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STELLINGEN

Het verdient aanbeveling, ten behoeve van het interessenonderzoek
bij vrouwen en meisjes, een afzonderlijke test, met eigen schalen en
items, te construeren.

De geringe constantheid van de interessen bij het gemiddelde circa
twaalfjarige kind, vormt geen doorslaggevend argument tegen de toe-
passing van belangstellingstests bij het psychodiagnostische onderzoek
in de zesde klas.

Het is wenselijk, dat naast het lager technisch onderwijs voor jongens,

de gelegenheid wordt geschapen voor meisjes, om technisch vak-
onderwijs te volgen. Als geschikte richtingen komen onder anderen
in aanmerking: machinaal metaalbewerken, instrumentmaken en an-
dere vormen van precisiemetaalbewerking, technisch tekenen.

De verdere uitbouw van het buitengewoon onderwijs dient meer door
het oprichten van ,,hulpklassen" aan gewone scholen, dan door het
instellen van nieuwe categorieën b.o.-scholen te geschieden.

De situatie ten aanzien van de b.o.-scholen voor ziekelijke kinderen
behoeft dringend een sanering, omdat vele van deze scholen, door
de vermindering van het aantal ,,ziekelijke" kinderen, tot een ver-
gaarbak van afwijkende gevallen vat z.eeÍ uiteenlopende aard àjn
geworden.

De discussie over de taak van de school ten aanzien van de persoon-

lijlÍreidsvorming kan niet tot practische resultaten voeren, zolang
geen voldoende klaarheid bestaat over de concrete doelstellingen van
deze vorming.

Met de uitbreiding van voorzieningen voor voortgezet algemeen vor-
mend onderwijs dient grote terughouding te worden betracht, zolang
dit onderwijs niet duidelijk uitmondt in een vakscholing.

De opvattingen van LeNcBvELD, over de verhouding van psychologie

en pedagogiek, bevatten ten aanzien van de psychologie als weten-
schap een grote mate van waarheid, maar zijn ten aanzien van de

peÍsoon van de psycholoog - en van de arts - een misksnning van
de realiteit.

M, l. Langeveld: Over het wezeo der paedagogische psychologre en de
ysÉquding der psychologie tot de paedagogiek.
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9. Schoolmaatschappelijk werk dient uitsluitend in het kader van een 
schoolpsychologische of -psychiatrische dienst te geschieden. 

10. Parallel aan de ontwikkeling van het schoolpsychologisch werk dient 
aandacht te worden geschonken aan de systematische opleiding van 
een voldoende aantal onderwijzers tot "remedial teachers". 

11. Het in brede kring in ons land nog bestaande gebrek aan trots op en 
aan vertrouwen in het Nederlands vakmanschap, is een sterk rem
mende factor in het streven, om het gemiddelde niveau van de vak
bekwaamheid in ons land op een hoog peil te brengen. 

12. De misvatting, dat men in een (al dan niet genormaliseerde) werk
classificatie een objectief systeem voor de rangordening van functies 
zou bezitten, heeft er toe geleid, dat tot dusver onvoldoende aandacht 
is geschonken aan het referentiekader, waarin een dergelijke rang
ordening moet geschieden. 

13. De ook in ons land herhaaldelijk geciteerde opvatting van TRAMER, 

dat imbecillen maximaal een verstandelijke leeftijd van negen jaar, de
bielen maximaal een verstandelijke leeftijd van twaalf jaar zouden 
bereiken, is onjuist. 

M . Tramer: Lehrbuch der allgemeinen Kinderpsychiatrie. 

14. Zogenaamde reactieve (traumatische) psychische stoornissen, die niet 
van relatief zeer korte duur zijn, ontstaan slechts op basis van een 
stoornis in de fundamentele persoonlijkheidsstructuur. 

15. De practische betekenis van het karakterologisch onderzoek, in de 
huidige beroepskeuzevoorlichting, is in het geval van normale cliënten 
gering. 

16. De opvatting van de vrouwelijke rol als "het zorgend in de wereld 
zijn" (Buytendijk) vormt geen geschikt uitgangspunt voor een psy
chologie van de jeugdige fabrieksarbeidster. 

N ed. Ver. Maatsch. Werk: Prae-adviezen en congresverslag "De vrouw 
in het bedrijf" (1951). 

17. De bewijslast, ten aanzien van de geldigheid van nieuwe theorieën 
en van de validiteit van (in de practijk vooral karakterologische) 
onderzoekmethoden, ligt bij de ontwerper en diens medestanders. 
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eens door hun welwillendheid de practische verwerkelijking van mijn
onderzoekplannen mogelijk maakten.

