf. 61c 53s

48r 41ï

39s 48r

50c 55ï

(n=174) (n=191) (n=133) (n=498)

* Meerdere atwoorden waren mogelj-jk.

De meest genoemde methode om aan een baan te komen is zelf
op een bedrijf afstappen. Jongens van een school uit een

dorp hebben dit plan het vaakst.

Het inroepen van de hulp van familie en kennissen wordt

eveneens het meest genoemd door jongens varl een in een

dorp gelegen school. Het gebruik van formele kanalen noemt

vooral de jongen van een school uit de grote stad. De mid-

delgrote stad neemt telkens een tussenpositie in en volgt
nog het meest het beeld van de grote stad.

7.2 HeÈ feiteU-jke- zoeken

Zorn 15E van de respondenten gaat al voor het eindexamen

op zoek naar een baan.

Rond het eindexanen is inmiddels 358 van hen aktief.
Pas in juli (2 maanden na het eindexamen) is drie-k!,rart
van de dan ex-LTsrers daadwerkelijk aan het zoeken gesla-
gen.

Om erachter te komen hoe daÈ zoeken verlopen was, stelden
we de volgende t\,ree vragen:



-44-

1. Víie speelden bij dat zoeken van een baan zoal een

rol? Dat wi1 zeggen: Wie gaf advies of werd tijdens
dat proces geraadpleegd?

2. Wie was de "baanbezorger"? Wie was kortom de per-
soon of instantie die de beslissende zet gaf bij
het verkrijgen van de eerste baan lin dit geval

mocht dan ook slechts één kategorie worden aérnge-

kruist) .

Tabel 7.2 Feitelijke manieren van zoeken: "helpers" en
"baanbezorgters "

manier van zoeken

inst.
informeel
zelf
geen baan gevonden/
niet ingevuld

l!sleg::ll
P9r99!!3s9

308 I

ilï [..-
4zl

568

t74

4z

l!eelEezgrggr§l
P9rg9!!399

39r

24?

4z

17* I

'3ï [,,-
1r I

totaal 100t (n=498)

I Meerdere antwoorden waren mogelijk.

Uit deze tabel blijkt dat het zelf, zonder hulp van ande-

ren, zoeken in de praktijk veel minder voorkomt dan op

school werd gedacht.

Verder blijkt dat het GAB in de gang van school naar werk

een toch wel zeer geringe rol speelt.
Víat manieren van zoeken betreft zijn er echter verschillen
tussen jongens van scholen uit gebieden met een verschil-
lende urbanisatiegrraad:
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Tabe1 7.3 "Baanbezorgers" naar urbanisatieqraad van de
school

manier van 9ere

P9r99!!399
263 ( 13r)*
46*

24?.

4z

rygqelsrele-e!19 srels-sleg
zoeken

formeel

informeel
zelf
geen baan ge-
vonden/niet in-
gevuld

Dercentaoe
È-------g-

3Or (12r)*

47*

2lz

1B

P9r99!!199
462 (272)*

20*

292

5c

totaal 100t (n=174) 1008 (n=191) 1008 (n=133)

t T,r=""r, haakjes staat het percentage jongens dat het GAB

als baanbezorger noemt.

Dit resultaat wijkt op een aantal punten af van het beeld

dat op school door de LTSrers geschetst was. Vooral de

middelgrote stad, die bij de verwachtingen op school nog

het meest op de grote stad leek, volgt 1n de praktijk meer

het beeld van het dorp. ZeIf zoeken blijkt in de praktijk
nog het meest door jongens van een school uj-t de grote

stad gedaan te worden en niet, zoals uit de plannen naar

voren kwam, door jongens van een school uit een dorp.
We vroegen in deze enguëteronde ook hoe moeilijk of ge-

makkelijk het zoeken naar een baan verlopen was. Het blijkt
dat de verwachting op school te pessimistisch was. Achter-
af vindt slechts 378 van de schoolverlaters dat het moei-

lijk was een baan te vinden (op school 55s).
Er treden echter verschillen op naar de urbanisatiegraad
van de school. In het dorp vindt 47t het moeilijk. In de

middelgrote stad en de grote stad liggen die percentages

respektievelijk op 34t en 37t.
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7.3 Hoe anders?

Aansluitend op de vraag naar de moeilijkheid van het zoe-

ken vroegen we:

"Als je nu een baan zou zoeken, zou je het dan anders doen;

en zo ja, hoe?".

Van alle respondenten beantwoordt 299 deze vraag bevestl-
gend.

De inhoud van de ant\^/oorden wijst erop, dat nogal wat school-

verlaters zomaar het eerste het beste baantje hebben geno-

men, dat hen werd aangeboden. Ze hebben daar nu spijt van.

Het vinden van een baan mag op zich zijn meegevallen; het

vinden van een baan, die aansluit bij de wensen, vereist
volgens hen een andere aanPak. We kunnen in de beantwoor-

ding van deze vraag vier soorten voornemens onderscheiden:

1. vooraf meer informatie over bedrijven vragen

2. kritischer en selektiever zoeken (meer informatie
over de baan vragen)

3. zich breder or1ënteren en langer zoeken

4. meer op arbeidsvoorwaarden letten.

Enkele typerende uitspraken zijn:
- je moet uit meer dingen kiezen, niet gelijk iets

aanpakken

- eerst informeren bij een aantal bedrijven hoe het
daar is, voordat ik er één uitzoek om te werken

- groed informeren naar de werkomstandigheden

- eerst rustig afwachten, niet de eerste de beste
baan aksepteren, maar meer bedrijven langsgaan.

Van de 157 schoolverlaters die de vraag naar het anders

zoeken beantwoordden, noemt 59t o.a. personen of instan-
tj-es. In tabel 7.4 worden deze genoemd, met de vermelding

of de respondent van plan is deze in de toekomst juist we1

of juist niet bij het zoeken te gaan beÈrekken.
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Tabel 7.4 Instanties en personen genoemd bij ,,anders
zoeken"

l!-89:1!:ev9-31! l1-!993!19y9-31!
P9I991911]!9!e!!leq

G.A.B.

advertenti-es

farri 1ie,/kennissen

andere personen,/
instellingen

P9Is9!l3se
40r

408

13ts

tz

P9Ig9!!399
27\

13r

40E

202

totaal 1008 (n=77) 100t(n=15;

Duidelijk blijkt dat formele kanalen, volgTens deze jongens,

beter passen in het plan om kritischer en breder geöriën-
teerd te zoeken, dan de informele kanalen.
In de beantwoording van de vraag hoe de respondent het zoe-
ken 1n het vervolg wil aanpakken, komt ook kritiek ten op-
zj-chte van de eigen ro1 naar voren. Zotn 30t qeeft aan zelf
onvoldoende bij het zoeken naar een baan betrokken te zijn
geh,eest. Ze zí)n van plan voortaan zelf meer initiatlef te
nemen.

7.4 Samenvatting

Op school ziet de LTSrer nogal op tegen het zoeken van een

baan. l{e onderscheiden drie manieren van zoeken: het ge-
bruik van formele kanalen, het gebruik van informele kana-
len en het zelf zoekenrzonder hulp van anderen.
Vooral de jongens van een school uit het dorp en de mid-
delgrote stad gebruiken vaker informele kanalen. De ex-
LTS'er van een school uit de grote stad gebruikt eerder
formele kanalen.

Eenmaal aan de slag en terugblikkend op de zoekperiode

lijkt. het of het allemaal erg is meegevallen. Dit beeld
wordt echter genuanceerd door reakti-es, waaruit vaak onvrede
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met de kwaliteit van de gevonden baan spreekt. De hulpbron-

nen die men heeft aangeboord om een baan Èe krljgen, blij-
ken tekort te schieten als het gaat om het vinden van een

baan, die aansluit bij de wensen dle men heeft. Men vindt
het daarom achteraf jammer zelf niet meer initiatief ge-

nomen te hebben. De formele kanalen als GAB en het gebruik

van advertenties passen volgens de schoolverlaters beter
dan de familie of buurtkontalten in het plan kritischer te
zoeken en zich beter te oriënteren.
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8. DE EERSTE BAAN

Over de eerste baan, die de schoolverlaters kregTen, vetza-
melden hre een aantal gegevens, die samen een antwoord ge-

ven op de vraag hoe LTS'ers in het algemeen terecht komen.

Na een paragraaf over de aanvangsdatum, behandelen we de

volgende karakteristieken van de eerste banen: het nivo van

het werk, de aard ervan, de grootte van het bedrijf, de

woon-werkafstand, het salaris, het overwerk plus de bij-
baantjes en de opleidingen, die naast het werk werden ge-

vo1gd.

8.1 De aanvangsdatun

De meeste LTSrers vinden zo rond augustus, september hun

eerste werkkring.

In de onderstaande tabel staat aangegeven hoeveel LTSters

er elke maand vanaf het moment van het eindexamen. aan de

slag raken.

Tabel 8.1 Aanvang eerste baan (kumulatieve frekwentie-
verdeling)

einderqnen - eind mei 1974

voor half juni (binnen 2 weken)

voor half juli (binnen lL maand)

voor half augustus (binnen 2t maand)

voor half septenber (binnen 3L maand)

voor half oktober (binnen 4L maand)

Pgrs9l!399
158

30ts

658

89E

93t

Half okÈober is nog slechts 7t van de LTSrers niet aan de

eerste baan begonnen. Ten tijde van het tweede interview
hebben 6 schoolverlaters nog steeds geen baan.

BÍj de beschrijving van de eerste banen van de schoolver-
Iaters zal steeds worden gesproken over de 492 responden-
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baan hadden; de zes personen, dj-e

buiten beschouwing gelaten.

omdat ik er een opleiding kon krijgen
omdat het werk precles rrras wat ik wilde
omdat ik geen andere baan kon krijgen
omdat het dicht bij huis was

omdat er familie/kennissen werkÈen

8.2 Motieven om een baan te nemen

Ííe legden de respondenten in de tweede enquèteronde een

aantal mogelijke redenen voor om bj-j een bepaald bedrijf
te gaan werken. !Íe vroegen hen van elk van deze redenen

aan te qeven of zrl een rol hadden gespeeld bij de beslis-
sing om die baan te nemen.

De vijf meest genoemde redenen staan in de onderstaandetabel-.

Tabel 8.2 De meest grenoenrle redenen om de eerste baan
te nemen:lr

redenen oercentaoeL-------Z-

372

34*

282

25?.

2t*
* M..r dan één antwoordkategorie mocht worden aangekruist

We vroegen tevens r^re1ke van de aangekruiste redenen voor

de respondenten de belangrijkste was. Het krijgen van een

opleiding vond 248 het beJ-angrijkst.
De t\^ree redenen die daarna a1s belangrijkste genoemd wer-

den zijn inhoudelijk precies elkaars tegendeel: 198 geeft
als belangrijkste reden "omdat ik geen andere baan kon

krijgen" en voor 178 was het belangrijkste motief "omdat

het werk precies was \^rat ik wllde".
Bij de beantwoording van deze vragen blijkt de urbanj-satie-
graad van invloed te zÍjn. In de grote stad wordt bijvoor-
beeld de opleiding door 36t a1s belangrijkste reden om de

baan te nemen genoemd.
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In het dorp en de middelgrote stad ligt dat percentage rond

de 20t. In het dorp noemt 262 en in de middelgrote stad 20t

het feit dat zij geen andere baan konden krj.jgen als belang-
rijkste reden; in de grote stad was dit slechts 9t.

8.3 Het nivo van de eerste baan

Het indelen van de banen naar het nivo van het werk lever-
de nogal wat problemen op. Deze werden veroorzaakt door het
fej.t, dat de banen waarin LTSrers terecht komen van zeer

uiteenlopende aard zijn.
Met de volgende nivo-indeling is geprobeerd de mate van

gekompliceerdheid van het werk $reer Le geven.

We onderschej.den de volgende vijf nivo's:
1. ongeschoold werk (a1leen I,o nodig)

2. enigszins geschoold werk (LTS niet nodigt, maar
komt van pas)

3. geschoold werk (LTS-kennis noodzakelijk)
4. geschoold werk, hraar op basis van de LTs-kennis

systematisch vaardigheden en theoretische inzich-
ten bijgeleerd worden

5. geschoold werk met een niet-technisch karakter
(andere kennis c.q. vaardigheden dan op de LTS
geleerd, zijn verei-st)

Voor werk met een technisch karakter zijn de nivo's L l/m 4

van toepassing. Zoals uit de omschrijving valt af te leiden,
loopt de mate van ingewikkeldheid van het werk op van nivo
1 tot nivo 4.

De nivots 1 en 2 omschrijven werk, waarvan onomstotelijk
vaststaat dat er minder kennis en vaardigheden aan te pas

komen dan op de LTS werd geleerd. Nivo 3 sluit mj-n of meer

aan bij het op de LTS geleerde. Bij nivo 4 is sprake van

banen waarbij, uitgaande van de LTS-kennis een verdere vak-
opleiding gevolgd moet worden om aan de eisen van het werk

te voldoen. Karakteristiek voor banen van nivo 4 is dat de
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werkzaamheden, die de betrokken werknemers moeten verrichten,
tamelijk ingewikkeld zijn.

Voor banen met een niet-technj-sch karakter zijn alleen de

nivo's l, 2 en 5 van toepassing.

Nivo 1 betreft volstrekt ongeschoold werk (bijvoorbeeld

vakken vullen in een'supermarkt). Bj-j nivo 2 gaat het om

banen waarvoor enige, hoewel geen systematische, kennis

opgedaan moet worden (bijvoorbeeld het verrichten van een-

voudige administrati.eve handelingen) .

Nivo 5 betreft werk dat zoveel kennis vraagt, dat het ten-
minste vergelijkbaar is met nivo 3 voor banen met een tech-
nisch karakter (bijvoorbeeld het zelfstandig bijhouden van

de adminj-stratie van een kleine winkel).
De interviewers werd gevraagd, op grond van een omschrijving
die de respondent van zijn werk graf, een schatting te maken

van het nivo van dat werk (volgens de genoemde indeling).
Door de onderzoekers werd in een later stadium, na een Pro-
cedure waarbij de toekennj.ng van nlvo-kodes werd gesyste-

matiseerd, tot een defnj-tieve bepaling orr.tg.g.ur, 1).

De eerste banen van schoolverlaters zijn als volgt verdeeld

over de vijf nivo's.

Tabel 8.3 Nivo eerste baan

1tv9
1. ongeschoold werk

2. enigszins geschoold werk

3. geschoold werk

4. geschoold werk met bijleren
5. geschoold werk buiten de techniek

P9599!!eg9
15?

102

60%

118

4z

totaal 100t 1n=4921

L) ,í" voor de wijze waarop
Bepaling van het nivo van

dat gebeurde, bijlage III:
het werk van de LTSrers.
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Volgens de door ons gebruJ.kte methode van nivobepaling,
blijkt 258 van de ex-LTSters in hun eerste baan "onder
nivo" (ongeschoold en enigszins geschoold werk) terecht
te komen.

Dat betekent dat in elk geval een kwart van de ex-LTsrers

weinig of in het geheel geen gebruik maakt van de door

hen op school opgedane kennis. Dat houdt tevens in dat

doorleermogelijkheden vla het leerlingstelsel voor de mees-

ten van hen, die in een "onder nivo"-baan terechtkomen, af-
gesloten zijn. Het werk zal hen immers niet in staat stel-
1en de praktische vaardigheden, die ze op school opdeden,

op peil te houden of uit te breÍden.

fe vrezen valt dat voor deze groep de in de LTS-opleiding
geÍnvesteerde energie geen rendement voor hun verdere

karrière zal opleveren. In de paragraaf waarin het gaat

over respondenten die van baan veranderen (hoofdstuk 9)

gaan we hier nader op in.
ook het nivo van de eerste baan van onze respondenten blijkt
weer strmen te hangen met urbanisatiegraad.

Ta-bel 8.4 Nivo eerste baan naar urbanisatiegraad

nl-vo
EEi3t. u..r,

9grp

89rggllege
252

752

!1gqelsse!e_:!39
P9r99t!399

308

702

srele_e!1q

P9Ig91!3s9
1Br

82z

"onder"*
"op/boven"*

totaal 100* (n=171) 100c (n=190) 1008 (n=131)

* 
"Orrdar nivo" betreft de nivo's 1 en 2; "op/boven nivo"
betreft de nÍvots 3, 4 en 5 uit tabel 8.3

Respondenten van scholen uit de grote stad komen minder
vaak in banen "onder nivo" terecht dan de overige respon-
denten.

We hebben ook nagegaan welke invloed de manier, waarop res-
pondenten aan hun baan komen, heeft op de kwaliteit van

hun eerste baan; van deqenen die langs formele wee1 aan een
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baan komen, ziE 19* in een "onder nivo" baan, zij die
Iangs informele kanalen een baan vinden komen voor 338

in een "onder nivo" baan terecht; degenen die zè1f een

baan vinden, komen in 258 van de gevallen in zotn baan

terecht.
We bekeken het nivo van de eerste baan, de wí1ze van zoe-

ken en urbanisatiegraad ook in hun onderlinge samenhang.

Het blijkt dat zowel de wijze van zoeken a1s de urbanisa-

tiegraad het nivo van de eerste baan beinvloeden. Boven-

dien beinvloedt de urbanisatiegraad de samenhang tussen

wijze van zoeken en het nivo. Zo is in het dorp de nega-

tieve invloed van het langs informele kanalen zoeken op

de kwaliteit van de eerste baan sterker dan in de middel-
grote en grote stad. ïn de grote stad leidt het zelf zoe-

ken van een baan tot relatief veel "onder nivo" banen.

A-4 De aard van het werk

Een andere mani-er om de werkzaarnheden van de ex-LTsrers

in te delen is grebaseerd op de aard van het werk. Deze

indeling maakt onderscheid tussen \^rerk met een technisch

karakter en werk met een niet-technisch karakter:
1. metaal fijn (bijv. instrumentmakerij)

2. metaal grof (bijv. scheepsbouw)

3. elektro fijn (zwakstroom)

4. elektro grof (sterkstroom)

5. overig technisch (bijv. loodgieters, c.v.-mon-
teursi kortom, alle technische beroepen buiten
de metaal of elektro)

6. niet-technisch (bijv. kantoorwerk, werk op de
boerderij ) .