Erkentelijk ben ik ook de heren Ch. A. G. Ness en H. oB JoNGr, voor
hun advies bij een aantal statistische moeilijkheden, de heer N. H. pr
Kr,pvN voor de verzorging van het tekenwerk en mejuffrouw R. H. F. oB

Ru voor haar bereidheid, de ,,Summary" op zijn taalkundige merites te
beoordelen.
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Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde voor de door haar
getroffen promotieregeling, die het verschijnen van deze dissertatie heeft
vergemakkelijkt.



TNHOUDSOPGAVE

INLEIDING

Hoofdstuk I. ENKELE ALGEMENE BESCHOUWINGEN OVER
HET INTERESSEBEGRIP

1.1.
1.2.
1.3.

Begripsbepaling
Karakteristiek der interessen
Stabiliteit der interessen

Beschrijving van de test
De vertaling van de B I T
Handleiding voor de B I T

Probleemstelling
Eerste experimentele opzet
Statistische bewerking .

Niveauverschillen in de bestaande schalen .

Schaalconstructie
Tweede experimentele opzet .

Intelligentie en interesse

Vraagstellingen en experimentele opzet
Homogeniteitsanalyse .

Revisie van de HA-schaal
Intercorrelaties

7

7
9

t3

t7

t7
20
30

43

43
44
51

Hoofdstuk II. INTERESSENONDERZOEK

2.1. Historisch overzicht
2.2. Hoofdvormen van tests
2.3. De studie van InrB

Hoofdstuk III. DE BEROEPENINTERESSE TEST .

3.1.
3,2.
3.3.

Hoofdstuk IV. MVEAUVERSCHILLEN IN DE BELANGSTEI-
LING 55

554.t.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

57
60
62
65
74
81

Hoofdstuk V. DE PSYCHOMETRISCHE KWALITEITEN VAN
DE BIT-SCHALEN . 83

83
84
9t
93
94Betrouwbaarheid



Hoofdstuk VI. DE IJKING VAN DE B I T-SCHALEN . 99

6.1. De experimentele opzet van de ijking . 99
6.2. De representativiteit van de steekproef 103

6.3. De normering van de test . 108
6.4. Sipificantie van niveauverschillen . 111

6.5. Toevalsscores 113

Hoofdstuk VII. VAN
KARAKTERTSTIEK

INTERESSETEST TOT INTERESSE-

7.r.
7.2.
7.3.

Hoofdstuk
LING

Het validatieprobleem .

Operationele definitie .

De belangstsllingskarakteristiek

VIII. SEXEVERSCHILLEN IN DE BELANGSTEL-

Vraagstelling
Congruente validatie van de sexeverschillen .

Sexeverschillen in de B IT

TX. INTERESSE EN SCHOOLKEUZE

Inleiding .

Bestemming v.h.m.o.
Bestemming m.u.l.o. of handelsdagschool .

Nijverheidsonderwijs, v.g.l.o. en practijk bij meisjes .

Nijverheidsonderwijs, v.g.l.o. en practijk bij jongens .

Beroepskeuze in de agrarische sector .

Leerlingen in een overgangsjaar .

Samenvatting

p1gllssrnstglling

Bankwerkers

115

115

tt7
t2t

124
t25

8.1.
8.2.
8.3.

t23

123

L3t

131
133
135
136
t39
1,4t

r42
t43

146

t46
r47
148
149
t49
151

Hoofdstuk

9.1,.
g)

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Hoofdstuk X. BELANGSTELLING EN RICHTINGKEUZE IN
HET NIJVERHEIDSONDERWIJS VOOR JONGENS .

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
t0.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.

Instrumentmakers
Electromonteurs
Loodgieters
Schilders
Straatmakers
Houtbewerkers
Bakkers
Typografen 155

Leeftijdsinvloeden 157

152
153
154



Hoofdstuk XI. PREDICTIEVE VALIDITEIT .

Probleemstelling
Experimentele opzet
Een contröle op de ijkingsgroep .

Schoolsucces in het eerste jaar in het v.h.m.o. .

De invloed van strenge selectie .

De waarde van een rrgowo§otr" schaal .

XII. PERSOONSKENMERKEN EN B I T-SCORES .

Vraagstelling
Leeftijdsverschillen in het ijkingsmateriaal .

Woongebied
Beroepsniveau vader
Beroepssector vader
Onderwijsrichting

11.1.
tt.2.
1 1.3.
tt.4.
11.5.
11.6.

Hoofdstuk

t2.1.
t2.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Bur,ecrN

160

160
r64
165
167
169
172

175

175
175
176
1,77

178
179

T. STATISTISCHE SIGNIFICANTIE VAN VOORKEURSVER-
SCHILLEN

II. DETERMINEERTABEL VOOR DE RICHTINGKEUZE IN
HET VOORTGEZET ONDERWIJS
GRAFISCHE DETERMINEERTABEL VOOR HET
VOORTGEZET ONDERWIJS VOOR JONGENS .

GRAFISCHE DETERMINEERTABEL VOOR HET
VOORTGEZET ONDERWIJS VOOR MEISJES .

BEROEPENINTERESSETEST

LITERATUURLIJST

SAMEI.,IVATTING. 203

SUMMARY . 207

186

188

190

III.

ry.

V.
191

192

194





INLEIDING

In the wise choice of a vocation there are three broad factors:
(1) a clear understanding of yourself, your aptitudes, abilities,
interests, ambitions, resources, limitations and their causes; (2) a

knowledge of the requirements and conditions of success, advan-
tages and disadvantages, compensation, opPortunities and pros-
pects in different lines of work; (3) true reasoning on the relations
of these two groups of facts. FR. PARSoNS (104).

De betekenis van de belangstelling in verband met de keuze van school,

vakopleiding en beroep wordt algemeen erkend. Het ligt voor de hand, dat

iemand, die taken te verrichten krijgt, welke zijn interesse hebben, daar-

door zijn werk met meer plezier zal verrichten. IJii zal waarschijnlijk eer-

der doorzetten als er moeilijkheden optreden, hii zal meer geneigd zijn tot
spontane en extra activiteit. Kortom hii zal beter gemotiveerd zijn dan

iemand, die onder overigens gelijke omstandigheden, dezelfde taken on-

interessant vindt. Men mag ook verwachten, dat bij een gegeven begaafd-

heidsstructuur, werkhouding, sociaal milieu, gezondheidstoestand etc., de

kans op succes bij de keuze van een bepaalde school- of beroepsrichting
zal toenemen, naarmate deze richting beter past bij de interessen van de

candidaat.
Daarom zal ook in het kader van voorlichting bij school- en beroeps-

keuze rekening moeten worden gehouden met de belangstelling van de

adviesvrager. Dat zal de leek doen, wanneer hij eens dergelijke raad geeft,

dat kan ook de professionele adviseur niet anders doen. Het hierboven
weergegeven citaat van Frank PensoNs, de grondlegger van de weten-

schappelijke beroepskeuzevoorlichting, toont aan, dat de betekenis van

de belangstelling in dit verband reeds aanstonds is onderkend. Het behoort

dus zo te zijn, dat de beroepskeuze-adviseur tracht, zich zo systematisch

mogelijk te oriënteren over de belangstelling van de adviesvrager. Hij zal

zich daarbij moeten richten op die aspecten van de belangstelling, welke

als motiverende kracht bij de ontwikkeling op sohool of in het beroep de

grootste practische betekenis hebben.
In de voorlichting bij school- en beroepskeuze wordt in ons land als

regel gebruik gemaakt van de uitkomsten van een psychologisch onder-

zoek. Het zou in dit verband dus voor de hand liggen, dat men zich ook

over de aard en de sterkteverhoudingen van de interessen met behulp van

een test oriënteert. De realiteit in Nederland beantwoordt echter niet aan

de verwachting, die in de voorgaande zin werd uitgesproken. Terwijl ten



aanzien van verschillende onderdelen van de begaafdheidsstructuur en ook
ten aanzien van allerlei aspecten van de persoontjkheidskarakteristiek
wél een, soms diepgaand psychologisch onderzoek wordt ingesteld, ge-
schiedt dit ten aanzien van de belangstelling niet. Zelfs de middelen daar-
toe zijn in ons land, in tegenstelling tot vele andere landen, nog niet aan-
wezig. Wij beschikken nog niet over een deugdelijk geijkte en gevalideerde
belangstellingstest, althans is een dergelijke test voor de practizerende
psycholoog niet algemeen beschikbaar. Deze moet zich daarom tevreden
stellen met een poging, in een interview een analyse van de interessen-
structuur van de adviesvragende te maken, waarbij hij zich baseert op de
reacties van de gesprekspartner op allerlei gesuggereerde activiteiten en
situaties en voorts op diens liefhebberijen en wijze van vrije-tijdsbesteding.
De op deze wijze verkregen inzichten kan hij trachten aan te vullen met
behulp van de gegevens ontleend aan een zogenaamde beroepenlijst. Dit
laatste hulpmiddel, waarover in een later hoofdstuk nog zal worden ge-
sproken, is echter yan zeeÍ twijfelachtige waarde. Daarbij komt nog, dat
wij over de leeftijdskarakteristiek van de interessen en ook over de wijze
waarop de belangstelling samenhangt met allerlei andere factoren, nog
slechts zeer weinig in detail weten.