À1s gevolg van het feit dat het onderzoek j-s gekoncentreerd

op LTSrers met de vakopleidingen metaalbewerken en elektro-
techniek, bestaan de eerste vier kategorieën uit soorten
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werk dj.e aansluiten op deze vakopleidingen. Kategorie 5

j.s bedoeld voor alle overige werkzaamheden, waar techni-
sche vaardigheden een rol s-oelen. Kategorie 6 omvat alle
banen die een niet-technisch karakter hebben.

In de onderstaande tabel staat de verdeling van onze res-
pondenten over de zes reeds genoemde kategorieën. Achter
deze percentages wordt telkens vermeld welk percentage jon-
gens dat een bepaald soort werk verricht "onder nivo" ba-

nen heeft.

Tabel 8.5 Aard
banen

van het werk en het percentage "onder nivo"
per kategorie

aard van het werk

metaal fijn
metaal grof
elektro fijn
elektro grof
overig Èechnisch

niet technisch

89r991!399

B8

24ï^

6z

27*

16r

192

ttonder-nivo" banen

P9r99!!3s9

5B

10r

118

2z

26*

91t

totaal 1008 (n=492) (n=12 3)

Het belangrijkste gegeven uÍt deze tabel is dat 19t van de

schoolverlaters buiten de techniek terecht komt en derhal-
ve geen gebruik maakt van de vakkennis die op school is
opgedaan.

Voor hen geldt hetzelfde als voor degenen die onder nivo
werken - en het betreft hier voor een deel dezelfde groep -
nanenlijk dat het vergroten of zelfs maar vasthouden van

de op school eigen gemaakte vakbekwaamheden vrijwel uitge-
sloten is.
Ook de toekomstkansen van jongens, die in een andere tech-
nische sekÈor dan waarin ze waren opgeleid terechtkomen,

zijn minder florissant.
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Zij missen een passende vooropleiding en zullen een tekort
aan theoretische en praktische vaardigheden ervaren. zo

neemt slechts 518 van degenen die een "overige technische"

baan hebben aan het leerlingstelsel deel, tegenover 738 van

degenen die een baan in de "meÈaal" of "e1ektro" vinden.

8.5 Bedrijfsgrootte

De verdeling van de grootte van de bedrijven, waarin de

LTSters terechtkomen wordt in onderstaande tabel vergele-

ken met die van de totale Nederlandse beroepsbevolking:

Tabel 8.6 Verdeling naar bedrijfsgrootte

aantal
werknemers

minder dan 10

1O L/m L9

20 t/n 49

50 t/m 199

2OO x/m 499

500 en meer

!99P9tggt!9!
oercentaqeà-------=-

!ergsp:!evslErlg*
P9r991!399

totale

20r

l2z

20*

25?

9Z

I4z

522

20*

108

18ts

25*

168

11*

4B*

totaal 100ts (n=492 ) 1008

r* Sociaal-ekonomische statistieken, CBS, t96g.

Íets meer dan de helft van de jongens \^/erkt in een bedrijf
met maximaaL 49 werknemers. Deze verdeling komt in grote

lijnen overeen met die van de totale Nederlandse beroeps-

bevolking.
In onze steekproef zijn alleen de bedrijven met een aantal

werknemers tussen de 200 en 500 Iicht ondervertegenwoor-

digd.
De grootte van het bedrijf, waarin de LTSrers terecht ko-

men, hangt - zoals te verwachten valt - samen met de ur-
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banisatiegraad van zijn omgeving.

Tabel 8.7 Bedrijfsgrootte naar urbanisatiegraad

aantal
werknemers

minder dan 50

50 t/n 199

200 en meer

P9I99!!399
642

23*

138

89r99!!e99
53t

26?

2lz

P9r99!!199
388

22?.

40%

dorp !!gge1-gre!e_9!39 sre!e-:!1q

totaal 1008 (n=171) 1008 (n=190) 1008 (n=131)

Jongens

een dorp

van een

dri j ven.

van een school

komen meer in
school gelegen

gelegen in een middelgrote stad en

kleine bedrijven terecht, jongens

in een grote stad meer in grote be-

8.6 Woon-\^/erk afstand

VeeI van onze ex-LTSrers blijken in hun woonplaats werk

te hebben gevonden. Voor niet minder dan 438 van de school-
verlaters is dat het geval. Van de schoolverlaters $roont

20ts meer dan 10 km. van zijn werk. Uiteraard speelt hier-
bij een ro1 dat jongeren die in een grote plaats h/onen

ook eerder in die stad werk kunnen vinden.
Voor de jongeren uit de grote steden geldt dan ook dat
63* van hen in de woonplaats een baan vindt. In de dorpen

is dat bí) 42* van de jongeren het geval. De middelgrote
steden nemen een merkwaardige plaats in. Daar blijkt
slechts 2Bt van de jongeren in de eigen woonplaats een

baan te hebben gevonden. Dit verschijnsel kan misschien
worden toegeschreven aan de slechtere werkgelegenheid in
de middelgrote steden.

Het feit dat vrijwel de helft van de jongeren een baan

in de eigen woonplaats vindt, zeqtt \^rellicht iets over de

geringe mobiliteit van jonge werknemers. Ze lijken niet
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zo gauw bereid te zijn om terwÍ11e van een baan te ver-
hui.zen. Dat zal zeker verband houden met het feit dat de

meeste respondenten (91t) nog bij hun ouders vronen.

8.7 Salaris

Daar vraqen over salaris gewoonlijk nogal wat weerstand

oproepen, vroegen \^re onze respondenten slechts aan te ge-

ven in welke loongroep hun salaris viel.

Ta-bel B.B Netto-Ioon per week

Igglgrg=e

minder dan 75 gulden

75- 99 gulden

lOO-124 gulden

125-L49 gulden

150-199 gulden

200 gulden en meer

niet ingevuld

89r99!!399

3ts

7z

t7z

31r

34?'

7z

18

totaal 1008 (n=492)

Van belang is in hoeverre deze jeugdige werknemers meer

of minder verdlenen dan het minimum-jeugdloon. Víij weten

als gevolg van de gehanteerde methode niet hoeveel deze

werknemers precies verdienen. Daarom kunnen we alleen na-

gaan of iemands salaris valt binnen, boven of onder de

Ioongroep, waarin zijn minimum-jeugdloon zit. Rekening

houdend met de partiëIe leerplicht en de leeftijd van de

betrokkene, komen we tot de konklusie dat minstens l0B

van de ex-LTSters minder verdient dan de salarisgroep
1'l

waarin zijn minimum-jeugdloon valt ". In bedrijven met

L) zf" voor een veranthroording van de gevolgde methode
bijlage IV: Salaris en minimum-jeugdloon.
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minder dan 10 werknemers kont dat relatief het meest voor
(ín 272 van de gevallen); maar ook in bedrijven met een

aantal werknemers tussen de 50 en de 199 konsÈateren we

onderbetaling (in 258 van de gevallen).
Van de schoolverlaters zj-t 51t tenminste één salarisgroep
hoger dan waarin het minimum-jeugdloon va1t.
Wij hebben nagegaan hoe de kwaliteit van de banen zich
verhoudt tot de verdiensten. Het valt dan op dat vooral
werk, dat ongeveer aansluit bij de op school greleerde

kennis, minder goed betaald wordt dan werk, dat minder of
geen enkele scholing vraagt. Jongens die ongeschoold werk

verrichten hebben dus gemiddeld een wat beter loon.

8.8 Overwerk/bijbaantjes

Volgens de Arbeidswet is het slechts dan toegestaan om

personen van 16 en 17 jaar over te laten werken, als daar-
voor vergunning is verleend. Mede om die reden hebben we

nagegaan of - en hoe vaak - deze schoolverlaters overwer-
ken. Ruj.m de helft van de respondenten (53t) heeft in de

loop van het jaar wel eens overgewerkt. Meestal blijft
dat overwerk tot een paar uur beperkt; 13t van de respon-
denten echter werkt geniddeld per maand tenminste 20 uur
over.

Tabe1 8.9 Gemiddeld aantal uren overrÀrerk per maand

eYgrygI!-895-se!q
qeen overwerk

gemiddeld uinder dan 1 uur
gemiddeldvan2-4uur
qemiddeldvan5-Buur
gemiddeld van 9 -20 uur
gemlddeld meer dan 20 uur

P95993!es9
472

9t
l6z
7*

8t
13r

totaal 1008 (n=4921
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De 16- en l7-jarigen werken zelfs vaker over dan het gemid-

delde voor de totale groep (598 tegen 53ts).

Daarnaast hebben $/e nagegaan hoe de verdeling naar teeftijd

is voor hen die regelmatig overwerk verrichten. AIs grens

namen hre meer dan B uur per maand overwerk. De leeftijds-
verdeling j-s dan als volgt:

Tabel 8.10 Percentage overwerkers (meer dan B uur per
maand gemiddeld) per leeftijdskategorie

lgs!!i19
16-jarigen
1 7-jarigen
1 B-jarigen

P9r99tl399

2Bz

212

1B*

De 16- en l7-jarigen, die normaal gesproken geen overwerk

mogen verrichten, blijken het vaakst over te werken!

We hebben aan de schoolverlaters ook gevraagd of ze wel

eens iets bijverdienen door rs avonds of in de weekends

nog hier en daar een klusje op te knappen. Het blijkt dat

vrij veel ex-LTS'ers (398) dit soort bijverdÍenste hebben'

Het gaat bovendien vaak om een flink aantal uren, zoals

de onderstaande tabel aangeeft-

Tabel 8.11 Gemiddelde tijd per week aan klusjes besteed

!iiq
gemi-ddeld 1 uur

gemiddeld 2- 3 uur

gemiddeld 4- 5 uur

gemiddeld 6-10 uur

gemiddeld 11-25 uur

P9r991!1s9
158

25*

18ts

2Bz

t4z

totaal 1008 (n=192)
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8.9 Opleiding naast het werk

Het grote belang van het volgen van een verdere opleiding
naast het werk kan niet genoeg worden onderstreept. De

vakkennis en de vaardigheden die de LTS'ers op school heb-

ben opgedaan, worden door de bedrijven immers als onvol-
doende beoordeeld om hen tot echte vakmensen te maken.

LTSrers zelf vlnden een verdere opleiding belangrijk om-

dat hun toekomstmogelijkheden er sterk door vergroot wor-

den. De meeste LTSrers (722) volgen dan ook een opleiding

naast hr:n baan. In veruit de meeste gevallen daarvan (B3t)

betreft dat het volgen van een leerllngstelsel. Een avond-

studie wordt door 178 van de LTS!ers gevolgd; naar een

vormingscentrum gaat slechts 88.

Het feit dat bijna dri-ekwart van de schoolverlaters een

vorm van onderwijs of vorming geniet, wordt natuurlijk
voor een belangrijk deel veroorzaakt door de partië1e leer-
plicht, die voor bijna de helft van hen bestaat: 118 van

de respondenten diende twee dagen per week naar school

te gaan; 35% van hen was nog één dag leerplichtig. Wij

gingen na in hoeverre de dwang van de partiële leerplicht
een rol speelt bij de beslissi.ng een verdere opleiding te
volgen. Daartoe vroegen we de respondenten die leerplich-
tig waren of ze de opleiding ook hadden gevolgd als ze

niet leerplichtig zouden z5-jn geweest. Driekwart zegt dat

ze dat inderdaad gedaan zouden hebben.

Het is dus niet de dwang alleen die hen voor een vervolg-
opleiding doet kiezen.

Het voorgaande toont aan dat deze jongeren wel degelijk
belangstelling hebben voor het volgen van een verdere op-

leiding. Vooral het feit dat die opleiding meestal zo nau$,

samenhangt met de beroepsuitoefening (het betreft in de

meeste gevallen vervolgopleidingen in het kader van het

leerlingwezeo) zaL die belangstelling hebben gestimuleerd.
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Í{elke leerlingstelsels zijn vooral bij deze vervolgoplei-
dingen betrokken?

Omdat de meeste respondenten op school de vakrichting me-

taalbewerken of elektrotechniek volgden i-s het vanzelfspre-
kend dat vooral leerlingstelsels uit die bedrijfstakken
het vaakst worden genoemd. Zo voJ-gt 21t een primaire op-

leiding bij Bemetel, L1z bij Smecona; 51t volgt een VEV-

opleidÍng.
Over het geheel genomen waarderen de kursisten deze vak-

opleiding positief:

Tabel 8.12 Redenen waarom het leerlingstelsel gevolgd
wordt

redenen P95s9!!3s9
63t

23*

ik volg het voor de diploma's; voor later
ik heb er veel aan voor mljn werk

ik volg het, maar ik zie er eigenlijk de
zin niet van in
niet lngevuld

8t

6%

In
in

totaal 1003 (n=299)

de loop van het eerste jaar houdt 2lE met zijn opleiding
het leerlingstelsel op. De redenen zijn:

Tabel 8.13 Redenen, waarom men ophoudt met het volgen
van het leerlingstelsel

redenen

ik had geen zin meer

het !'ras te moeilijk
ik had er voor mijn werk

belemmeringen (school te
bedrijf wil leerdag niet
van baan veranderd, moest

andere redenen

niets aan

ver van huis,
uit betalen,
in dienst)

P9Is9!!3s9
322

25?.

18*

118

L4z

totaal 1008 (n=61 )
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In de bedrijfsenquëte vroegen we ook of de res;rondenten
in de toekomst nog een opleiding dachten te gaan volgen.
Twee derde van hen is dat van plan.
Niet minder dan 79t van deze respondenten noemt avond_
onderwijs en schriftelijke kursussen. Alsnog een leerling_
stelsel volgen, hrit 20E. Het bezoeken van een vormj-ngs_
instituut noemt minder dan 1*.
ltle moeten ons echter wer realiseren dat zorn toekomstpran
in veel gevallen niet verhrezenlijkt zal worden. In de door
ons gehouden gesprekken meÈ 102 ex_LTSrers tussen de eer_
ste en tweede interviewronde, zj_en $/e erg vaak dat een
respondent qrootse plannen voor de toekomst heeft, maar
in feite geen enkele stap zet om die plannen ten uitvoer
te brengen.

B. 10 Samenvattj.ng

rn dit hoofdstuk kwamen een aantar karakteristieken van
de eerste banen, die de schoolverlaters kregen, aan de orde.
Van de 492 schoolverlaters, die gedurende de onderzoeks_
periode aan de srag raken, heeft 938 voor harf oktober L974
zijn eerste baan. Een kwart van hen slaagt er echter niet
in een baan te vinden, waarin hij gebruik kan maken van de
op de LTS opgedane kennis.
Van die eerste banen is 199 van niet_technische aard. Het
merendeel van deze banen behelst ongeschoold werk.
De bedrijven, waarin de schoolverlaters terecht komen,
wijken qua grootte niet af van de bedrijven, waarin de
totale Nederlandse beroepsbevolking werkzaam is. Van de
schoolverraters is 528 werkza:m in een bedrijf met minder
dan 50 werknemers.

Het bedrijf, waar men werkt, 1i9t bij 498 van de jonge
werknemers in de woonplaats. De indruk bestaat dat er,
oede gezien het feit dat 918 van hen nog thuis bij de
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ouders woont, bÍj deze groep jonge werknemers weinig be-

reidheid bestaat terwille van een baan te verhuizen'

Naar onze informatie krijgt 10% van de ex-LTSrers minder

uitbetaald dan het voor ieder van hen geldende minimum-

jeugdloon.

Er blijkt een samenhang te zijn tussen het nivo van het

werk en de salariëring- Jongens die ongeschoold werk ver-

richten vinden hiervoor kompensatie in een gemiddeld

wat betere beloning.

Votgens de Arbeidswet is het slechts dan toegestaan om

personen van 15 en 17 jaar over te laten werken' als daar-

voor vergunning is verleend. Wij vinden dat 16 en 17 ja-

rigen juist vaker overwerk verrichten dan 18 jarigen'

Het merendeel van de respondenten vindt het volgen van

een opleiding, ook nu ze werken, erg belangrijk' Van de

schoolverlatels volgt 722 een oplej-ding' Het voornaamste

motief tigt in de vergroting van de toekomstnaogelijkheden'

De opleidingen in het kader van de leerlingstelsels trek-

ken de meeste kursisten (83t van hen die een opleiding

volgen) .

Van diegenen die aan een opleid'ing in het kader van de

leerlingstelsels beginnen, breekt 214 deze in het eerste

jaar af. In de toekomst blijft naar de mening van de

respondenten het volgen van een opleiding belangrÍjk'
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9. VERANDEREN VAN BAAN

In het vorige hoofdstuk werd gewezen op de onvoordelige
positie van de schoolverlater die in een "onder-nivo"
baan terechtkomt.
In dit hoofdstuk gaan we na hoe vaak LTS'ers in hun eerste
jaar werken van baan veranderen. Daarna vergelijken we de

eerste en de tweede baan wat betreft het nivo en de aard

van het werk.

Nagegaan wordt welke rol de urbanisatiegraad hierbij speelt.

9.L Baansverandering en nivo

Hoe vaak LTs-verlaters in het eerste jaar van hun beroeps-

leven van baan veranderen, valt af te leiden uit de volgen-

de tabel.

Tabel 9.1 Aantal banen gedurende eerste jaar werken

banen elselgg! P91991!199
618geen baan

één baan

t!,ree banen

drie banen

vier banen

vijf banen

totaal 498 1008

Van de schoolverlaters heeft 222 ín het eerste jaar wer-

ken meer dan één baan; 77t heeft slechts één baan geduren-

de dat jaar.

De 22* "baanveranderaars" blijken meer afkomstig uit de

"ondernivo" banen, dan uit "op/boven nivo" banen.

381

92

14

77*

188

3r

4Lz
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nlet van baan veranderen naar
eerste baan

nr_vo

van baan
veranderd

ja
nee

P9r991t3s9

412

59a

P9r991!1s9

168

B4z

eerste baan
onder ni;o---ó;7Ëóien nivo

totaaL 100t (n=123) 100s (n=369)

Om te zien hoe de "baanveranderaars" in hun tweede baan

terecht komen, vergelijken we het nivo van de eerste en

tweede baan van de jongens die van baan veranderden.

Tabel 9.3 Het nivo van de eerste en tweede baan
"baanveranderaars "

eerste baan
tweede baan onder nivo op/boven nivo totaal

P9r99!!1s9
36t

642

"onder nivo"

"op/boven nivo"

P9Is9l!1s9
66t.

348

P9r99!93s9
48* (n= 54)

52? (n= 57)

totaal 472 (n=52) 538 (n=59) 100u (p=11 11

hle zien dan 34t van hen, die van baan veranderen, in staat
is van een "onder nivo" baan in een "op/boven nivot' baan

terecht te komen.