In ons land vindt een eerste grote differentiatie in het kader van de
school- en beroepskeuze plaats aan het einde van de lagere school. Te-
voren hebben alle kinderen in principe ongeveer hetzelfde onderwijs ge-
noten. Ongetwijfeld zijn er ook tussen verschillende typen lagere scholen
verschillen, tussen een opleidingsschool, een ,,gewone" lagere school, een
school met eenvoudig leerplan in een grote stad en een kleine dorpsschool.
Maar deze verschillen hebben slechts een vrij bescheiden betekenis, voor-
namelijk komen zij tot uiting in het tempo van het onderwijs. Indien nodig
kan een leerling de achterstand, die hij op een bepaalde school heeft op-
gelopen, nog gemakkelijk compenseren, b.v. door een enkel jaar aanvul-
lend onderwijs op een andere lagere school. Aan het einde van de lagere
school vindt echter een richtingskeuze plaats, met veel verder strekkende
consequenties. De mogelijkheden, waaÍussen een keuze moet worden ge-
daan, betekenen bovendien niet alleen een differentiatie naar de aard van
het programma, maar ook naar het niveau van abstractie in het onderwijs
en naar tempo. De verschillen die hier ontstaan zijn zo groot, dat een cor-
rectie van een verkeerde keuze al na betrekkelijk korte tijd zeer bezwaar-
lijk wordt. De wenselijkheid, dat de middelen ter beschikking staan, om
bij de keuze van het voortgezet onderwijs zo nodig een effectieve voor-
lichting te geven, wordt daarmee reeds voldoende geargumenteerd.

Ten aanzien van het belangstellingsonderzoek betekent dit dus, dat het
in de Nederlandse situatie van belang is, speciaal over de leeftijdsfase
omstreeks de overgang van lager naar voortgezet onderwijs, d.w.z. in
hoofdzaak ten aanzien van de l2-14-jarigen, een nader inzicht in de
structuur en de correlaten van de belangstelling te krijgen. Over de karak-
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teristiek van deze leeftijdsgroep is tot dusver nog maar betrekkelijk weinig
bekend. Het leeuwenaandeel der onderzoekingen op het terrein van de
belangstellingspsychologie en van de interessentests, heeft tot dusver in de
Verenigde Staten plaatsgevonden. In het Amerikaanse onderwijsstelsel
speelt echter de differentiatie aan het einde van de lagere school geen rol,
zodat er daar geen aanleiding was, aan de leeftijdsgroep die voor ons land
van betekenis is, bijzondere aandacht te schenken.

Het is daarom geïvenst, de problematiek van het interessenonderzoek in
ons land in studie te nemen. Uit het voorgaande volgt, dat daarbij in
hoofdzaak twee problemen kunnen worden onderscheiden. In de eerste
plaats bestaat er behoefte aan een deugdelijke interessentest, met name
een test, die ook reeds aan het einde van de lagere school kan worden
gebruikt. In de tweede plaats is het gewenst, een beter inzicht te krijgen
in de karakteristiek van de belangstelling van de categorie kinderen, die
op het punt staat, de lagere school te verlaten.

Met betrekking tot het eerstgenoemde probleem, het ter beschikking
stellen van een belangstellingstest, rijst preliminair de vraag, of een be-
staande buitenlandse methode voor Nederland moet worden bewerkt, of
dat een geheel nieuwe test van eigen fabricaat moet worden ontwikkeld.
Beide mogelijkheden hebben hun voor- en nadelen. Tegen alle bestaande
methoden kunnen wel bepaalde bezwaren worden aangevoerd. Deze be-
z\itaren kunnen betrekking hebben op de tijdsduur van de test, het feit dat
een gedwongen keuze tussen bepaalde alternatieven moet worden ge-

maakt, de aard van de items of van de testcategorieën, de scoringsmethode,
etc. Het zou verleidelijk zijn, te trachten, een eigen test te ontwikkelen,
die vrij zou zijn van al deze tekortkomingen.