Daar staat tegenover dat 368 van de "baanveranderaars" de

omgekeerde weg aflegt. De "stijgers" en "dalers" houden

elkaar dus in evenwicht. Dat heeft als resultaat dat \^re-

derom bijna de hetft van de "baarveranderaars" in hun twee-

de baan "onder nivo" zit.
Voor de groep als totaal verbetert noch verslechtert de

situatie.
Het feit dat twee derde van de "baanverand.eraars" in een

"onder nivo" baan blijft zou er het gevolg van kunnen zijn
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dat op de school opgedane technische bekl,raamheden bij ge-
brek aan oefening langzaamaan verleerd raken. Ook de stig-
matiserende werkj.ng van het arbeidsverleden zou, hoewel de

periode waarover deze jonge werknemers gevolgd werden vrij
kort 1s, van invloed kunnen zijn.
Een andere verklaring zou gevonden kunnen worden in het
feit dat ongeschoold werk Í/at beter betaald wordt. Dat zou

een argument kunnen zijn om bij het veranderen van baan

weer zulk werk te kiezen.
Víeinig grond lijkt er voor een gedachtengang, als zou een

aantal jonge werknemers eerst een tijdje kwalitatief min-
der werk moeten doen, om echter daarna aan een betere baan

Èoe te komen-

9.2 Leereffekt

We hebben ons afgevraagd in hoeverre de ',baanveranderaars,,
bij het zoeken van een nieuwe baan profiteren van hun eer-
dere ervaringen. Deze vraag is relevant omdat bleek, dat
de manier waarop een baan gezocht werd van j-nvloed was op

de kwaliteit van de gevonden banen.

Om na te gaan of de "baanveranderaars" nu kritischer en

selektiever te werk g,aan dan toen zij hr:n eerste baan

zochten, bekeken we hun reakties op de open vraag'rA1s je
nu een baan zou zoeken, zou je het dan anders aanpakken

dan toen je van school kwam".

We vergeleken hun beantwoording met die van degenen die
nlet van baan waren veranderd. Van degenen, dJ_e niet van

banen hraren veranderd, zei 32*, dat zij het zoeken van een

baan j-n het vervolg anders aan zouden pakken. Van de "baan-
veranderaarsrt zei 31t, dat zij niet op dezelfde manièr op

zoek zouden gaan. We kunnen hieruit afleiden dat school-
verlaters, die van baan veranderen, niet meer geleerd heb-
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ben van hun ervaringen met het zoeken in het verleden dan

de overigen.

Vervolgens hebben \^re nog gekontroleerd of er misschien van

een extra leereffekt sprake is bij degenen, dÍe in hun

eerste baan "onder nivo" terecht waren qekomen. Zij zouden

bij uitstek gemotiveerd moeten zijn om het zoeken van een

baan anders aan te Pakken dan de eerste keer. In feite

blijkt echter dat zij nauwelijks vaker dan de "baanverander-

aarstt uit t'op,/boven nivo" banen aangeven het zoeken anders

aan te pakken dan de eerste keer (338 om 30e.).

9.3 Baansverandering, nivo en urbanisatiegraad

In de vorige paragraaf konstateerden we dat baansverande-

ringT voor de meeste schoolverlaters niet tot een verbete-

ring van het nivo van het werk in de tweede baan leidde-

In deze paragraaf bekijken we of deze konstatering geldig

is voor zowel de situatie in een dorp als die in een mid-

delgrote stad of die in een qrote stad.

Tabel 9.4 De eerste en tweede banen van "baanveranderaars"
naar urbanisatiegraad

elserTePZEgiagTleeqr
Derc.l perc. lperc.
!----t _----- I =----

onder

oP,/boven

99r 35c | 57s

11165*143t
---t----+---

totaal 39*161s11008

Uit deze tabel valt af te leiden, dat we een uitzonderÍng

moeten maken voor de situatie in een dorp:

De meeste baanveranderaars, die eerst "op,/boven nivo" werk

hadden, vinden opnieuw een dergelijke baan.

Bovendien is in het dorp ongeveer de helft van de baanveran-

deraars, die eerst vrijwel ongeschoold werk verrichÈten, in

staat een tweede baan te vínden, die beter aansluit bij hun

El_dgelCrg!9-9!39

onder oplbovenl totaaf
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opleÍdingsnivo. Voor jongens uit het dorp geldt dus dat het

nj-vo van hun tweede baan gemiddel-d beter is dan dat van

hun eerste baan.

In de grote stad gebeurt in feite het omgekeerde:

Zij, die in hun eerste baan "onder nivo" zaEen, zitten
daar voor het overgrote deel in hr.rn tweede baan weer. Bo-

vendien slaagt een aantal jongens er niet in om ook in hun

tweede baan werk van "op/boven nivo" te vlnd.en.

In de middelgrote stad Írordt iets meer "gedaald" dan "ge-
stegen", zodaL het gemiddeld nivo van de tweede banen iets
minder is, dan dat van de eerste.

9.4 De aard van het werk in de eerste en in de tweede
baan

Zoals in hoofds'-uk I "De eerste baan" in 3raragraaf 8.1

"De aard van het werk" werd opgemerkt, is de start die de

ex-LTS'er in een baan met een niet-technisch karakter maakt,

nogal ongunstig. Hij maakt geen gebruik van de op school
opgedane kennis en zijn kansen op verdere scholing zijn
gering.
Op grond hiervan voerden ire met het gegeven "aard van het
werk" een soortgelijke analyse uit a1s we reeds met "nivo,'
deden.

Tabel 9.5 De aard van het werk van
van baanveranderaars per

de eerste en tweede baan
urbanisatiegraad

aard van
het werk

banen met een
niet-technisch
karakter
overige banen

sr9!9_:!3q
baan

eers tËl-Ereede

";;l ".;'-t'-
36r I szt

64a 438-ilË;-

slqqgl9r:-9!sg
baan

eerstle-Tfweede

;.; ;.;-

33ï I .u*

611 64\-;;i;;,-
totaal

32\
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Ook nu blijkt het beeld bij baansverandering bij iedere

urbanisatiegraad-kategorie verschillend te zijn. fn de

grote steden leidt baansverandering tot een toename van

het aantal personen dat een baan met een niet-technisch
karakter heeft. Voor het dorp en de middelgrote steden

verandert dat aantal vrijwel niet.

9.5 Samenvatting

We konstateerden in dit hoofdstuk dat 222 van de school-

verlaters in hun eerste jaar werken van baan verandert.

Zij, die van baan veranderen , zL)n relatief vaker uit
"onder nivo" dan uit "op/boven nivo" banen afkomstig.

Een aantal"baanveranderaars" ziet kans van een ttonder nivo"

baan 1n een "op/boven nivo" baan te komen. Daar staat te-
genover dat ongeveer eenzelfde aantal "baanveranderaars"

de omgekeerde weg aflegt.
Dat heeft aIs resultaat dat wederom bijna de helft, van

hen die van baan veranderden, ln hun tweede baan "onder

ni.vo" zit.
Voor de groep als totaal verbetert noch verslechtert de

situatie wat betreft de kwaliteit van hun banen.

Er moet we1 een uitzonderlng gemaakt worden voor

de situatie in het dorp. Daar overtreft het aantal "stij-
gers" het aantal "dalers", met als gevolg een aanzienlijk
qeringer aantal jongens dat in hun tweede baan "onder nivo"

zit. In de grote stad gebeurt het omgekeerde. Meer "dalers"
dan "stijgers" verslechteren het totaalbeeld in de tweede

baan. AIs wij kijken naar de aard van het werk, dan blijkt
dat juist in de grote stad het veranderen van baan leidt

tot een aanzienlijke toename van het aantal personen dat

een baan met een niet-technisch karakter heeft.
fn dit hoofdstuk bekeken we ook of zLi, die van baan ver-
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anderden, bi-j het zoeken van een baan profiteerden van hun

eerdere ervaringen.

"Baanveranderaars" blijken echter niet vaker dan de overl-
gen het voornemen te hebben het zoeken anders aan te pak-

ken dan toen ze van school kwamen.

Zelfs zi-j, die in hun eerste baan "onder nivo" zaten. koes-

terden dit voornemen niet vaker dan zij die in hun eerste

baan "op/boven nivo" zaten.
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10. WERKLOOSHEID

ïn dit hoofdstuk komt de werkloosheid op drie manieren aan

de orde.

In de eerste paragraaf geven \^re weer hoeveel van onze res-
pondenten in hun eerste jaar "werken" werkloos waren.

We maken daarbij een onderscheid tussen hen die in de aan-

loopfase, op zoek naar een baan, werkloos waren en diegenen,

die hetzelfde tussen twee banen in overkwam.

In de tweede paragraaf gaan we in op de wijze, waarop die
periode van werkloosheid, door de schoolverlaters ervaren

werd.

ook de manier waarop zij die werkloos waren, weer aan een

baan kwamen, komt daar aan de orde.

In de derde paragraaf tenslotte, presenteren we de beant-

woording van twee vragen, die we aan aIIe respondenten in
de tweede enquëteronde stelden.
De vragen behelzen de oorzaken van werkloosheid en het oor-
deel over werklozeni we vergelijken de beantwoording van

hen die ervaring hadden met werkloosheid met die van de-

genen, die die ervaring niet hadden.

10.1 onvang van de werkloosheid

IrIe onderscheiden tlree vormen van werkloosheid:
1e. schoolverlaters-werkloosheid (begin-werkloosheid)

2e. tussen-werkloosheid.

Met de term schoolverlaters-werkloosheid duiden we de werk-

loosheid aan die ontstaat als de schoolverlater er niet bin-
nen een bepaalde periode in slaagt een baan te vinden. Een

zoektijd van langer dan een maand werd door ons als een

periode van werkloosheid van de betrokkene beschouwd. Deze

vorm van werklooshej-d onderscheiden $/e nog in een korte

en een lange werkloosheidsduur. We noemen de begin-werkloos-

heid kort, a1s de betrokkene er in slaagde uiterlijk in sep-
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tember (dus 4 maanden na het verlaten van de school) een

baan te vinden. Van een lange begj.n-werkloosheid spreken

we als de schoolverlater langer dan een maand zocht en in
september nog steeds geen baan had gevonden.

Naast deze begin-werkloosheid onderscheiden we de vorrn van

werkloosheid van hen die er niet in slaagden na het verlaten
van een baan direkt een nieuwe werkkring te vinden (tussen-

werkloosheid) .

In de onderstaande tabel staat aangegeven in welke mate de-

ze vormen van werkloosheid voorkwamen bij onze ex-LTSters.

Tabel_10.1 Soort werkloosheid

P9rg9t!399
alleen korte begin-werkloosheid 32

alleen lange begin-werkloosheid 6Z

aIleen tussen-hrerkloosheid (1 maand
of minder) 4z

(meer'58

zowel begj-n-werkloosheid als
tussen-$rerkloosheid

geen baan gedurende het eerste
jaar

9E

9talleen tussen-\"/erkloosheid
dan 1 maand)

38

1ts

totaal 222(n=t11 van de 498)

In totaal hrordt 22* van de schoolverlaters gedurende het
eerste jaar werken met een of andere vorm van werklooshej.d

gekonfronteerd. zes man slaagden er in het geheel niet in
gedurende dat jaar een baan te bemachtigen.

Overigens is de werkloosheid niet opvallend groot voor de-

ze groep jonge werknemers: ten tijde van het tweede inter-
view - in oktober 1975 - was slechts 6? van hen werkloos.
Dit cijfer is ongeveer gelijk aan het toenmalige algeme-

ne werkloosheidscij fer.
WeI bestaan er enorme regrionale verschillen in werkloos-
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heid. In de 13 gebj-eden van het land waar het onderzoek werd

gehouden, varieerde het percentage respondenten dat met werk-

looshej.d gekonfronteerd werd van 118 (3 van de 28 schoolver-
laters) tot 418 (13 van de 32 in een ander gebied). Merk-

waardigerwijs bestaat er niet overal een verband tussen de

door ons qevonden omvang van de werkloosheid in een bepaal-
de regio en de totale omvang van de jeugdwerkloosheid zoals
dle door ons geschat werd op grond van de registratie bij
de Gewestelijke Arbeidsbureaus en CBs-gegevens over de om-

vang van de jeugdige beroepsbevolking per regio.

.LO. 2 Vterkloosheids-beleving

Aan de groep jongens, die hetzij in de aanloopfase op zoek

naar een baan, hetzij tussen twee banen in werkloos \^raren,

Iegden $re een aantal vragen over hun ervaring met werkloos-
heid voor.
ïn de eerste plaats rdaren we geÍnteresseerd in de redenen

die deze jongeren voor hr:n werkloosheid gaven.

Tabel 10.2 Redenen werklooshei-d

eer333t_1rs!_!ir

henzelf

de bedrijven

lokale ar-
beidsmarkt-
situatie

ik heb misschien niet hard
genoeq gezocht

ik stelde hoge eisen aan een
(nieuwe) baan

ik had niet zo'n zin om te
werken

[bedrilven wj-Iden me niet om-
la.t :-t nos naar school moetl"
lb"drijr.r, wilden me niet om-
la.t ix nos in dienst moet

het is hier in de buurt moei-
Iijk om aan werk te komen

Per991!399-93!
reden aankruist

P9r991!3s9

202

10s

108

13s

10r

472

* D" respondent mocht meer dan één reden aankruisen.



-75-

Veruit als belangrijkste reden wordt de onvoldoende werk-
gelegenheid in de regio aangegeven.

Voor bijna een kwart van hen, die werkloos hraren, speelde
mede een ro1 dat bedrijven hen afirezen op grond van het
feit dat ze op dat moment nog leerplichtig \^raren of op kor-
te termijn in dienst moesten.

Het komt echter ook voor dat men de werkloosheid, tenminste
ten dele, aan zichzelf wijt. Rechtstreeks gevraagd naar de

mate waarin men zich aan de elgen werkloosheid schuldig
acht, geeft de meerderheid te kennen werkloosheid vooral
te zien als iets wat je overkomt, zonder dat je er iets
aan kunt doen.

Tabel 10.3 Kon je zelf iets doen aan je werkloosheid?

ik kon er zelfs niets aan doen

ik had er misschien wel iets aan kunnen doen

het lag helemaal aan mezelf

P9rg93l3g9
702

202

10r

totaal 100t (n=1 1 11

De volgende vraag die over de werkloosheid van deze school-
verlaters werd qesteld, betreft de beleving van die periode.
Hoe ervaren deze jongeren die aan het begÍn van hun beroeps-
leven staan het feit dat ze geen plaats in het arbeidsbe-
stel kr:nnen vinden? Voelen ze zidn er ongelukkig onder of
zíen ze vooral de positieve kanten van het werkloos zL)n?
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Tabet 10.4 Beleving werkloosheid

-P95s9l!399

een vervelende tijd die je maar zo snel 
338

mogelijk moet vergeten

niet weten wat je met je tijd moeÈ doen 28r^

lekker voor jezelf bezíg kunnen zijn 23?.

een makkelijke manier om aan geld te komen 4z

overige redenen, niet ingevuld 12*

totaal 100s(n=111)

We zien dat voor 518 van onze respondenten de negatieve kan-

ten van het werkloos zijn overheersen: voor één derde van

de jongens is het echt een ellendige periode uit hun leven,

die ze zo snel mogelijk willen vergeten.

Anderen zien het minder dramaÈisch. Voor hen i-s de meest

onaangename kant van het werkloos zi-jn, de verveling.

Iets minder dan een kwart van de resPondenten vermaakt zich

wel en heeft er weinig moeite mee om zj-c}:.zeLf aangenaam be-

zig te houden. Zij lijken, in tegenstelling tot de groep die

de periode van werkloosheid als een lijdensweg ervaart, veel

meer afstand van het werken als plicht genomen te hebben'

De mensen in de omgeving van de werkloze spelen ook een be-

langrijke rol bij de beleving van die periode. Het za1

het gevoel van eiqenwaarde iruners bepaald niet ten goede

komen, a1s de werkloze zich een profiteur of luilak hoort

noemen. De helft van de werklozen zelf denkt dat de merÈen

om hem heen hem niet anders beoordelen dan vroeger.
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Tabel 10.5 Hoe denkt je omgevinq over jou a1s (ex-)werkloze?

13lseerqEslgge5rg P:r991!rs9
dezelfde die je altijd was 522

een pechvogel 20*

iemand die te lui is om te werken 10t

iemand die het er lekker van kan nemen BB

een profiteur 5E

niet ingevuld 58

totaal 1008 (n=111)

Toch nog 15? van hen, die in het eerste jaar werken ooit
werkloos waren, heeft het idee dat hij op dat moment door
zijn omgevlng te lui gevonden werd om te werken of zelfs
a1s een profiteur werd gezien.

Na deze globale indruk van de beleving van de werkloosheid
leek het van belang om na te gaan welke konktusies de werk-
Iozen mogelijkerwijs aan hun ervaringen verbinden. Kijken
ze nu bijv. anders tegen werken aan dan daarvoor?

Ta!e1 10.6 Heeft de werkloosheid je veranderd?

P9r993!3g9*
ik heb het gevoel gekregen dat ik niet meer
meetel 4Z

ik heb nu ontdekt hrat een voorrecht werken
eigenlijk j.s 272

ik heb nu gemerkt hoe belangrijk leren en
diplomars zijn 342

Ík ben gaan inzien dat er nog hrel wat
anders is dan van B tot 5 werken 98

ik heb nu heel andere interesses buiten
mijn werk gevonden IOE

ik heb ontdekt dat ik met minder werk
genoegen za1 moeten nemen 14?

het heeft me niet veranderd 432

* D. respondenten mochten meer dan één antwoord gebruiken
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Voor zover de (ex-)werklozen menen dat de ervaring van het

werkloos zijn hen heeft veranderd, komt dat vooral neer op

het toekennen van meer belang aan opleiding en scholing.

Voor zover er sprake is van een verandering in de houding

t.a.v. werken, gaat die verandering meestal niet in de

richting van het relativeren van de betekenis van arbeid.

Men heeft juist ontdekt wat een groot goed het werken eigen-

Iijk is (272). Slechts 98 heeft een uitgesproken andere les

geleerd. ZL) zí)n tot het inzicht gekomen dat er nog wel

!,rat anders te doen i-s, dan van B tot 5 werken.

We stelden de groep schoolverlaters, die na een periode van

werkloosheid weer aan de slag kwam, de vraag hoe dat gelukt

was. Hadden zij tenslotte toch de baan gevonden die ze

graag wilden hebben of namen ze op een gegeven moment maar

een baan die toevallig beschikbaar was?

Tabel 10.7 Hoe kwam je aan een baan?

P9r99t!3991!lvggrgE1!:ggrrg

je hebt met ander of minder werk genoegen
genomen

je vond eindelijk de baan die je wilde
hebben

je hebt op een gegeven moment de eerste de
beste baan die je kon krijgen maar genomen

niet ingevuld

L4z

318

498

6z

totaal 1008 (n=92)

Uit- deze tabel valt af te lei-den dat

ter bij de wijn doet a1s het gaat om

bepaald soort baan.

De meesten hebben de eerste de beste

sctrÍkbaar kwam, of moesten met ander

gen nemen. Uit deze gegevens blijkt
waarin de meeste werklozen zitten.

slechts 318 geen wa-

het krijgen van een

baan genomen die be-

of minder werk genoe-

de onvoordelige positie
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10.3 De oorzaken van werkloosheÍd en het oordeel over de
werkloze

Aan aI onze respondenten stelden we 2 vragen over werkloos-
heid. De eerste betrof de mogelijke oorzaken van werkloos-
heid. We geven de antwoordkategorieën die over het geheel

het meest werden aangekruist. We tonen ook de verschi_1len

in beantwoording tussen hen dj-e we1 en niet werkloos zijn
geweest.

Tabel 10.8 De meest aangekruiste oorzaken van werkloos-
heid naar wel of niet ervaring hebben met
werkloosheid*

ervarr-n9 met werkloosheid
oorzaken l3

!919:
achter-

bu%

522

338

15?

1,72

nee totaal

P919: P9f9:

442 48?

472 482

53r 47?.

2Iz

l4z

198

15r

dat komt door de tijdelijke
uitgang van de ekonomie

dat komt door aI die buitenlandse
werknemers, die hier werken

er is werk genoegr rttàèr de men-
sen willen niet werken

dat ligt aan de regering die we
nu hebben

dat zit hem in ons soort maat-
schappij

* M..r dan één antr.roordkategorie mocht worden aangekruist

Allereerst valt op hoeveel van deze schoolverlaters de bui-
tenlandse werknemers al-s schuldigen aanwi_jzen. Verder is er
een treffend verschll in de beantwoording van degenen dj_e

wel en degenen die geen ervaring met werkloosheid hadden:

de (ex-)werklozen zien de oorzaak vaker in de teruggang van

de ekonomie en wijten de huidige werkloosheid veel minder
aan de mentaliteit van de werknemers. c

Een soortgelijk verschil in opvattingen is te konstateren
bij de beantwoording van een vraag naar het oordeel over
werklozen:



Tabel 10.9 oordeel
varlng
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over werklozen naar wel of niet er-
hebben met werkloosheid

oordeel

de meesten kr:nnen er niets aan
doen, het ligt aan de ekonomie

sommigen kunnen er niets aan
doen, maar er zijn ook veel
profiteurs onder

de meesten zijn eigenlijk te
Iui om te werken

ervlri!s-s9!-r9rEle99bel g
ia nee totaal4-

perc. perc. perc.

3BB l7ï^ 222

568

6t

7 4z '702

BB9z

totaal 1001 1008 1008
(n=l11 ) (n=387) (n=498)

Over het geheel genomen vindt men in meerderheid dat er

nogal wat werklozeo zi)n, dle misbruik maken van de sociale

voorzleningen.

Ook hier zijn het de schoolverlaters die ervaring met werk-

Ioosheld hebben, die in veel mindere mate de beschuldigende

vinger j-n de richting van de werkloze uitsteken. Zí1 zi3n,

hraarschijnlijk als gevolg van eigen ervaring, milder in hun

oordeel.

Net als bij de vraag naar de oorzaken van werkloosheid, is

bij hen het aantal dat voornamelijk "de ekonomi-e" de schuld

geeft, groter dan bij hen die zelf geen ervaring met werk-

Ioosheid hebben.

10.4 Samenvatting

De schoolverlaters die in het eerste jaar werken met werk-

loosheid worden gekonfronteerd (224 van de totale groep)

ervaren die situatie in meerderheid als onplezi'erig' De

oorzaak van het werkloos zijn wordt vooral gelegd bij de

slechte werkgelegenheid. Een veel kleiner aantal acht zj-ch

er zeLf schuldig aan.
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De ervaring met werkloosheid geeft de meesten geen andere

kijk op zíchzeLf. De waardering voor arbeid lijkt echter

door de ervaring van het werkloos zijn eerder toegenomen

dan verminderd te zijn. Misschien speelt dat èen ro1 bij
het verschijnsel dat een groot deel van de werklozen zegL

uiteindelijk het eerste het beste baantje aangepakt te heb-
ben ook a1 was het niet het soorÈ werk, dat ze zochten.

De tijdelijke achteruitgang van de ekonomie, de aanwezig-

heid van de buitenlandse werknemers en het feit dat de

mensen niet willen werken, wcrden door de totale groep

als belangrijkste oorzaken van de werkloosheid genoemd.

Zij die ervaring met werkloosheid hebben, noemen meer de

achteruitgang van de ekonomie en veel minder heL geringe

animo om te werken.

Ook in hun oordeel over de werklozen zijn deze jongens miI-
der. De meeste schoolverlaters vinden dat er onder de werk-
lozen veel profiteurs zljn.
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11. HET FUNKTIONEREN VAN EX-LTSIERS ÏN HET BE-
DRIJT EN HUN TOEKOMSTMOGEL]JKHEDEN

Om een indruk te geven van de manier waarop de schoolver-

laters in het bedrijf funktioneren, behandelen we de vol-
gende onderwerpen: In de eerste paragTraaf komen de proble-

men aan bod, die de respondenten in de werksituatie erva-

ren. Vervolgens laten we zien hoe de respondent, op basis

van een achttal aspekten, zijn eigen gedrag in de \^/erksitu-

atie beoordeelt. Ook het oordeel van de direkte werkchef

over zijn gedrag in de werksituatie wordt gepresenteerd.

Andere indikaties voor de manier $/aarop de jonge víerknemer

in het bedrijf "meedraait" zijn verzuim en het te laat komen-

In de laatste paragraaf behandelen we de toekomstmogelijkhe-

den die de respondent volgens zijn direkte werkchef heeft.

1 1. 1 Problemen

Bij het funktj-oneren van jonge werknemers in het bedrijf

hebben we vijf mogelijke probleemvelden onderscheiden- Be-

halve naar problemen in de persoonlijke sfeer (ruzie met

kollegats, ruzie met je baas) hebben hle gevraagd naar pro-

blemen wat betreft het salaris, en die welke ontstaan door

aanmerkingen op de kwaliteit van het werk en op het werk-

tempo.

In tabel 1 1. 1 staat u/eergegeven hoe vaak de respondenten

met deze problemen gekonfronteerd werden.

Tabel 11.1 Frekwenti-e voorkomen van problemen

:eer!-cr9!Ie9s

amnerkingen op de kwalitèit 
1gvm het werk

aamerkingen op het werktempo 2'à

ruzie Bet koLlega's 0,49

problenen over het salaris 22

ruzie met je baas 0.49

noq weI eens zelden nooit niet Íngevuld

PEf9: P9I9: PSI9: P9I9:

168

138

3ts

7z

2z

2*

3s

38

3t

3B

52* 29?

322 508

322 622

18* 712

1 1C 84r
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Over het geheel genomen worden de aangegeven problemen
maar weinig aangekruist. Alleen de kritiek op de kwaliteit
en tempo van het werk l-eiden nog wel eens tot noeÍlijkhe-
den. Misschien hebben de problemen, die door de kritiek op

de kwaliteit van het werk ontstaan, iets te maken met de

klacht van de werkgevers dat de LTS de laatste jaren te
víeinig vakgericht opleidt.

LL.2 De eigen beoordeling en die van de werkchef

Ook uit de manier waarop de respondent zelf en zijn werk-

chef het gedrag in de werksituatie beoordelen, komt een

weinig problematisch beeld naar voren. De werkchef wijkt
in zijn oordeel weinig af van dat van de respondent.

Ta-be1 11.2 Beoordeling van het funktioneren van de
respondent

9e-regpgl9er!-r:
oordeel van oordeel van

een harde werker

een herrieschopper

i-emand, die altijd goed
meewerkt

iemand, die er ge$roon
bijhoort
iemand, die vaak ruzie
maakt

een rustigt persoon

iemand die altijd goed
werk aflevert
iemand die er een beetje
buiten staat

59:P9!99!!
mee eens

P9r991!3s9
62?.

6*

96?.

988

1B

672

792

e!eI
mee eens

P91993!3s9
75?

4z

91s

942

18

858

B1B

4z 7Z
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Het valt op dat \^raar een aantal werkchefs kritiek heeft
(geen harde werker, geen rustig persoon, niet altijd goed

werk afleveren), de respondenten zichzelf ook wat ongunsti-
ger beoordelen. Dat het oordeet bij een "rusti-g persoon"

nogal sterk uiteenloopt, kan er waarschijnlijk aan worden

toegeschreven dat "rustig" voor de werkchef een andere

betekenis (geen lawaaischopper) heeft dan voor de respon-

dent zelf (weinig aktief).
A1 met al koncentreert de (zelf)kritiek zich meer op werk-

tempo en kwaliteit van het werk. In de persoonlijke sfeer
fijkt de situatie vrijwel ideaal.

11.3 Ziekteverzuim en te laa! komen

We vroegen de respondenten of en zo )a, hoe vaak ze in hun

laatste baan wel eens een dag of een paar dagen (Paximaal

een week) ziek thuis gebleven lraren.

We vroegen naar de frekwentie van het kortdurend verzuim,

omdat juist dit verzuim indicatief is voor bijvoorbeeld de

aard van de werkverhoudingen en de mate waarin het werk

zelfontplooingskansen biedt (Philipsen, L969) .

De ziektefrekwentie geeft het volgende beeld te zien:

Tabel 11.3 Frekwentie ziekteverzuÍm

verzuam

geen verzuim

één maal

twee maal

drie maal

meer dan drie maal

P9r99!13s9
4Lt'

272

28?.

98

5t

totaal 100t (n=492)
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Dit levert een gemid.delde verzuimfrekwentie in de laatste
baan van 1r2 maal per persoon. De gemiddelde duur van de

laatste baan bedraagt ruim 11 maanden (1112 maanden).

Omgerekend op jaarbasls komt het kort-durend verzuim van

de schoolverlaters uit op 1,3 maal per persoon per jaar.
De gemiddelde verzuimfrekwentie, zoals die door de werk-
chefs werd opgegeven, wijkt nauwelijks af van dj_e van de

respondenten zelf: hun opgave resulteert in een gemiddelde

verzuimfrekwentie van eveneens 1 r 3 maal per persoon per
jaar. In 548 van de gevallen geven de chefs precies de-
zelfde verzuimfrekwentj-e op als de respondenten. TÍree ten-
denzen zijn te onderscheiden als de opgaven van chefs en

respondenten nlet korresponderen :

- chefs geven een lagere opgave van de verzuimfrekwen-
tie dan de respondenten, vooral a1s deze responden-

Èen een geringe verzuimfrekwentie opgeven (chefs

zeggen "er $ras geen verzuj-m" , respondenten zegg:en

"ik heb 1 à 2 maal verzulmd',) i
- chefs geven een hogere opgave van het verzuim, voor-

al als de respondenten aangeven enkele malen ver-
zuimd te hebben (chefs "overschatten" de verzuimfre-
kwentie als er volgens beiden van verzuim sprake is).

Het feit dat de gemiddelde verzuimfrekwentj_e berust op ge-

gevens van de respondent ze1f, geeft ons aanleiding nogal
voorzichtig te zijn met het verbinden van konklusies aan

dit cijfer. Als we echter ons gemiddelde van 1,3 vergelij-
ken met cijfers uit de door het NIPG in de jaren 1974-1975

bijgehouden statistiek (aktieprograrnma C.O.P. ), lijkt het
gevonden gemiddelde aan de lage kant.
Deze op bedrijfsregistratie gebaseerde statistiek geeft
namelijk een gemiddelde verzuimfrekwentie voor jongeren

LoL 24 jaar van 1rB maal per jaar (voor de verzuimgevallen,
die niet langer dan 1 week duren).
Een andere vraag, die we de werkchef met betrekking tot
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funktioneren van onze respondenten in het bedrijf ste)-den,

betrof het Èe laat komen. Nooit te laat komt 85t en af en

toe 13E; bij slechts 28 komt het vaak voor-

Al met at lijkt het te laat komen niet ieÈs te zijn dat in

de bedrijven tot grote problemen aanleiiling geeft.

L[. 4 Toekomstmogelijkhedsl

Gezien het belang dat schoolverlaters aan opleidings- en

promotiemogelijkheden toekennen (hoofdstuk 8, pag. 61,

hoofdstuk 13, pag. 96) was het interessant van de werkchef

te vernemen \^/at, naar zijn idee, de toekomstmogelijkheden

van de betrokken werknemer in het bedrijf zijn. AIs de

diskrepantie tussen de wensen van de respondent en de fei-

telijke mogelijkheden immers groot is, kan dat moeilijkhe-

den opleveren voor hun toekomstig funktioneren.

In tabel 11.4 staan de reakties van de werkchefs weerge-

geven.

Tabel 11.4 Toekomstmogetijkheden in het bedrijf

ziin er naar het oordeel vil de chef
I;[&;trcaèriikheden voor de responderrt? :PesigtI3!ie

7*: hij zal het hier ver kmnen brengen

27t: hij maakt wel een kans hogerop te
komen

36t: hij is goed geschikt v@r het
werk dat hij nu doet

4t: er zijn toekomstrcgelijkheden,
overige redenen

: hij kan het werk nlet aan

lt: hij is onhandelbaar

op een gegeven moment is er geen
werk meer voor hem

de bedrijfsstruktuur sluit hogerop
komen uit
er zijn geen toekomstrcgelijkheden,
overige redenen

Jar

nee: 222

niet lngewld: 4t

LotaaL l00t
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Er is een zekere mate van dubbelzÍnnJ-gheid in deze beant-
woording. Hoewel 74ts van de respondenten volgens de werk-

chef toekomstmogelijkheden heeft, betekent dat voor een

zeer groot deel (36* van de respondenten), dat ze niet meer

dan goed geschikt zijn voor het werk dat ze nu doen. Slechts
348 van de respondenten heeft j-n de ogen van de werkchef

een echte kans hogerop te komen. A1s er echt geen toekomst-

nogelijkheden zijn is dat in het merendeel van de gevallen
aan de bedrijfsstruktuur te $rijten (22%). Zoals één van de

werkchefs het uitdrukte "Er is maar één chef nodig en dat
ben ik".
A1 met a1 zijn er volgrens de werkchef voor ongeveer een

derde van de respondenten echte promotiemogelijkheden. De

anderen zullen vaak moeten wennen aan het idee dat ze het
werk dat ze nu verrichten, waarschi-jnlijk de komende jaren
zullen moeten blijven doen.

Als we dit gegeven j-n verband brengen met het feit dat 79t

van de respondenten het belangrijk vindt of hun werk kan-
sen biedt om hogerop te komen 1), d* wordt duidelijk dat
er in de toekomst ernstige problemen kr:nnen ontstaan, a1s

de respondent aan zijn aspiraties vast blijft houden.

1 1.5 Samenvatting

Over het geheel genomen signaleren de respondenten weinig
problemen in hun werksituatie. Problemen die voortvloeien
uit kritiek op de kwaliteit van het werk en het werktempo,

ervaren ze nog het vaakst.
Het eigen gedrag in de werksituatie wordt over het alge-
meen vrij positief beoordeeld. De werkchef wijkt daar in
zijn oordeel weinig van af. Ook hier worden het werktempo

l) ,i" hoofdstuk 13, pag. 96.
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en de kwaliteit van het werk zowel door de respondent zelf
als door de werkchef nog het meest kritisch beoordeeld.

De gemiddelde (kort)verzuimfrekwentie, indicatief voor de

aard van de werkverhoudingen en de ontpJ-ooiingskansen in
het werk, Iigt. bij onze respondenten op 1,3 maal per jaar

per persoon. De opgave van de werkchef leidt tot hetzelfde
gemiddetde. Dit cijfer lijkt aan de lage kant: op bedrijfs-
registratie gebaseerde statj.stieken geven een gemiddelde

van 1rB maal- per jaar per persoon kortdurend verzuÍm voor

jongeren tot 24 jaar.

Het te laat komen is in de meeste bedrijven b1j

onze schoolverlaters geen probleem. In slechts 2* van de

gevallen werd door de werkchef gezegd dat het bij de be-

trokken werknemer vaak voorkwam.

Tot slot vroegen we de werkchefsnaar de toekomstmogelijk-

heden van hun ondergeschikten.Volgens hen heeft 34t van

de schoolverlaters een kans hoger op te komen. Veel

jongens zi-jn niet meer dan goed geschikt voor het werk

dat ze nu doen.

Gegeven het grote percenÈage schoolverlaters dat het be-

langrijk víndt in het werk hogerop te komen, kan deze uit-
komst problemen in de toekomst scheppen als de respondent

aan zijn aspiraties vasthoudt.



-89-

T2. DE TEVREDENHEID MET HET WERK

In dit hoofdstuk proberen we op grond van een aantal ge-
zichtspunten een schatting te maken van de tevredenhej-d
van de ex-LTsrers met hun werk.

We stelden twee vragen, die vrij direkt naar de tevreden-
heid met de gevonden baan j-nformeerden en een wat indi-
rektere, waarbij we de respondent vroegen of hij, a1s hij
opnieuw mocht beginnen, weer deze baan zou kiezen.
Ook de beleving van de lengLe van de werkdag leek ons een

goede i.ngang om iets over de tevredenheid met het werk

te weten te komen.

Tenslotte kozen we de vrije tijd a1s uitgangspunt om hun

menÍng over het werk te peilen. We vroegen hoe de respon-
dent in het weekend tegen het begin van de nieuwe werk-
week aankijkt.