Het is echter gemakkelijker, een dergelijk ideaal te formuleren, dan het
te verwezenlijken. De lange tijdsduur van de test blijkt een consequentie te
zijn van het streven naar een goede betrouwbaarheid. De ingewikkelde
scoringsmethode hangt samen met het verlangen, de validiteit zo hoog
mogelijk op te voeren. Het aantal geschikte items is beperkt, zodat men
min of meer noodgedwongen ook wel een aantal items, waartegen be-
zwaren zijn aan te voeren, moet opnemen. Het principe van de gedwongen
keuze blijkt noodzakelijk, omdat aan een vrije keuze nog veel groter me-
thodologische bezwaren zijn verbonden.

Dit wil nog niet zeggen, dat niet de ene test methodologisch en prac-
tisch van beter kwaliteit zou kunnen zijn dan de andere; maar ook de
beste tests blijken hun aanvechtbare kanten te hebben. De realiteitszrn ge-
biedt te beseffen, dat een eigen test, hoe goed ook geconstrueerd, toch
zeker ook wel bepaalde gebreken zal vertonen. Onder deze omstandig-
heden moet de vraag worden gesteld, of men zich niet door het bewerken
van een goede buitenlandse methode veel grondwerk kan besparen. Het
ontwikkelen van een eigen test vergt een tijdrovende voorarbeid, waarin
een groot aantal items op hun bruikbaarheid moeteu worden onderzocht,



teneinde een voldoende aantal van goede kwaliteit te verzamelen, waaruit
het definitieve model van de test kan worden samengesteld. Deze fase in
de testconstructie kan grotendeels worden overgeslagen, indien een test
wordt gebruikt met items, waarvan de deugdelijkheid elders reeds is ge-
bleken. Indien een dergelijke test is ontwikkeld in een land dat ten aan-
zien van vele relevante kenmerken, i.c. economische structuur, onderwijs-
systeem, beroepenverdeling en beroepenwaardering, op Nederland gelijkt,
mag men verwachten, dat de grote meerderheid van de items ook in ons
land bruikbaar zal blijken te zijn. Bovendien kan men, door een test te
bewerken die in het buitenland reeds het voorwerp van statistisch onder-
zoek is geweest, snel tot een methode komen, waarvan men met een rede-
lijke mate van zekerheid mag verwachten, dat deze aan vrij hoog te stellen
eisen van deugdelijkheid zal voldoen. Uiteraard moet deze deugdelijkheid
nog wel proefondervindelijk worden aangetoond; maar de kans dat het
desbetreffend onderzoek positieve resultaten oplevert, is gunstig. Tenslotte
kan men de tijd, die men op de voorbewerking uitspaart, nuttig gebruiken,
om te trachten voor eventuele tekortkomingen van de gekozen methode
een verbetering te vinden.

Deze overwegingen hebben er toe geleid, dat besloten werd een reeds
bestaande test voor Nederland te bewerken. Aanvankelijk heeft het voor-
nemen bestaan, hiervoor de Kuder Preference Record te gebruiken, maaÍ
uiteindelijk is de keuze gevallen op de Berufs-Interessen-TesÍ (B I T) van
M. Inrn. Deze methode is nauw aan de KUDER-test verwant, maar heeft
een iets andere vorm, waardoor de practische verwerking van de testresul-
taten eenvoudiger wordt.

De B I T is door Inrs ontwikkeld ten behoeve van het onderzoek van
personen, die de lagere school reeds ten minste enige jaren hebben ver-
laten. De meeste door hem onderzochte proefgroepen tvaren gemiddeld
16 à L7 jaar oud; in de situatie waarin hij werkte bestond er voor hem
weinig aanleiding, aandacht te schenken aan een aanzienlijk jongere leef-
tijdsgroep. We hebben er echter reeds op gewezen, dat in ons land de
school- en beroepskeuzeproblematiek vooral bij de 12- tot l4-jarigen van
practische betekenis is. Dit blijkt ook uit de gegevens, die het C.B.S. ver-
strekt (86) over de in ons land verstrekte beroepskeuze-adviezen (de school-
keuze daarbij inbegrepen). De laatste jaren heeft rurm 60Vo van deze
adviezen betrekking gehad op personen, jonger dan 15 jaar en het aan-
deel van de voorlichting aan deze jeugdigen blijkt zelfs nog van jaar tot
jaar toe te nemen. Daarom is de B I T speciaal voor deze leeftijdsgroep
bewerkt, zowel de door ons verzamelde ijkingsgegevens als de statistische
toetsing hebben hierop betrekking.