In beide enquèteronden vroegen we de respondent hoe fijn of
hoe vervelend hij zijn baan vond. De respondent werd ge-
vraagd een streep op een lijn te zetten die als extremen

had: de meest fijne c.q. de meest vervelende baan. Die
lijn verdeelden we vervolgens in 5 gelijke intervallen.
Met inbegrip van de beide extremen kregen we van iedere
respondent een skore, die van 1(meest vervelende baan)

tot 7(meest fijne baan) kon lopen.
In beide rondes wordt de (toekomstige) baan door de meer-
derheid van de respondenten als tfijn'gekenmerkt, a1 is
de tevredenheid over de feitelijke baan iets gerÍnger dan

op school verwacht werd.
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Tabel 12. 1 Satisfaktie-meter

score 9r9glrUvug

fijn
fijn noch vervelend

vervelend

eerste ronde tweede ronde

5,

4

L,

6, 7

2, 3

P9re91!399
732

24ï^

38

P9r991!399
70t

19t

11E

totaal 100t (n=492) 100* (n=492)

Slechts 1 op de 10 respondenten lijkt het met zijn baan

slecht getroffen te hebben. Hierbij moet echter onmiddel-

Iijk aangetekend worden, zoals we ook al in hoofdstuk 6

"Teruqblik op de LTS" deden, dat vragen naar tevredenheid

over het algemeen zeer positief beantwoord worden. Van die

tevredenheid is alleen in samenhang met andere vragen die

we stelden,enlgszins een beeld te krijgen.
Een t$reede, direkte vraag naar tevredenheid luidde: "Hoe

bevalt je deze baan?" ook hier is het weer ongeveer 10%

van de respondenten, waarvar gezegd kan worden dat het

werk ze vrij slecht bevalt. Eén derde van de ex-LTSrers

geeft aan het echt goed met zijn werk getroffen te hebben-

Tabel 12.2 Hoe bevalt deze baan?

de baan bevalt P9r9e!!3s9
32*

mijn zin 59%

erg naar mijn zin 7z

niet naar mijn zin 2%

erg goed

ik het het hi-er

ik heb het hier
ik heb het hier

we1 naar

niet zo

absoluut

totaal 1008 (n=492)

Een andere, wat indirektere manier om te achterhalen tat

de respondenten van hun baan denken, werd gevonden door

te vragen of de respondenten deze baan weer zouden kiezen

als ze opnj.euw zouden kunnen beginnen. Hier geeft 2Bt van
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van de ex-LTsrers aan dat ze deze

zouden kiezen.
Als hre de beantwoording van deze

van de vori-ge, dÍrekte vraag naar
werk, dan zien we het volgende:

baan dan niet opnÍeuw

vraag relateren aan dÍe
tevredenheid met het

Tabel 12.3 "Opnieuw deze baan kiezen,' naar "hoe bevalt
deze baan,'

de baan bevalt: eP! 1-9 gr_ g9 
Z I _!e3l _El I 3 e!le 19e

perc. perc.

942 68erg goed

wel naar mijn zin
niet zo erg naar mijn zin
absoluut niet naar mijn zin

688

19s

32*

81ts

totaal

P919:

1 00*

I 008

1 00r

100E- 1008

totaal 722 2Bz 100t (n=492)

De tabel laat zien dat van degenen, die het we1 naar hun
zin hebben in hr:n baan, toch nog éénderde uitspreekt, die_
zerfde baan niet te kiezen ars ze opnieuw zouden kunnen be-
ginnen.

Hierujtkan afgeleid worden hoe gevaarlijk het is absolute
betekenis toe te kennen aan de beantwoording van een di_
rekte vraag naar tevredenheid met het werk.

Om iets te hreten te komen over de manier waarop het wer_
ken ervaren wordt stelden \^re een vraag naar de beleving
van de lengte van de werkdag.
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Tabel 12..4 De beleving van de lengte van de werkdaq

!slsvrsg
Ik ga zo ín mijn werk op dat ik amper besef
hoe laat het is
vaak duurt het laatste uur van de werkdag
Èoch wel wat lang

over het algemeen kijk ik 's-middags aI
uit naar het einde van de \"rerkdag

rs ochtends zeg ik geregeld bij mezelf, was
het maar vast vijf uur

895991!199

542

33s

9z

4*

totaal 100t (p=4921

Iets meer dan de helft van de respondenten schijnt zo in

hun werk op te gaan, dat de werktijd haast ongemerkt voor-

bijgaat. Voor 138 is de werkdagechter iets, waar maar moei-

lijk doorheen is te komen.

Tot slot kozen we het perspektief van de zondagavond om

de mening van de respondent over zÍjn werk te peilen'

t{ij laten de beantwoording van deze vraag zien in samen-

hang met antwoorden op de vraaq "Hoe bevalt de baanrr.

Tabel 12.5 "Hoe kijk je zondagavond tegren de maandag aan?"
naar "Hoe bevalt de baan"

!3:!-!9Y-"1!
cesg: :lssltl Pgeel
P9I9: P959: PEf9:

het is weer E@i geweestt ik ben bIiJ dat ik morgen Z9z 7ï 2gs
weer aan de slag kan

lk heb eigenlijk geen zin om morqen weer te qaan wer- ?nc
ken, mar het weekend heeft weer lang genoeg geduurd

ik ben nog lang niet klaar met a1les wat ik wilde 51t
doen, het weekend zou best wat langer mogen duren

2l\ 19c

72* 53t

totaal 100c 100t 100t
(n=492)

Hier zijn de kategorieën "erg goed" en "wel naar mijn zÍn" sanengenomen--

tot "goàd"; "nlet zo erg naar mijn zin" en "absoluut niet naar miJn zin"
tot "slecht".
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Uit tabel 12.5 btijkt dat de relatief ontevredenen aan de

vrije tijd een belangrijker plaats toekennen dan de rela-
tief tevredenen.

Antwoordmogelijkhej-d twee, waaruit zo\^rel onvrede met het
werk als wel onverschilligheid ten opzichte van de vrije
tijd spreekt, wordt door de relatief tevredenen en onte-
vredenen in dezelfde mate aangekruistl
Het is dus niet zo dat wie ontevreden is met zi"jn werk,

tegelijkertijd moeilijkheden heeft de vrije tijd te vullen.

L2.L Samenvatting

Door middel van een aantal vragen, die elk vanuit een

wat verschillend perspektief gesteld werden, probeerden

we in dit hoofdstuk een schatting te maken van de tevre-
denheid van de ex-LTSrer met zijn werk.

Direkte vragen naar die tevredenheid leveren, zoals in
zoveel ander onderzoek, een uitgesproken positief beeld.
De vraag "Als je opnieuw zou kunnen begri-nnen, zou je dan

weer deze baan kiezen" wordt echter door 28t van de res-
pondenten met "nee" beantwoord. Eénderde van hen, die op

een direkte vraag naar tevredenheid zei het wel naar hun

zin te hebben, zou toch de baan die ze nu hebben niet op-

nieuw kiezen.
Iets meer dan de helft van de respondenten zegt zo ín zi)n
werk op te gaan dat hij amper beseft hoe laat het is. Voor

slechts een vrij kleine groep jongens lijkt de werkdag

bijna niet om door te komen.

Tot slot werd het perspektief van de zondagavond genomen

om de tevredenheid met het werk in samenhang Ínet de vrije
tijd te meten.

Ongeveer de helft van de respondenten vindt het jarnmer

dat het r^/eekend voorbij is, omdat zij niet klaar zijn met



-94-

alles wat ze wilden doen. Vooral jongens die uit de beant-

woordS-ng van de direkte vraag naar tevredenheid a1s rela-
tief ontevreden naar voren kwamen, hechten meer aan de

vrije tijd dan de relatief tevredenen.
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13. DE BEOORDELING VAN WERKÀSPEKTEN

Eén van de interessantsÈeaspekten van ons onderzoek i-s de

vergelijking die we kunnen maken tussen de opvattlngen

die LTS'ers hebben voordat de in het arbeidsproces zijn
opgenomen en hun inzichten nadat zij ongeveer een jaar
hebben gewerkt.

Zo kunnen we nagaan in hoeverre er verschuivingen zijn Ín
het belang dat de schoolverlaters aan diverse aspekten van

het werk toekennen. Tevens zijn we in staat nauwkeurig

te bepalen in hoeverre de op school gekoesterde verwach-

tingen t.o.v. het werk in de later gevonden banen gereali-
seerd worden.

13.1 Veranderingen in het belang van werkaspekten

Op grond van diverse onderzoekspublikaties (o.a. Robinson,

1969; Minnesota studies, 1964i Carpay & Van Westerlaak,
1973) over de aspekten die door werknemers in hun werk-

kring worden onderscheide& werd een lijst met kenmerken

van banen samengesteld. Op deze lijst komen verschillende
gezichtspunten voor, die meetellen bij het beoordelen van

een baan.

De respondenten werd, zowel op school a1s na een jaar wer-

ken, gevraagd aan te geven hoe belangrijk zij de verschil-
lende werkaspekten vonden. Beide malen werd ook gevraagd

de voor hen vijf belangrijkste te noemen.

In tabel 13.1 vindt U die werkaspekten, die het meest als
één van de 5 werden genoemd.
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Tabe1 13.1 De 5 werkaspekten die het
rijkste werden gekozen in
onderzoeks rondel

meest a1s belang-
de eersÈe en tweede

!9r\eiPgE!

goed verdienen

dat je werk kmsen biedt
hogerop te komen

afwisselend werk

goed kunen opschieten
net mensen op het welk

een prettige chef
tegelijkertijd een op-
leialing krijgen
daÈ j e niet zo mar op
straat gezet km worden

dat je op elkmr kwÈ
rekenen op het werk

eerste ronde--ó--l-s!-ea -

r3!s9rg9 P9r9:
1 53C

2 31S

3

4

6

292

28s

27?

252

(niet gemeten)

(niet- gemeten)

tweede ronde--!t--l--fur -
19r!9!

rglggrqg P9r9:
1 57r

5 29\

2 3'72

4 30t

3 35*

6 252

verschil tussen-Ie--e!--le-rerge

Dercentaoe

+4t

+8r

+2\

+88

0*

26r

* ,ut p".aattage geeft aan welk deel van de respondenten het
angegeven item aankruiste.

In beide ronden zijn het dezelfde werkaspekten die het be-

langrijkst worden gevonden. Een drastische verschuiving in
de beoordeling van het werk doet zich nieÈ voor, al zijn
er wat verschuivinqen in de onderlinge rangorde.

Beide keren wordt goed verdienen veruit het meest aange-

kruist. Daarnaast zijn het vooral de mogelijkheden om voor-

uit te komen en de sfeer op het werk die voor de schoolver-

laters van groot belang zijn.
Na een jaar werken is slechts een geringe verandering in
de beantwoording te bespeuren. De sfeer op het werk en r1e

afwlsseling ervan blijken wat z$raarder te hlegen; de pro-
motiemogelijkheden worden nu minder vaak bij de vijf be-

langrijkste aspekten genoemd. VermoedelÍjk hangt dat nauw

samen - zoals later bij de beoordeling van hun eigen baan

zal blijken - met het werk dat de LTSlers zijn gaan doen.

Dat werk biedt volgens hen over het geheel genomen minder

opleidings- en promotiekansen dat zij van tevoren wel ver-
wachtten. Het lijkt erop dat het belang, dat LTSrers aan
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hlerkaspekten toekennen, aangepast wordt aan de Eate waarin

zorn lderkaspekt in de baan gerealiseerd kan worden.

De tabel geeft ook aan dat de "vastlgheid" van de baan

door de school-verl-aters beJ.angrljk wordt gevonden. Dat is
gezÍen de slecht,e werkgelegenheld goed te begrijpen.
Om na te gaan welke algemene gezichtspwrten een rol spelen

bij de beoordeling van het belang van de diverse hrerkas-

pekten werd faktoranalyse toegepast. Daaruit resulteerde
een groepering van werkaspekten.

We geven in tabel 13.2 die verschillende gezichtspunten en

vermelden per aspekt de percentages van hen die deze aspek-

ten in de eerste en tweede ronde als "beLangrijk" aankruis-
ten.
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I

Tabel 13.2 Het percentage resPondenten dat de ltems van
de zeven faktoren als belangrijk aankruist.
Scores uit de eerste en tweede enqueteronde
en het verschll tussen de tweede en eerste
meting

tweede rcndeI::P99SE:!93-Ylsge!
!:I3lsrliL,

le. de sfeer op het werk

- dat Je Eet nenss
oryaat in je werk

- dat Je een prettlge
baas of chef krl-Jgt

- alat je goed met men-
sen op je werk kmt
opschieten

- alat je aardige kol-
legars krijgÈ

- alat je elkaar helÉop
het werk

2e.

- dat Je ln je werk kunt
toepaasen wat Je op
sch@l geleerd hebt

- dat Je tegelljkerÈljal
een opleldllng krljgt

- dat Je steeds nieuwe
dingen leert

68r

gesE!e-19!g:

891991!399

74t

83*

89*

75C

67*

83r

Dercentace

78t

80*

89$

80t

82*

Ygriq!11_!9=9es
2e en le londe

P9rg:199S9

+41

-3C

0*

+5i

+4t78i

- dat Je werk reel kmsen 7gzbledlè om hogeroP te konen

- dat Je nict aI te hard
hoeft te Yerken l5t

- dlat Je veel vakantle
krr.1gt 36t

- dat Je sch@n werk
krijgt 25t

- dat je genoeg vrije 46\tljal krljst
- clat je r$tlg werk

kri1gt 24*

- dat je welk alichtlcij
huls krt3Et 232

- dat Je erg rceilijk ,"tk lotnl-et hoeft te doe[

58i

81r

65i

7* -8r

23r -13r

6r -19x

368 -10t

L2\ -12*

22N -lt

-15t

-9t

-2N

- 14r

3e. het ontbreken van ongeoakken in heÈ werk (moderne arbeld)r

-3t

"uoderne arbelal" ls ale telr0 dle carpay & van westerlaak aan een soort-
ge].J.jke faktor geven (carpay & van tlesterlaak, 1973, p. 102)
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Naast deze drie groepen kenmerken onderscheiden we nog

vier dimensies. Twee ervan zijn aspekten (salaris en af-
wisseling), die belde voor de respondenten een hoge priori-
teit hebben, maar niet i-n de faktorstruktuur naar voren

komen. De andere twee (avontuur en ontplooiÍngsmogelijk-
heden) kwamen in de eerste ronde sanen a1s faktor naar
voren, maar niet in de tweede ronde.

Ons inziens zijn ze echter zo belangrijk, dat we beslo-
ten ze toch op te nemen. A1s representanten van deze laat-
ste t\^ree gezichtspunten namen we telkens het dspekt, dat
de beste afspiegeling van dat gezichtspunt leek.

T.abe1 13.2 (vervolgtabel)

r9:!9!99!!91-Yltg9!
!sle:s::l!,

4e. salaris

5e.

6e-

7e.

eerste ronde

P_e_r_c_e]lt_age-

!se9g9_rglqe yer:9I]1_!s::9!
2e en le ronde

Pereelliee ---p-eiee*esa-

- dat je goed verdient 74\

afwisseling
- dat het werk afwisse-

Lend is 82*

avontuur

- dat je werk avontuur-
tijk is 33*

ontplooi ingsmoeili j kheden

- dat je in je werk kmt
laten zien (wi.e je bent 51t
en) wat je kwt

722

848

25\

4Br

-22

+28

-88

-38

We zien dat het grote belang dat a1 op school aan "sfeer,,
wordt toegekend, na een jaar werken alleen noq maar groter
is geworden. Het belang dat aan opleidings- en promotie-
mogelijkheden wordt toegekend neemt af, zoals we ook al
bij de selektie van de vijf belangrijkste aspekten zagen.
Ook a1s het gaat om de ongemakken in het werk, een faktor
die toch a1 niet zo belangrijk werd gevonden, zien we een

afname van het toegekende belang.
Het salarls dat het hoogst genoteerd staat bij de vijf be-
langrijkste aspekten, wordt in de itemlijst mi_nder vaak als
belangrijk aangekruist dan bijvoorbeeld de sfeerkenmerken.
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L3.2 Verwachtinqen over het werk en de realiteit

We vroegen op school niet alleen naar het belang dat de

respondenten aan een serle aspekten toekenden, we vroegen

ook in welke mate de respondent verwachtte die werkaspek-

ten in zijn toekomstige baan aan te zullen treffen. In de

tweede enquèteronde werd vervolgens gevraagd naar de mate

waarj-n deze aspekten voor hun baan van toePassing waren.

Eigenlijk is er maar één aspekt van de baan echt meegeval-

len: de sfeèrr op het werk. Die is beter dan de LTSrers op

school meenden te kunnen verwachten. Vooral de chef wordt

als "prettigert' ervaren.

Voor het overiqe j-s de realiteit minder rooskleurig dan de

LTSrers zich op school voorstelden.

De grootste tegenvallers zijn hieronder aangegeven.

Tabel- 13.4 Aspekten die Ín de feitelijke baan het meest
zijn tegengevallen

Yery19!!t!g realiteit verschil

_p_e_r_c_ej1_t_as_e_ p g I g g I ! 3 g g

51ts -262

esPgL!el-919 -!9!-r99:!
!9s91s9y31lsl-Zul

kunnen toepassen wat oP
school geleerd is
veel kansen hebben om

hogerop te komen

schoon werk hebben

avontuurlijk werk hebben

buitenwerk hebben

door je werk nog eens
ergens komen

_p_e_r_c_ejlr_19_e_

77ï^

78t'

45?

52?"

51s

70%

542

272

358

358

55ts

-24%

- 18ts

-17z

- 158

-158

Het zal uit bovenstaand lijstje duidelijk zijn dat vooral

de opleidings- en promotiemogelijkheden sterk zijn tegen-

gevallen. Daarnaast is het werk mj-nder avontuurlÍjk.
ook blijkt het werk meer fysleke ongemakken met zj-ch mee te

brengen dan was ven^/acht (zie ook bijlage V "Werkaspekten").
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13.3 Samenvatting

In het totaal onderscheiden we zeven faktoren in de beoor-

deling door onze respondenten vaÍr het werk. Naast de sfeer,
het salaris en de opleidings- en promotiemogelijkheden spre-

ken we over het ontbreken van ongemakken in het werk, af-
wisselingr, avontuurlijkheid en ontplooiÍngskansen.

Het belang dat schoolverlaters toekennen aan de aspekten

die deze faktoren uitmaken verandert door hun werkervaring

slechts in geringe mate.