In het kader van de tweede hierboven genoemde vraagstelling, is de
B I T vervolgens gebruikt als hulpmiddel om de belangstelling van de
l2-L6-jarJgen en voornamelijk die van de leerlingen omstreeks het einde
van de zesde klasse der lagere school nader te leren kennen. Een onder-
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zoek met behulp van de test bij een aantal categorieën kinderen uitgevoerd,
gaf de gelegenheid, de relatieve sterkte van de verschillende interessen te
leren kennen en ook om de correlatie van de belangstelling met diverse
uitwendige criteria te onderzoeken. Tendele kunnen dergelijke onderzoe-
kingen ook dienstbaar worden gemaakt aan de validatie van de test. In
principe kan men de hier gevolgde werkwijze zien als een poging, de in-
teressenstructuur van leerlingen omstreeks het einde van de lagere school
te bestuderen op een wijze, die psychodiagnostisch hanteerbaar is. D.w.z.
als een formulering van een aantal conclusies, betreffende deze interessen-
structuur, in categorieën, ontleend aan de test.

Methodologisch beschouwd 1ss) kan men aan de hier te rapporteren
opzet drie aspecten onderscheiden. Het eerste gedeelte van de studie heeft
een instrumenteel karakter, het beoogt een elders ontwikkeld hulpmiddel
van het psychodiagnostisch onderzoek door bewerking geschikt te maken
voor gebruik in de Nederlandse situatie. Een dergelijk instrument is ge-

baseerd op een aantal principes, enerzijds van psychometrische aard, an-
derzijds betrekking hebbende op bepaalde ,,constructs" ten aanzien van
de interessen. De toetsing van deze principes in het kader van de test, is
een tweede opgave van deze studie. Ten derde heeft de studie ook een
exploratief karakter, er wordt met behulp van de test empirisch materiaal
verzameld, dat bruikbaar kan worden gemaakt aan de hypothesevorming
in het kader van de belangstellingspsychologie.

Ter introductie tot deze studie scheen het gewenst, eerst, zij het betrek-
kelijk kort, in te gaan op een aantal reeds bekende gegevens met betrek-
king tot de belangstellingspsychologie en het interessenonderzoek. Het
eerste hoofdstuk zal worden gewijd aan een begripsbepaling, die wordt
gevolgd door een discussie over de karakteristiek der interessen. Hierop
aansluitend komt nog het voor de practijk zeer belangrijke probleem
van de constantie der interessen ter sprake. In het tweede hoofdstuk wordt
ingegaan op de problematiek van het belangstellingsonderzoek. Na een
beknopt historisch overzicht volgt eerst een bespreking van een aantal
gezichtspunten, die in de methodiek van het belangstellingsonderzoek een
rol spelen. Enkele hoofdvormen van tests worden daarna behandeld. Uit-
voeriger wordt dan ingegaan op het werk, dat door Inrn, in het kader van
de constructie van de B I T, reeds met het oog op de toetsing van de test is
verricht. In deze beide hoofdstukken zal de bespreking niet uitsluitend
worden beperkt tot het belangstellingsonderzoek blj l2-14-jarigen, maar
zullen de belangstellingstests en hun problemen in het algemeen ter sprake
komen. Dit is gewenst, omdat een groot deel van de problematiek vrijwel
onafhankelijk is van de specifieke leeftijdcategorie, waarvoor de test wordt
gebruikt.

In het derde hoofdstuk worden de test, zijn vertaling en de handleiding
voor het gebruik van de test behandeld. Ook het vierde hoofdstuk draagt
een instrumenteel karakter, hierin worden de problemen, samenhangende



met de constructie van enkele nieuwe belangstellingsschalen behandeld.
De drie hierna volgende hoofdstukken hebben betrekking op de toetsing
en ijking van de test. De verschillende pogingen, tot validering van be-
paalde aspecten van de test, hebben ten dele ook een exploratief aspect.
Geleidelijk gaat daardoor het tweede deel van de studie in het derde over.
In de laatste vijf hoofdstukken, die een overwegend exploratief karakter
dragen, worden de specifieke kenmerken van de belangstellingsstructuur
van verschillende subgroepen uit de onderzochte leeftijdsgroep bestu-
deerd.



Hoornsrux I

ENKELE ALGEMENE BESCHOUWINGEN OVER HET
INTERESSEBEGRIP

l.l. Begripsbepaling

Het begrip interesse is één van de vele, waarop de uitspraak van toe-
passing is, dat zij in het dagelijks spraakgebruik nauwelijks toelichting be-
hoeven, maar dat zij toch talrijke problemen blijken op te leveren, zodra
men naar een goede definitie zoekt.