De sfeer op het werk wordt na een jaar belangrijker gevon-

den. Aan opleidings- en promotiemogelijkheden en de afwe-

zigheid van ongemakken wordt - vergeleken met de school-

meting - juist minder belang toegekend, evenals aan de

avontuurlÍjkheid van het werk.

De banen, die de respondenten tijdens het tweede interview
hebben, va1len mee wat betreft de sfeer op het werk. Groot-

ste tegenvallers zijn de geringere opleÍdings- en promotie-

mogelijkheden en de aanwezigheid van meer fysieke onge-

vallen bij het werk dan op school venracht werd. Ook de

avontuurlijkheid van het werk is tegengevallen.
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DE HOUDING TEN AANZIEN VAN WERKEN 1)

Zoals in hoofdstuk 2: "Vraagstelling onderzoek" werd uit-
eengezet, kwam de motivatie voor dit onderzoek voor een be-

Iangrijk deel voort uit vragen, die bij ons leefden over

de houdÍng van jongeren ten aanzien van arbeid.
In dit hoofdstuk wordt eerst aangeqeven welke drle arbeids-

oriéntaties wij bij de LTS'ers onderscheiden. Daarna geven

we onze schatting van het aantal respondenten met een be-

paalde orièntatie. Tot slot beschrijven we in welke mate

schoolverlaters, sinds het verlaten van de school, hun hou-

ding ten aanzien van arbeid wijzigden.

L4.l Arbeidsoriëntaties van schoolverlaters

De arbeidsorièntatie hebben \^re gemeten door onze respon-

denten een serie uitspraken voor te leggen, die iets zeiden

over de persoonlijke en maatschappelijke betekenis van ar-

beid. We vroegen hen aan te geven in welke mate zij het met

deze uitspraken eens dan we1 oneens \daren.

Vervolgens werden die uitspraken met behulp van faktor-
analyse gegroepeerd.

Deze analyse resulteerde in drie groepen uitspraken, die

elk een duidetijke onderlinge samenhang vertoonden en als

benoembare faktoren konden worden gehanteerd.

De eerste faktor noemden we traditionele arbeidsoriëntatie.
Deze omvat de volgende uitspraken:

- werken is het belangrijkste in je leven

- werken is gezond

- \{erken i-s een plicht

- je kunt a1leen van je vrije tijd genieten als je
ervoor gewerkt hebt

"Houding ten aanzien varl werken" of arbeidsoriëntatie
definiëren we als een aantal konsistente opvattingen
over de betekenis van arbeid voor het individu en zijn
pLaats in de samenleving.

1)
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- werken is je steentje bijdragen

- in de WW lopen doe je alleen als het echt niet
anders kan, het is eigenlÍjk een schande

- mensen die niet willen werken zijn niksnuÈten

AI deze uitspraken hebben gemeen, dat nadruk wordt gelegd

op de centrale plaats van werken voor iedereen persoonlijk

en voor de maatschappij als geheel. Werken wordt als iets

vanzelfsprekends voorgesteld; niet willen werken wordt

on-etisch gevonden. Deze werkhouding hebben we de "tradi-
tionele arbeÍdsoriëntatie" genoemd, omdat in deze uitspra:

ken de zedelijke en morele plicht tot werken zo sterk door-

klinkt.
De tweede faktor, de Passieve arbeidsoriëntatie, wordt ge-

vormd door de uitspraken:

- ik wil qewoon prettig werk hebben, hogerop komen
interesseert me niet

- ik wi1 eenvoudig werk hebben, waarbij ik niet te
veel hoef na te denken

- als je hogerop wilt komen gaat dat altijd ten koste
van de mensen om je heen.

Op deze serie uitspraken j-s veel moeilijker een etiket te

plakken. De vanzelfsprekendheid van werken op zich \^rordt er

niet in aangevochten, alleen de ambitie om binnen dat werken

tot persoonlijke ontplooiing te komen of een hogere maat-

schappelijke status te bereiken, ontbreekt volledig. We heb-

ben deze faktor de passieve arbeidsoriéntatie genoemd, hoe-

we1 over het woord "passief" gediskussieerd kan worden.

Dat woord suggereert misschien ten onrechte een gevoel van

apathie bij hen die deze uitspraken onderschrijven. De mo-

gelijkheid bestaat echter ook dat deze houding te zien is

a1s een eerste aanzet tot het loskomen van de traditionele

arbeidsoriëntatie .

De derde faktor, alternatieve arbeidsoriëntatie, wordt gie-

vormd door de uitspraken:

- een paar uur werken per dag is genoeg
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- als je genoeg geld verdiend hebt, houd je een poosje
op met werken tot je weer geld nodig hebt

- je zou eigenlijk vrij moeten zijn om wel of niet te
werken

- je wilt liever in de WW lopen dan vervelend werk doen

- in de WW lopen is een goede manier om aan geld te
komen.

Deze uitspraken vormen ongeveer het tegengestelde van wat

in de traditionele arbeidsorièntatle naar voren komt. Wer-

ken wordt hier niet a1s een morele plicht ervaren, maar als
iets dat je alleen moet doen als er dringende noodzaak toe
is. Deze houding is veel- "zakelijker" van karakter en ont-
daan van de etische lading die de traditionele arbeids-
oriëntatie zo kenmerkt.
Hier.rijst de vraag of je h,el kunt spreken van een arbelds-
oriëntatie (door ons gedefinieerd als een samenstel van op-
vattingen, die de plaats van de arbeid maatschappelijk en

persoonlijk definiëren en zo de plaats van het individu in
de samenleving voor een deel bepalen).
Veeleer lijkt de alternatieve kijk op werken vooral af-
stand te nemen van de traditionele arbeidsoriëntatie, zonder

zelf nog tot een nieuwe maatschappelijke vj-sie op arbeid te
zi jn uitgekristalliseerd.

L4.2 Hoe denken schoolverlaters oger arbeid?

Nu we hebben aangegeven welke drie arbeidsoriëntaties we

op grond van een serie uj-tspraken over arbeid kunnen on-
derscheiden, rijst de vraag in welke mate deze verschillen-
de arbeidsoriëntaties door de respondenten worden onder-
schreven.

ïn tegenstelling tot de veel gehoorde menÍng dat de jonge

generatie weinig met werken op heeft, kunnen we konsta-
teren dat de meerderheid van de schoolverlaters een tradi-
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tionele houding tegenover werken heeft.
Naar schatting onderschrijft ongeveer tweederde de tradi-
tionele arbeidsoriëntatie. Zo vindt 71t van de LTS-ers dat
werken gezond is en ziet 55t van hen werken als een plichÈ.
Dat 688 het eens is met de uitspraak dat je niet van je

vrije tijd kr:nt gienieten als je er niet voor ge\^rerkt hebt,
illustreert duidelijk hoe centraal de betekenis van arbeid
i-n deze oriëntatie staat.
Mede op grond van de gesprekken die we met een groot aan-

ta1 ex-LTS'ers voerden, moeten we echter tot de konklusie
komen dat deze arbeidsoriëntatie op nogal verschillende
manieren "be1eden" wordt.

Aan de ene kant vinden we jongens die de arbeid centraal
stellen in hun leven en die er door hun ambitie blijk van

geven dat werken voor hen het middel bij uitstek tot zer.f-
verwerkelijking is.
Àan de andere kant zijn er ook nogal wat jongens onder, die
werken dan we1 een vanzelfsprekendheid vinden, maar voor

wie arbeid vaak eerder een middel fijkt om niet over per-
soonlijke ambities na te hoeven denken.

Dit betekent dat er eigenlijk sprake is van een vloeiende

overgang van de traditionele naar de passieve oriëntatie.
Tevens maakt het bovenstaande duidelijk hoe betrekkelijk
schattingen zijn over de omvang van de groep schoolverla-
ters met een bepaalde oriëntatie.
De groep jongeren die de passieve arbeidsoriëntatie heeft,
is nogal onvangrijk. Víij menen dat ongeveer een kwart van

de LTSters met zotn houding naar een baan op zoek gaat.

Naar onze overtuiging vormt deze groep van schoolverlaters
een probleemgroep.

Hun arbeidsoriëntatie toont aan dat zij weinig ambities in
hun werk leggen. Als het werk maar eenvoudig en prettig is,
dan is het hun a1lang goed. Uit onze analyses komen deze

jongeren naar voren a1s een ontevreden groep.
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Zij lijken zich erbij neer te leggen dat het leven hun

weinig te bÍeden heeft. opvallend is bijvoorbeeld dat deze

jongeren weinig van hun toekomstige baan verhlachtten en er

eigenlijk aI op rekenden een niet zorn leuke baan te krij-
gen. ook hun schooltijd en hun vrije tijd beoordelen ze

minder positief dan de overige LTSrers. Het is mogelijk dat

hun pessimisme veroorzaakt wordt door gebrek aan geloof in
eigen mogelijkheden. Aan de andere kant kan het ook een ge-

volg zijn van een jarenlang proces waarin zij steeds door

hun omgeving gekonfronteerd werden met een houding waaruit

weinig waardering voor hun kapaciteiten en persoonlijkheid
sprak.

De zeer klej-ne groep LTSrers met een alternatieve arbeids-
oriëntatie (naar schatting geeft minder dan 10E van de

LTSters blijk van zo'n houding) mag dan vinden dat werken

niet zorn groot beslag op hun Ieven zou moeten leggen, in
essentie gelooft deze groep LTS'ers we1 in de eigen moge-

lijkheden. Vooral de vrije tijd wordt door hen hoog ge-

waardeerd, omdat zij dan we1 zelf kunnen bepalen wat ze

doen. Zij maken op ons de indruk vrij goed te weten wat ze

wil1en. Daarin lijken ze op de ambitieuze LTS'ers met een

traditi-one1e arbeidsoriëntati-e.

74.3 ontwikkelÍnqen in de arbeidsorÍéntatie van LTSrers

Na een jaar werken is de arbeidsoriëntatie van de totale
groep LTSters slechts in geri.nge mate veranderd. De uit-
spraken die horen bij een traditionele werkopvatting worden

ongeveer even vaak onderschreven a1s op school het geval

was. Alleen werkloos zijn wordt wat minder als een schande

qezien (nu 4BB mee eens, toen 57t mee eens).

De passieve arbeidsoriëntatie lijkt iets aan betekenis in
te boeten. ÀIIe uÍtspraken van deze orièntatie worden vaker
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afge\./ezen dan op school a1 het geval r,ras. Het sterkst komt

dat tot uitdrukkinS bij de uitspraak: "ik wil eenvoudig

werk hebben, waarbij ik niet teveel hoef na te denken,,,
(nu 128 mee eensi op school 29? mee eens).

De alternatieve arbeidsoriëntatie lijkt in de tweede onder-
zoeksronde iets minder voorstanders te hebben. Hier is het
vooral de uitspraak: "je zou eigenlijk vrij moeten zijn om

hrel of niet te graan werken", die de grootste verschuiving
te zien geeft (nu 17t mee eens, toen 31t mee eens).

De zeer geringe verschuiving in de opvattingen over werk

van ex-LTSters gedurende hun eerste jaar werken, verbaast
ons eigenlijk noga1. I{e hadden verwacht dat de eerste kon-

frontatie met werken tot duidelijk andere opvattingen over
arbeid zou leiden.
Vermoedelijk zijn er schoolverlaters, waarbij wel een ver-
andering in hun opvattingen te konstateren va1t, bijvoor-
beeld als we speciaal letÈen op schoolverlaters die erg
goede of juist minder goede ervaringen in het werk opdeden.

Voor de groep ex-LTsters in het geheel valt echter geen

spektakulaire verschuiving te konstateren.

L4.4 SamenlErtting

Op grond van een faktoranalyse over een lijst uitspraken
over de plaats van arbeid, onderscheiden hre drie arbeids-
oriëntaties.
fn de traditionele oriëntatie vinden we een nadruk op de

centrale plaats die werken voor het individu en de samen-

Ieving inneemt en hoort in te nemen.

Van ongeveer tweederde van de schoolverlaters kan gezegd

worden dat ze een dergelijke visie op werken hebben.

Met passieve arbeidsoriëntatie duiden we die groep uitspra-
ken aan, waarin werken wel als een vanzelfsprekendheid
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lrordt voorgesteld, maar waarin tevens tot uitdrukking komt

dat de persoonlijke ontplooiing niet in het werli gezocht

wordt.

Ongeveer een kwart van de LTSrers heeft zotn kijk op \der-

ken. De alternatieve oriëntatie is inhoudelijk zo ongeveer

het tegendeel van detraditloneleoriëntatie. lilerken is juist
geen morele plicht, eerder een noodzakelijk kwaad.

Van de schoolverlaters denkt iets ninder dan 108 zo over

arbeid. Na een jaar werken zijn er weinig veranderingen J-n

de opvattingen van de ex-LTS'ers over arbeid te konstateren.

Duidelijk is alleen dat de uitspraken, die blj de passieve

orj-ënÈatie horen, uinder vaak onderschreven worden.
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15. DE BEOORDELING vAN hIERKEN IN RELATIE ToT DE
BEOORDELING VAN SCHOOL EN VRIJE TIJD

In de hoofdstukken 13 en 14 werden de opvattingen van

schoolverlaters over een aantal aspekten van het werk en

over werken in het algemeen weergegeven. In dit hoofdstuk
vergelijken we de beoordelinq van het werk met die van de

school en de vrije tijd.
Allereerst wordt de werksituatie vergeleken met de school-
situatie. Daartoe gaven de respondenten op grond van een

aantal elementen, die in beide situaties een ro1 spelen,
in de eerste en tweede enquèteronde telkens hun relatieve
voorkeur voor hetzij het werk, hetzij de school.

In het th/eede gedeelte van dit hoofdstuk wordt ook de vrije
tijd in de onderlinge vergelijkinq betrokken.
Ontwikkelingen in de relatieve beoordeling van het werk,
de school en de vrije tijd zijn konstateerbaar, omdat ook

deze vragen zowel in de eerste als in de tweede enquëte-
ronde gesteld werden.

15.1 De relatieve voorkeur school,/werken

In hoofdstuk 5 "Na het eindexamen: doorleren of werken"

lieten we zien hoe de LTSters, die van plan $raren door te
Ieren, zich op grond van een aantal aspekten onderscheid-
den van hen, die van plan hraren te gaan werken.

Deze zelfde lijst met aspekten, die in beide situaties
(het werk en de school) van toepassing zijn, legden we de

"werkers" in de tweede enquèteronde opnietm voor. We kun-
nen nu voor deze groep de ontwikkeling in hun relatieve
voorkeur voor school of werken nagaan. Daarmee kan dan

lets gezegd worden over de mate waarin de werk- dan wel

de schoolsituatie voor deze groep voorziet in mogelijk-
heden tot zelfontplooiing.
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Daar \"/aren we benieuvird naar, omdat de school en de fabriek
wel worden gezien als twee totaal verschillende werelden.

De school wordt dan beschouwd als een situatie die de ont-
plooiing van speclfieke interessen en bekwaamheden van de

Ieerlingen mogelijk maakt. Het arbeidsbestel daarentegen

zou, door zljn ekonomische doelstelling voornEtaelijk pro-
duktiegericht zijn, zodat de werknemer maar ten dele tot
zijn recht komt.

Deze wat stereotype beschrijving v.rn de verschillen in de

doelstelling van onderwijssysteem en arbeidsbestel li-jkt
in de praktijk niet erg op te gaan voor de LTS'ers die
de school verlaten. zij geven bij een groot aantal aspek-

ten de voorkeur aan werken boven school 1).

We vroegen de respondenten telkens van elk aspekt aan te
kruisen of het meer bij de school- dan wel bij de werk-

situati-e hoorde.

Wij legden deze lijst zowel aan de respondenten voor toen

zij nog op school zaten, a1s weltoenzij aI werkten. We kun-

nen dus ook nagaan of de werkervaringen hrm opvattÍngen heb-

ben beinvloed.

In tabel 15.1 staat in percentages aangegeven, hoeveel res-

pondenten telkens bij een bepaalde vraag kiezen voor werken.

De overige respondenten geven - op een gering aantal jon-
gens na dat niet kan kiezen - telkens bij elke vraagi de

voorkeur aan de school.

Ín hoofdstuk 5 "Na het eindexamen: doorleren of wer-
ken" blijkt duidelijk dat ook degenen, die van plan
waren verder te leren, de werksituatie op een aantal
aspekten de voorkeur graven boven de schoolsituatie.

1)
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Tabe1 15.1 Voorkeur school-werken

egP9E!

waar wordt je meer als een vol-
wassene behildeld?
waar ku je meer )ezeLf. zL)n?

waar leer je sneller nieuwe
dingen?

waar rcet j e harder werken?

waar is het leuker?

waar rcet je moeilljker alin-
gen doen?

waar rcet je meer je best doen?

waar ku je meer doen waar je
zin in hebt?

waar krijg je gemakkel,ijker
vri-enden?

waar word Je neer op je vingers
gerikt?
war heb je meer wije tijal?

p9r9e!!ece-99!-es!-e9P9!!-p99r-!11
y9r!sl-gs!-!1i-:e!eel-y]!g!-!erse
1e ronde 2e ronde verschl-I 2e-1e

P959: P9f9:

98r 96?

85r 87r

861 77\

53r 70c

788 60r

-2\

+2*

772 79\ +22

58r 572

-91

+7ï

- 18r

-1r

+71

+4t

-32r

+7*

43r 50*

37r 41r

59r 27\

15r 222

Bij B van de 11 aspekten wordt door de meeste respondenten

aangegeven dat ze deze meer bij werken vinden horen dan

bij school. De school krijgt alleen meer stemmen als het
erom gaat waar je meer vrije tijd hebt en waar je makke-

lijker vrienden maakt.

Na een jaar gewerkt te hebben, verandert het oordeel van de

schoolverlaters enigszins. Tegen onze verl.achting in, wordt

aan de school nj.et vaker de voorkeur gegeven dan tijdens de

eerste enquète op school. Van een idealiseringr achteraf

- zoals in hoofdstuk 6 "Terugblik op de LTS" naar voren

kwam - is hier weinÍg te merken.

Voor zover er verschuivingen in voorkeur aanwezig zijn,
wijzen die er meer op dat het werken is meegevallen (het
j-s leuker, je hoeft er minder hard te werken, je kunt er
meer doen waar je zin in hebt).
Het meest sprekend is de beantwoording van de vraag: waar

word je meer op je vingers getikt? Op school meende de

meerderheid van de LTS'ers (598) dat korrigerend optreden

meer in het bedrijf zou plaatsvinden. Na een jaar te heb-
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ben gewerkt, verandert men van oordeel. Nu vindt nog slechts

27* é,aE men op het werk het meest op de vingers wordt geÈikt.

15. 2 Vergel-ijking school-werk-vrije tijd

In deze paragraaf presenteren we de evaluatie, die de

respondenten gaven van drie levenssituatles: de school,

het werken en de vrije tijd.

We geven zowel de beoordeling van de respondenten tijdens

de schoolmeting, als die in de bedrijfsenquète, ruim een

jaar later.
Evaluatie van deze drie situaties leek ons van belang omdat

zij samen een beeld geven van de levensfase waarin deze

jongeren verkeren. De schooltijd is een belangrijke vor-

mende periode in hun bestaan, waarvoor het werken, mets een

heel andere maatschappelijke posi-tie als konsekwentie, in

de plaats komt. De vrije tijd is zowel op school als tijdens

het werk de tijd waaraan zL1 zeLf vorm moeten geven. De

betekenis van die vrije tijd zal beÍnvloed zijn door de

overgang van de school naar het bedriif-

De evaluatie van deze drie ervarinqsgebieden geschiedde

door middel van een semantische differentiaal. Dit instru-

ment bestaat uit een serie polaire begrippenparen (bijvoor-

beeld goed-slecht en leuk-vervelend), waarmee de respondent

situaties die hem worden aangeboden, kan beoordelen- Dat

doet hij door een kruisje te zetten in één van de zeven

intervallen dj-e tussen beide begrippen in staan.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken:
AIs de respondent bijvoorbeeld wordt gevraagd de school op

de dimensies slecht - goed en vervelend - leuk te beoordelen,

kan hij dat als volgt doen:
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SchooI

slecht:
vervelend: - -

1 2

x
3

x-:- - -:- - -:- - -:- - -: goed

-:- - -:- - -:- - -:- - -: leuk
4567

op deze wijze beoordeelde de respondent elk van de drie
situaties. wij gebruikten daarvoor acht begrippenparen.

Dlt instrument maakt diverse vergeltjkingen mogelijk.

lile kunnen voor de schoolverlaters nagaan hoe zij op school

de drie sltuaties "school - vriJe t.ijd- werken" beoordeelden.

Ook kunnen we per begrippenpaar zien hoe de drie sltuatLes
ten opzichte van elkaar gewaardeerd worden. Het is eveneens

mogelijk van iedere situatie na te gaan in hoeverre de be-

oordeling elivan verandert in de tijd die verlopen is tus-
sen de beide onderzoeksrondes.

Tabel 15.2 geeft weer hoe de schoolverlaters de drie situa-
ties in de beide rondes beoordeelden.

Tabel 15.2 Semntisch differentiaal; gemiddelde skore per
begrippenpaar per situatie over de beide onder-.
zoeksrondes en het verschil tussen beide 

".ot.=*

goed (slecht)

leuk (vervelend)

selmgrijk (on-
belagri jk)

leerzaam (dom)

afwisselend
(eentonig)

voLwassèn (kin-
alerachtig)

nuttlg (nutte-
Ioos )

vriendelijk
(vl Jandis)

1e ronde
c9E}Eq lé -ess:e

Yrttg-l!99Les!!rs)-
eelee1 !!jg ver!
P9I9: P9!9: P9I9:
3.7* 4.9s 4.6*
4.42 5.6s 5.3*

4.38 4.4\ 4.42

5.2s 5.0? 5.6ï

3.51 4.51 4.5r

3.22 4.2r 4.5ï

4.51 4.51 4.'7\

4.0r 4.41 4.7\

2e ronde
gesrEqEiii-isg::

.Í9-,99)--vlri9
esleel lijg !er\
oerc. Derc. Derc.

4.2\ 5.22 4.8r
5. 3c 6.2x 5 . 6r

4. Ar 5. O* 4.92

5. 9S 5. 31 6. 0r

3 .61 5 .0r 4 .6r

3.11 4.72 5.0r

4.81 5. 03 5 .0r

4.31 4.91 4.9$

v9r:9!1I-19:?9-!9!99
e:s1gg9lq9-999r!

_v_Li_j_e_

eeleel luq rer!
PSI9: P9f9: P9f9:
+. 5g +. 3* +. 2i!

+. 9r +. 6r +. 3t

+.5c+.6+.5

+. 7t +. 3ï +. 4t

+. 1t +. 5ï +. 1t

-. 1s +. 5 +. 5

+.3 +.5 +.3

+. 3c +. 5t +. 2*

Tussèn hakjes is steeds het tegengèsÈeId begrip geplaatst zoals in de
vragenlijst werd gebruikt. De maximaal mogelijke score is 7, de nini-
naal Bogelijke score is 1. De score 4 is het midalelpmt vil deze schaal



-114-

Tijdens de eerste onderzoeksronde waardeerden de responden-

ten de school relatief het minst positief van de drie si-

tuaties. De school is voor deze schoolverlaters minder vol-

wassen, afwisselend en goed dan het werk en de vrije tijd.

De school wordt echter we1 leerzaam gevonden.

Het werk (van straks na het eindexamen) komt er bij hen

een stuk beter af, zelfs wat betreft de leerzaamheid. De

geniddelde scores van de vrije tiid wijken niet erg af

van die van werk. Beiden worden ongeveer even goed be-

oordeeld.

A1s hre de resultaten van de tweede onderzoeksronde naast die

van de eerste leggen, dan valt op dat vrijwel a1le beoor-

delingen positiever zijn geworden. Het meest uitgesproken
j-s dat te konstateren bij de vrije tljd, maar ook de

school krijgt achteraf een gunstiger evaluatie. Terugkij-

kend vindt men de school veel leuker en leerzamer dan toen

men nog op school zat.

Deze resultaten leiden tot het inzicht dat de betekenis

die de respondenten aan werken toekennen sinds het verla-

ten van de school eigenlijk nauwelijks is veranderd. Nog

steeds krijqt werken een vrijwel even hoqe waardering als

de vrije tijd.
Dat is enigszins tegen onze verv/achting in, omdat wij meen-

den dat de hoge verwachtingen, die de LTS'ers op school had-

den over hun toekomstige baan, in de praktijk tot teqenval-

lers zouden moeten leiden. Er zijn ook inderdaad h,el te-
genvallers geweest (zie hoofdstuk 13 "De beoordeling van

de werkaspekten") maar kennelijk worden deze ruimschoots

gekompenseerd door de ook aanwezige meevallers.

Dat ook de school een positieve evaluatie krijgt, viel te

verwachten op grond van de resultaten die gepresenteerd ziin
j-n hoofdstuk 6 "Terugblik op de LTS".
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15.3 Sauenvattlng

De meeste schoolverlaters van de LTS prefereren oP een

groot aantal aspekten de arbeidssituatie boven de school'

Dat kont het sterkst tot uiting in het feit dat 85t van hen

Beent dat je in Je werk meer jezelf kunt ziJn dan op school'

Na een jaar gewerkt te hebben, blijftdezevoorkeur voor

werken bestaan.

BIJ een vergelljking tussen de school, de vrlje tlJd en het

werk komt naar voren dat de vrije tijd achteraf beter ge-

waardeerd wordt dan vlak voor het eindexamen. In mindere

uate geldt dat ook voor de school. Overigens b1lJft de

waardering van de school nog wel ruim achter bij die van

werken en vrlJe tijd.
De ervaringen met werken hebben - ondanks een aantal tegen-

vallers - toch tot een tets gunstiger beoordeling ge1eid'
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BiJIage Ï: VERÀNTWOORDING VAN DE STEEKPROEF

Bij de bepaling van de steekproef van jonge werknemers die

toetreden tot de arbeidsmarkt werd een aantal keuzen ge-

maakt.

t. Pe-E9sze-v99r-s-s!991y9r13!9r:-vel-99-!Tg
Er werd gekozen voor leerlingen met een beroepsop-

teiding omdat zij vergeleken met leerlingen uit het

algemeen voortgezet onderwijs een relatief duidelijk

beeld hebben van hun toekomstige werkzaamheden.

Het is daarom bi-j hen mogetijk konkrete werkverwach-

tingen te meten.

We richtten ons onderzoek op leerlingen met een laag

nivo van voortgezet onderwijs, omdat zij daardoor werk

van een relatief laag nlvo zullen aanvaarden. Zi) vot-

men daarom een redelijke afspiegeling van de jonge

werknemers in het arbeidsbestel.

rmpliciet betekent de keuze voor de LTs ook een keuze

voor mannelijke schoolverlaters. Dit werd wenselijk
geacht omdat bii veel jonge vrou$ren de beroepsrol

minder centraal staat dan de toekomstige huwelijksrol
(P.L. StroLnk, 1972). Het traditionale arbeidsethos

heeft daardoor voor hen (nog) niet dat dwingende ka-

rakter dat het voor mannelijke werknemers heeft, die

er in veel sterkere mate hun identiteit aan menen te
moeten (of mogen) ontlenen.

Juist omdat ons onderzoek zich bezighoudt met ontwik-

kelingen in de traditj-onele arbej.dsmoraal wilden wij

onze aandacht koncenÈreren op die werknemers die so-

c1aal het sterkst worden voorbereid op hun ro1 in het

arbeidsbestel.
2. De keuze voor de vakrichtingTen metaalbewerken en

elektrotechniek
Het beperken van het aantal vakrichtingen $/as een
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eerste vereiste. Het is immbrs moeilijk uitspraken

te doen over de vraag hoe "de LTSrer" terecht komt.

Daarvoor kent de LTS een veel !e grote verscheÍden-

heid aan vakrichtingen.
Daarmee hangt samen dat een LTSter in een breed scala

van beroepen terecht kan komen (van stoffeerder tot

grafikus of operator). Daarom namen we Iiever een

klein aantal vakrÍchÈingen in ons onderzoek op.

Nu zijn vier vakrichtingen veruit het sterkst verte-

genwoordj-gd: elektrotechniek, metaalbewerken, auto-

herstellen en tÍmmeren.

Timneren viel af omdat timmerlieden vooraf in de

bouw terecht komen. De bouwnijverheid ís zo anders

van karakter dan de overige bedrijfstakken dat wij

die liever zoveel nogelijk buiten het onderzoek 1ie-

ten. Bovendien was ons bekend dat er elders uitge-

breid onderzoek naar LTStverlaters uit de bouwvak-

richtingen werd gedaan (Veldkamp, Marktonderzoek) .

Auto-herstellen viel af omdat schoolverlaters met die

opleiding meestal in kleine bedrijven (garages) terecht-

komen. De spreiding in bedrijfsgrootte zou erg gerinq

zijn, terwijl bedrijfsgrootte juist één van de va-

riabelen was \^Iaarvan we na wilden gaan hoe die de

werkhouding van LTS'ers beÍnvloedde.

De twee gekozen vakrichtingen hebben het grote voor-

deel dat schoolverlaters met die specialisatie in

zeer gevarÍeerde funkties terechtkomen (zowel in

winkels, kleine arnbachtetijke bedrijven als in mid-

delgrote of soms zeIf zeet grote bedrijven).

Navraag over de juistheid van onze voorgestelde keuze

voor de vakrichtingen metaalbewerken en elektrotech-

niek bij schoolleidlngenen docenten van LTSren gaf ons

de indruk dat de keuze voor deze twee vakrichtingen

een redelijke doorsnee te zien zou geven van het leer-

lingenbestand op LTSren.
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Ps -Eel3g-vc!-9s-yr]5!r:l -:slglel
Om tot een verantwoorde schoolkeuze te komen, werd een

inventarisatie gemaakt van relevante karakteristieken
van alle LTSren in Nederland.

Vervolgens werden de scholen buiten beschouwing ge-

laten die één of meerdere van de volgende karakteris-
tieken bezaten:

- in 1973 geen eindexamenklassen aanwezigr;

- maakt deel uit van een scholengemeenschap;

- heeft geen vakrichting metaalbewerken of elektro-
techniek;

- heeft een lTO-afdeling
Vervolgens werden de overblijvende scholen gegroepeerd

naar:

- aI of niet in de Randstad;

- urbanisati-egraad van de gemeente waarin de school
gevestigd is.

Deze kriteria werden door ons van buitengewoon belang

geacht omdat wij erg gelnteresseerd waren in eventuele

verschillen in werkoriëntatie van jongeren in verschil-
lende leefomgevi.ngen (zoals het verschil tussen de gro-
te stad en het platteland. )

lne werden in deze mening gesterkt door onze gespreks-

partners uit het lager beroepsonderwijs. Zonder uit-
zondering legden zij de nadruk op zowel het verschil
in type leerling dat in de verschillende regiors van

het l-and het lbo bezoekt als de andere betekenis die
het lbo in die regio heeft.
Leerlingen uit grote steden werden kritischer of bal-
dadiger genoemd.

Bovendien zou de LTS in de grote stad "rest-onderwijs"
zijn (de uitspraak: "als alle andere vormen van voort-
gezeL onderwijs voor een leerling niet bereikbaar zijn,
dan maar naar de LTSI zou typeren hoè men in de grote
stad de LTS a1s opleiding waardeert).
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In kleinere plaatsen en buiten de Randstad zou deze

vorm van onderwijs veel hoger gewaardeerd worden (juist

vanwege het feit dat er echt vakmanschap geleerd wordt).

ook zouden de leerlingen daar een meegaander houding

tegenover school en qezag aannemen.

op grond van het bovenstaande kozen wij voor een drÍe-

deling naar regio en urbanlsatiegraad.
Tegenover zes scholen uit grote steden (urbanlsatie-

graad C5) in de Randstad, kozen wij zes scholen van bui-

ten de Randstad in plaatsen met een overhtegend agrarisch

karakter (urbanisatiegraad A1 - 82). omdat deze th'ee

urbanisatiegraden als uitersten tegenover elkaar staan

wat betreft de in Nederland denkbare leefsj-tuatiesrko-
zen wij a1s middenkategorie zes scholen uit middelgro-

te stedelijke kernen (urbanisatiegraad Cl - C3) die

buiten de Randstadliggen 1). ,.a onderscheid grote

stad - middelgrote stad - dorp, zoals dat steeds in

de tekst wordt gebruikt is een korte weergave van de

regio- en urbanisatiegraad-indeling volgens welke wij

steeds zes scholen uitkozen.
Daarnaast werd ervoor gezotgd dat bij iedere groep van

zes scholen steeds tenminste één openbare school, één

bijzondere school op RK-grondslag en één bijzondere

school op Protestants-Christelijke grondslag werd ge-

kozen.

Scholen uit gemeenten die volgens de CBS-opgave 1960 een

forensenkarakter hadden, werden uit het onderzoek geweerd,
omdat zulke gemeenten niet bepaald een tussenpositie
grote stad-platteland innemen. §zpologie van de Neder-
landse gemeenten naar urbanisatiegraad (CBS) 

' zeist, De

Haan, 1960.
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Ys geser!Us-y*-qe-:slels!
Onze keuze van in totaal achttien scholen die werden

aangezochÈ om aan het onderzoek mee te doen, was geba-

seerd op de rnethodisch-technische overweging dat aan

de eerste onderzoeksronde ongeveer 1000 leerlingen
dienden mee te doen. Het feit dat tenminste 400 respon-

denten aan het totale onderzoek dienden mee te werken

om een adekhrate analyse van het materiaal mogelijk te
makenrstond ons daarbij als uitgangspunt voor ogen. Víe

rekenden op een percentaqe schoolverlaters van 50*

(b1eek inderdaad 50* te zijn) en op een uitval over de

totale onderzoeksperiode van 20? (bleek 58 te zíjn\.
Twee scholen lieten weten liever geen medewerking aan

het onderzoek te geven (zij hadden pas aan verschillen-
de onderzoeken meegewerkt). Eén schooJ- weigerde mede-

werking omdat de anonimiteit van de beantwoording in
onze longit.udinale opzet onmogelijk was.

Eén school viel af omdat die een nogal bijzondere leer-
lingen-populatie had.

Na nog een LTS Èe hebben uitgekozen, die voldeed aan de

hierboven gestelde eisen, kon het onderzoek van start
gaan. Het bleek dat er op de uitgekozen vijftien scho-

len samen meer dan 1000 leerlingen waren in de eind-
examenklassen metaalbewerken en elektrotechniek.
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BiJlage II: DE LAGERE TECHNISCHE SCHOOL

In deze bijlage wordt beknopt weergegeven hoe de doelstel-

U-ng van het Iager beroepsonderwijs langzaamaan gewijzigd

is en welke implicaties dat heeft voor de aansluiting on-

derwijs - arbeidsmarkt.

Daarna $rordt de inrichting van het onderwijs op de LTS ge-

schetst. In dat gedeelte worden ook een paar begrippen (zo-

a1s p- en t-stroom) toegelicht, die in het rapport regel-

matig terugkeren.

Dis]<ussie over haar iloelst.elling

De Lagere Technische School heeft een ontwikkeling doorge-

maakt, waarbij het accent van de opleiding geleidelijk is

verschoven. Was de oude Ambachtsschool 1n de eerste plaats

een vakopleiding, algemene vormÍng heeft in toenemende mate

een plaats gevonden binnen de LTS (De Keulenaar, L972).

Volgens een opgave van het Ministerie van Onderwijs en !Íe-

tenschappen werd in 1950 nog 75t van de lestijd besteed

aan beroepsgerichte vakken. In 1973 zou dat percentage

teruggelopen zijn tot gemÍddeld 30t bij een ongeveer ge-

lijkblijvend totaal aantal lesuren van de gehele LTS-op-

Ieiding (O. en lri. butletin, L976). De laatste jaren heeft

deze ontwikkeling zich nog sterker doorgezet. In een twee-

jarige onderbouw wordt algemeen funderend onderwijs gege-

ven met een sterk accent op algremeen vormende vakken. De

twee daarop volgende jaren pretenderen meer beroepsvoor-

bereidend dan specifiek vakgericht te zijn.
Werkgevers menen dat de LTS tegenwoordig zo weinlg vakge-

richt meer is, dat de schoolverlaters naar bedrijfsmaat-

staven als ongeschoold moeten worden beschouwd. De bedrij-

ven zien zich genoodzaakt zelf aandacht te besteden aan

de vakopleiding van hun jonge werknemers.



-131-

Deze ontwikkellng Iijkt nauwelijks te vermijden, omdat de

arbeidstaken ten gevolge van technologische en organisato-

rische faktoren aan snelle veranderingen onderhevig zijn.