Deze problemen vinden we weerspiegeld in de ontwikkelingsgang, die
het begrip in de psychologische literatuur heeft doorgemaakt.

Aanvankelijk heeft men geen zeer scherpe onderscheiding gemaakt tus-
sen belangstelling en spontane opmerkzaamheid. Nog bij Wvt JAMEs (6e)

is de aandacht het belangrijkste criterium voor interesse. In de op hem
volgende generatie vinden we, onder anderen bij Dnwrv, echter reeds het
inzicht, dat het interessebegrip een dubbel aspect heeft. Enerzijds is het
een psychisch verschijnsel, waarin vooral de gevoelscomponenten opvallen.
Anderzijds duidt het op een handelingsrelatie met de buitenwereld. Door
DrwEv wordt dit, meer compact dan duidelijk, samengevat in de definitie
van interesse als ,,the accompaniment of the identification, through action,
of the self with some object or idea, because of the necessity, of that object
or idea for the maintenance of a self-initiated activity" 1e+, geciteerd bij
Bnnorn 2o).

De behavioristische wending, die de Amerikaanse psychologie vervol-
gens heeft doorgemaakt, heeft zijn invloed ook op de opvattingen over het
interessebegrip doen gelden. Weliswaar leent dit begrip zich niet zeeÍ ge-
makkelijk voor een klassiek-behavioristische benadering en men heeft de
emotionele aspecten er van ook nooit geheel uit het oog verloren. Maar het
accent in de beschouwingswijze werd toch verlegd van de innerlijke com-
ponenten naar het uitwendig aspect: de belangstellingsstimuli, d.w.z. de
personen, objecten, ideeën of situaties, die de belangstelling activeren, en
naar de actie, die zij eventueel uitlokken. FRynn, vermoedelijk wel de eer-
ste auteur, die een werk geheel aan de belangstellingspsychologie heeft
gewijd, gaf in 1931 de definitie: ,,Subjective interests and aversions
. . . . are defined in terms of objects and activities stimulating the in-
dividual to have feeling experiences, and this experience can be estimated
by the person being stimulated as to its quality of pleasantness or unpleas-
antness, and as to the intensity or degree of feeling" (s;. Deze definitie is



later in Amerika nogal eens met instemming geciteerd. We zullen hier op
de merites van de omschrijving niet verder ingaan; alleen wijzen we er op,
dat het laatste gedeelte van de begripsbepaling speciaal van belang is voor
degenen, die de interessen experimenteel willen onderzoeken. Er wordt
immers gezegd, dat de persoon in staat is tot een kwalitatieve en kwan-
titatieve schatting van de begeleidende emoties en impliciet dus tot orde-
ning van zijn subjectieve interessen op grond daarvan.

Hoewel in Europa het belangstellingsbegrip met name in de pedago-
gische psychologie wel een belangrijke rol heeft gespeeld, men denke b.v.
aan de ,,centres d'intérët" van Dscnorv, zijn vele theoretische psycholo-
gen toch aan het belangstellingsbegrip voorbijgegaan. Een uitzondering
onder de oudere psychologen is W. SrsRN (116), die in zijn uiteenzetting
over de disposities, die een duurzame richting geven aan het menselijk
voelen en daarmee ook aan het streven en handelen, onderscheid maakt
tussen twee hoofdvonnen: neigingen en interessen. Hij omschrijft neiging
als ,,ein 'Haben' im Gefiihl", tegenover interesse als ,,ein 'Suchen' mit
Gefiihlsbeteiligung". Hij voegt hieraan toe, dat interessen een grotere
mate van distantie tot het object hebben, dat zij koeler en rationeler zijn
dan de neigingen en daardoor ook meer probleembewustzijn geven. Deze
toevoegingen, en ook de voorbeelden, die SrBnN daarbij geeft, maken wel
duidelijk, dat de door hem gemaakte begripsonderscheiding, hoewel in de
grond misschien wel juist, toch voor ons doel veel te subtiel is. Allerlei
fenomenen, die men volgens de opvattingen van SrpnN tot de neigingen
zou moeten rekenen, worden niet alleen in de gangbare opvatting, maar
ook in alle onderzoekmethodieken steeds als interessen beschouwd. We
noemen hier als voorbeeld de zeer weinig probleembewuste, weinig ratio-
nele of gedistancieerde toewending van de vakman tot zijn arbeid, die we
in het interessenonderzoek toch zeker als manifestatie van beroepsinteresse
zullen opvatten.