Daarnaast speelt ook de sterk toegenomen diversiteit en

specificiteit van de voor LTSrers bereikbare beroepen hier

een belangrijke ro1. De tijd daÈ een oP school geleerd vak

direkt aansloot op een beroep ligt ver achter ons.

De inrichting van het onderwijs

Tijdens het onderzoek had de LTS nog zowel een driejarige

als een vierjarige kursus-duur, afhankelijk van de gekozen

vakrichting. Tegenwoordig is de LTs een vier jaar durende

opleiding.
Aan de LTSren wordt een breed skala van vakopleidingen

gegeven. Per school varieert het aantal vakrichtingen van

2 iuoiu 11. Meer dan de helft van de LTS'en heeft tenminste

vijf verschitlende vakrichtingen. De vier vakrichtingen

met het grooLste aantal leerlingen zijn metaalbewerken,

tilnmeren, elektrotechniek en autoherstellen. Ln L972 Le-

verden deze vakrichtingen 72* van de schoolverlaters.

Tijdens het onderzoek in 1974 konden in een vakrichting

three soorten diplona's gehaald worden: het praktijk-diplo-

ma en het theorie-diplomal). Leerlingen die de p-stroom

volqen, besteden in hun opleiding meer aandacht aan de

handvaardigheid, die het uitoefenen van een vak vergt'

Deze opleid.ing gaat er in principe vanuit dat de LTSrer

na het eindexamen direkt gaat werken. De t-stroom schenkt

meer aandacht aan de theoretische grondslagen van een vak-

richting. Deze opleiding geeft de LTS'er de mogelijkheid

zijn opleiding aan de MTS voort te zetten.

In toenemende mate maken LTSrers gebruik van de mogelijk-

heid om na hun eindexamen nog een extra jaar op school te

1) Inmiddels worden er op de LTSa-, b- en c-opleidingen
onderscheiden.
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nog een tweede diploma halen in een

of willen de t-stroom volgen van de

zij het p-diploma a1 gehaald hebben.
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Bijlage III: BEPALING VAN HET NM VAN HET WERK
VAN DE LTS I ERS

op pag. 51 werd in het kort aangegeven welke kategorieën

wij onderscheiden om het nivo van een baan te bepal-en'

Daar werd ook aangegeven dat de nivo-indeling enigszins ver-

schillend werd gehanteerd naar gelang het banen bj-nnen of

buiten de techniek betrof.
In deze bijtage wordt nader beschreven hoe we tot de be-

paling van het nivo van de banen gekomen zijn'

AIs basis-informatie gebruikten we het beroep dat de res-

pondent opgaf en de korte omschrijving die de interviewer

van zj-jn werkzaarnheden noteerde. op grond van deze twee ge-

gevens koos de interviewer voor één van de vijf nivo-

kategorieën.

Toen a1le interviews hraren afgenomen hebben de onderzoekers

een overzicht gemaakt van alle banen die de schoolverlaters

hadden. vervolgens werden de banen die eenzelfde nivo had-

den naast elkaar gelegd en vergeleken.

Begonnen \^/erd met het vaststellen van de banen die defini-

tief hoorden in nivo 1. Daarna werden de banen die eventueel

ook bij nivo 2 konden horen, aPart ge1egd. Daarna hÍerden

van de banen dj-e door de intervieÍ/ers nivo 2 toegewezen

hadden gekregen een selekti.e gemaakt. De banen die beslist

in nivo 2 hoorden, werden weer definitief aan nivo 2 toege-

wezen. De banen die misschien ook bij nivo 1 of 3 konden

horen werden weer aPart gelegd-

Vervolgens werden de twijfelgevallen (misschien nivo 1,

misschien nivo 2) aan één van beide kategorieën toegewe-

zen op grond van een vergelijking van de werkzaarrheden

van de respondent met de opvattingen die de chef had over

de voor die baan noodzakelijke praktijk-kennis, theorie-

kennis en op grond van de inwerk-tijd die de chef nodig

oordeelde om een LTSter dat werk goed te Iaten verrichten.
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Zo lsrarnen we tot een definitl.eve toewlJzlng naar hetz{ nlvo
1, hetzlJ nivo 2.

De deflnlÈleve toewlJztng naar de nivors 3, 4 en 5 kwam op

een soortgellJke wlJze tot stand.
Vermeld dient nog te worden d.at nivo 3 een ruime defLnltle
van ons heeft gekregen. Als wlJ ook maar enlgszins dachten
daÈ ln een bepaalde baan LTS-kennis noodzakelljk was (ook

al was dat sleehts één techniek of handvaardigheid die ver-
der voLstrekt rouÈlnenatlg verrieht werd) r dan kreeg die
baan toch nivo 3 toegerrezen.
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Bijlage IV: SALARIS EN MINIMUM.TEUGDLOON

Op grond van gegevens uj-t de tweede enquëteronde ziJn we in
staat een schatting te maken van het aantal schoolverlaters
dat minder verdient dan het voor hen geldende, wetÈelijk
verpllchÈe minimumj eugdloon.

lilij baseren ons bij die schatting op de volgende vier ge-

gevens:

1. Salaris De respondenten werd gevraagd aan te
geven in welke salariskategorie hun

netto-weekloon viel. Zij konden daar-

bij kiezen uit 6 salariskategorieën.
We vroegen niet naar het exacte bedrag

van hun loon, omdat zulke vragen ge-

2. Partiéle
leerplicht

woonlijk weerstanden oproepen.

Gevraagd werd of de respondent het
afgelopen jaar leerpJ-ichtig was en zo

ja of dat één dan wel twee dagen per

week betrof.
We beschikten over de leeftijd van de

respondenten ten tijde van het Èweede

interview.

3. Leeftijd

4. Minimumjeugdloon We bepaalden op basis van het per

I juJ-i 1975 geldende minimumjeugdloon

(van kracht tijdens het tweede inter-
view in september 1975) welk netto-
weekloon betaald diende te worden

voor iedere leeftijd-,/leerplichtgroep.
op grond hiervan bepaalden we de saLa-

riskaÈegorie, waartoe het minimumjeugd-

loon van Íedere leeftijd-/leerplicht-
groep behoorde.
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Vervolgens werd voor iedere respondent bepaald in welke

leeftijd-/leerplichtgroep hij vie1.

Nu kon worden nagegaan of de salarj-skategorie, waarbinnen

het salaris van de respondent vie1, gelijk was aan of onder

dan wel boven de salariskategorie zat, waarin het voor hem

geldende minimumjeugdloon zat.
Waren dat dezelfd.e kategorieën, dan werd besloten aan te

nemen dat de betreffende respondent het minimumjeugdloon

kreeg. Lag de door de respondent opgegeven salariskategorie

lager dan die voor het voor hem geldende minimumloon, dan

werd vastgesteld dat hii m.inder verdiende dan het minimum-

jeugdloon. Lag dat hoger, dan verdiende hij meer dan het

voor hem geldende minimumloon.

Vastgesteld moet worden dat onze schatting van het aantal

respondenten dat minder verdient dan het minimumjeugdloon

aan de lage kant is.
De t$ree volgende omstandigheden spelen hierbij een ro1:

1. We baseerden ons wat betreft de leerplichtigheid van

de respondenten op oPgaven over het afgelopen jaar'

Dat houdt bijv. in dat een aantal l8-jarigen veronder-

steld werd nog één dag leerplichtig te zijn.

2. Er werd slechts dan besloten, dat iemand mÍnder ver-

dlende dan het voor hem geldende minimumjeugdloon als

híj had aangegeven minder te verdienen dan de salaris-

sen in de kategorie, waarin het voor hem geldende mi-

nimunjeugdloon vie1. Een aantal respondenten, dat een

salaris-kategorie opgaf die gelijk $ias aan de salaris-

kategorie, waartoe hun minimurojeugdloon behoorde, kon

dus ook minder hebben ontvangen dan wettelijk ver-

plicht was.
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Bijlage V: VíERKASPEKTEN

In deze bijlage vindt U een lijst met 46 mogelijke aspekten

van een baan.

Van deze 45 kwaruen er 25 in beide enquètes aan bodi naar

13 daarvan werd alleen in de eerste enquëte gevraagd en naar

I alleen in de tweede.

In beide enquëtes vroegen we naar het belang dat de resPon-

denten aan de verschillende aspekten toekenden.

In de eerste enquëte vroegen !,re tevens naar de mate waarin

de respondent dacht die aspekten in zijn toekomstige werk

aan te treffen. In de tweede enquèteronde vroegen $re naar

de mate, waarin dÍe aspekten voor zijn baan van daÈ moment,

van toepassing waren.

De ant\,roor&pgeli jkheden waren :

1. Bij het belang: Belangrijk; beetje belangrijk; weet niet;
beetje onbelangrijk; onbelangrijk.

2. Bí) de verwachting: Zeker wel; misschien weli weet niet;
misschien niet; zeker niet.

3. Bij de feitelijke baan: zo is het precies; dat is onge-

veer zoi weet nÍet; dat klopt nj-et hele-
maal, zo is het absoluut niet.

we geven bij "belang" het Percentage van hen, di-e "belang-

rijk" aankruisten.

Bij "verwachting" vindt U het percentage van hen, die "ze-
ker weltt of "misschien wel" aankruisten, terwijl we bij

"feitelijke baan", "zo is het precÍes" en "dat is onge-

veer zott samennërmen.
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Tabel V-l Aspekten waarnaar in beide enguèterondes gevraagd werd

1. goed verdienen | 73ï 722

2. ni-et a1 te hard moeten werken | 15ï 7*

3. veel vakiltie krijgen I 36c 23t

4. in je werk kunnen toepassen wat 
Ije op school geleerd hebt I 66t 53t 51r

822

81r

27\
56r

65r

55r

84C

51r

55$

81r

55r

35r

82*

93r

82r

35r

61r

60r

93r

35r

45r

5. net mensen omgail in je werk I zet 781

6. afwisselend werk I AZt 84t

7. schoon werk I 22\ 6t
8. genoeg vrije tijat | 43c 36c

10. vëel ail jou overLaten | :at 31t

11, prettige chef of baas I eSt 80t

12. rustÍg werk | 25t L2\

13. dichtbij huis | 2?\ 222

14. elkaar helpen op het werk I AOt 82c

82r

58r

36s

7'lz

91r

83s

421

57C

71r

47*

272

9. Èegelijkertijd een oplelding 
I

krijgen | 69t 58* 78r

52*

71r

51r

48r

71r

71C

51r

92\

86r

823

51r

69r

19r

82\
45r

15. door je werk noq eens ergens kom€n 55t 51t

16. avontuurlljk werk I :zc 252

17. steeds nieuwe dingen Ieren I 87ï 81t

15. door je werk nog eens ergens komFn 55t

18. goed meÈ de mensen op het werk

21. in je werk kmnen laten ziet

kmnen opschieten | 91t 89t

19. een vaste baan I 73t 78t

20. buj.tenwerk I 25t 19c

(wie je bent en) wat je kunt | 52t 48c

22. níex als mnusJe van alles 
I

gebruikt worden I 56t 65t

23. aarëlige kollega's I Zet 80t
'I

24. erq noeilijk werk niet hoeven doen 10t24. erq noeilijk werk niet hoeven doen 10t 7N

25. kils om hogerop te konen in ie I

__:':*_ _L__',:-__ 6st
--T-

| (n=498) (n=498)
L

792

(n=498) (n=492)

lelerc !e}e!c I ysrvesllrlc lerlelii!§-pee
19-9r selg ?9-9r-s!e!9 r 19-9rgsg!9 ?9-9!-sge!9

lelclcer\ lelqle+lI I =eler-rell 
preel?9-zel

Ii9:9!19! 9!C9Y99r-se
weI

Dercentaoe Dercentaqe percentaqe Dercentaqe
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Tabe1 V-2 AspekÈen waarnaar alleen in de eerste enquéte-
ronde gevraagd werd

Tabel V-3 Aspekten, waarnaar alleen in de tweede enquéte-
ronde gevraagd werd

!elerg Y:rY99!!!!C

!elegssti! ?9\9!-y9!l
slr:9b:9!-!91

rercentaoe Dercentaoe

26. je nieÈ hoeven te vervelen op je werk

27. de ruimte waarLn je werkt is prettig
28. bij een goed bedrijf werken

29. werk dat je het gevoel geeft dat je iets presteelt
30. een komplimentje krijgen als je goed werk aflevert
31 . lnteressat werk

32. regelnatige werktijden
33. anderen waarderen Je werk

34. goede mterialen en gereedschappen

35. een baan met aazÍen
36. binnenwerk

37. anderen benoeien zich niet met je werk

741

85r

81C

792

43r

79ï
51c

61r

84r

48r

19r

31r

51r

26*

792

83r

79\
66r

83r

67r

68C

86r

67\
50r

44\

61r

(n=498) 1n=498)

!elerc ysryssbluc

!elgrc+r! ze!er-yell
nlsschien weI

P9r99!!iCg P9=9=!!399

39. af en Èoe wat ander werk kunnen doen

40. op elkaar krnnen rekenen op het werk
41. betaaldl worden naar het werk dat je aflevert
42. nieÈ steeds vil je werk gehaald worden

43. wat extra kunnen verdlenen
44. nÍet zomaar op straat gezet kunnen worden

45. door Je werk een echte vakEan worden

1t: llt_"ïlul oP Je letten

658

88r

42\

442

41r

84r

78r

37*

71r

85r

272

57r

45r

60r

64r

64r

(n=498) (n=4921
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Bijlage vr: ARBETDSORTËNTATTE

Om hun houding ten opzichte van arbeid te meten legden we

de respondenten 49 uitspraken voor. Van deze uitspraken

werden 2L ín beide rondes voorgelegd; 23 a1leen in de

eerste enquëte en 5 alleen in de tweede.

De anÈwoordmogelijkheden waren:

helemaal mee eens

beetje mee eens

weet het echt niet
niet zo mee eens

(++)

(+)

(?)

(-)

helemaal niet mee eens (--)

hle geven telkens voor zowel de eerste als de tweede en-

quëteronde de percentages van hen, die het met een betref-

fende uitspraak helemaal of een beeÈje eens waren.

Tabel VI-1 Uitspraken dÍe in beide enquèterondes werden
voorgelegd

1. als je genoeg geld verdiend hebt, hou je een
poosje op met werken, tot je weer geld noalig
hebt

2. ik wil gewoon prettlg werk hebben, hogerop
komen lnteresseert me niet

3. een paar uuï werken Per dag is qenoeg

4. Je zou eigenlljk vrlj moeten zijn om wel of
niet Èe gaan werken

5. ik wil eenvoudig werk hebben, waarbij ik
niet te veel hoef na te denken

6. werken is het belangrljkste in het leven

7. werken is een noodzakelijk kwaail

37r

L7\

31$

33*

18r

L7$

29\

43r

252

t2ï

48r

232
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Tabe.l VI-_l (vervolgrtabel)

ln de werkloosheldlaÍdet lotEn doe Je pas als
Je echt niet anders kan, het is eigenltjk
een schande

ln Je werk moet Je gehoorzamen aaÍr wat Je
Je baas zegt
werken ls gezond

je rcet zelf kunnen bepalen hoe hard Je
werkt
als Je hogerop wllt koDen, gaat dat altljal
tèn koste van Eensen om je heen

in tle werkloosheLdswet lopen is een goede
Eanier on aan geldl te komen

14. nensen die niet wl.Ilen werken ztjn nik
15. werkèn 1s Je steèntj€ bijakagen
16. Je wllÈ llever ln de werkloosh€ldswet lotr)en

dan vervelend nerk doen

17. besllsslngen noetèn door de baas gen@en
wolden

18. ale née6te Eensa werken te hard

19. je kut alleen van je vrUe tljal gènleten
als Je ervoor gewerkt hebt

20. ln Je ríerk heb Jë naar te doen wat ze Je
oÍËragen

21. wèrken Ís een plicht

8.

9.

10.

11.

L2.

l3-

eerate | Èyeede

s§!ëleleeee I elssElEEl.e

helenaal/ , helemaal,/
ueeEïë-iËë-iens I ueeEïE-iEË-ëe"s--t------------

EgIgetHSg I Pglggrllge

57*

69r

7Lï

70r

3tr

20t

64t
79$

19?

59r

34r

68r

59r

56r

48$

68r

68r

57r

26t

15r

59C

85r

225

62r

23r

60r

48r

59s
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Ultspraken, dle alleen ln de eerste enguéte-
ronde werden voorgelegd

Tabel VI-2

22- a]"s je werkt, gam de oensefl beter over Je denken

23. als Je gaat solliciteren noet je er netjes ultzlen
24. ln het algeneèn blfjf je tot aan je pensl-oen hetzelfde werk

doen

25. als Je meer verantwoordeliJkheid dlraagt, noet Je meer ver-
dienen

26. je hebt er recht op dat je leuk werk krijgt
27. als je neer presteert Eoet Je xoeer verdienen

28. je baas moet je dlingen ultleggen, die je nièt begrijpt
29. ook aIs Je je werk niet leuk vindt, Íloet je goed Je best doen

30. arbeiders noeten mee kunnen besllssen in het bedrijf
31. als je hogerop wIIt koms, eet Je de Juiste mensèn kennen

32. als je hogerop wilt komen, moet Je laag begimen
33. arbeitlers worden te laag betaaLal

34. als je baas je ontslaat, nGt je dat maar nemen

35. ttJdens het werk moet je ret elkaar kunnen pïaten

36. als Je hogerop wllÈ komen ln je werk, moet Jé tueer diplonars
halen

37. het wèrk noet nuttig zijn voor anderen

38. saal welk xooeÈ afgewisseld worden

39. Je Eoèt proberen een zo hoog Dogelijke positle te bereiken

40. ik wtI niet alaÈ Dijn werk steeds gekontroleerd wordt

41. wèrken is nodig om dingen te kopen, die je gÍaag wilt hebben

42. werken is volwassen zijn
43. werken is eigenlijk niks mee! dm gelil verdienen

44. aLs Je nlet wilt werken, profiteer je van anderen
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Ultspraken, dle alleen in de tweede enquète-
ronde werden voorgelegd

Tabel VI-3

45. als Je werkt heb je onvoldoende tijcl voor jezelf
46. de mensen naken zlch veel te druk over hm werk

47. als je werj(t ben Je pB een nan

48. als Je nlet werkt, zou je je toch maar gaan vervelen
49. ln Je werk ku Je niet laten zien wie Je bent
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