In de na-oorlogse Europese opvattingen vinden we een poging, meer
aansluiting te krijgen bij het Amerikaanse denken. Dit geschiedt door
gebruik te maken van het begrip instelling (,,Einstellung", ,,attitude"),
waarvan de nauwe relatie met het interessebegrip onder anderen door
Inrr 1os; en - wat minder expliciet - ook door HorsrÀrrrn 1or) is
onderkend. Dezelfde conceptie is in Amerika door Bennrc (00, pag. 305
e.v.) naar voren gebracht in zijn omschrijving: ,,The term (interest) is
used to designate a concept pertaining to factors within the individual
which attract him to or repel him from various objects, persons and
activities in his environment. The concept is primarily an affective one".
Dit is geheel in overeenstemming met de definitie van ,,attitude" als: ,,an
enduring organization of motivational, emotional, perceptual and cognitive
processes with respect to some aspect of the individual's world" (78).

Brnorr onderscheidt dus niet alleen positieve interessen, maar ook nega-
tieve (aversies).
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In de hiervoor weergegeven opvattingen, die het interessebegrip op tel-
kens andere wijze benaderen, zijn geleidelijk een aantal belangrijke ken-
merken van dit begrip naar voren gekomen. Het zwaarste weegt o.i. wel
de gerichtheid van het individu op bepaalde categorieën situaties, met
uitlokkingskarakter, in de buitenwereld. Deze gerichtheid gaat uit boven
de concrete, momentane beleving, zij draagt een min of meer permanent
karakter. De beleving, die samengaat met deze gerichtheid en de daaruit
eventueel voortvloeiende innerlijke of uitwendige actie, heeft een emotio-
neel aspect. In het algemeen denken we bij interessen vooral aan die
belevingen, welke betrekkelijk dicht bij de oppervlakte van het psychisch
leven liggen, zodat zij gemakkelijk bewust kunnen worden gemaakt.

Door deze laatste toevoeging wijzen we er op, dat de interessen deel
uitmaken van een groter psychisch geheel, dat we kunnen aanduiden als

de motivatie. Hieronder vallen, behalve de interessen ook allerlei onbe-
wuste en de instinctieve drijfveren. Houden we hiermee rekening, dan
komen we tot de volgende definitie:

De interessen vormen een aspect van de motivatie, dat bestaat uit de
bewust-b eleelb are, ( semi- ) permanente gerichtheid op bepaalde cate gorieën
emotioneel stimulerende en tot actie uitlokkende situqties.

Deze definitie is van algemeen psychologische aard. Zq laat zich in de
practijk van het psychologisch onderzoek niet gemakkelijk toepassen. Wel
kan echter dank zij deze begripsbepaling een operationele definitie worden
verkregen, die practisch bruikbaar is. Hierop zal evenwel eerst later (para-
graaf 7.2) worden ingegaan.

1.2. Karakteristiek der interessen

Vanzelfsprekend is het geven van een definitie niet voldoende om alles
te zeggen, wat er over de achtergrond van het begrip interesse kan worden
opgemerkt. Een analyse van de samenhang van dit begrip met andere
psychische structuren, met name ook met de dieptepsychologische aspec-
ten van de persoonlijkheid, valt echter buiten het bestek van deze studie.
Datzelfde geldt ook voor de fenomenologie van de zich-interesserende
mens. We willen hier uitsluitend aandacht schenken aan enkele aspecten,

die in het bijzonder voor de belangstellingskarakteristiek van de jeugdige

mens, omstreeks de overgang van lager naar voortgezet onderwijs, van
betekenis zijn.

De concrete interessen ontstaan in de loop van de ontwikkelingsgang
van het individu, door differentiatie van de persoonlijkheid. Inrn (oa) heeft
er op gewezen, dat in dit verband de opvattingen van LpwtN over de per-
soonlijkheidsontwikkeling (e0) een vruchtbaar inzicht geven. Uitgaande van
een ,,neutrale", d.w.z. niet-individueel karakteristieke situatie, treedt ge-

leidelijk een specificering van de relaties met de omgeving op. Deze krij-
gen onder anderen de vorm van interessen. In de periode van jeugd naar
volwassenheid nemen deze in aantal geleidelijk toe, ondanks het feit, dat



ook bepaalde interessen bij het ouder worden verdwijnen. Er is echter
niet alleen sprake van een kwantitatieve vermeerdering, maar ook van
een voortschrijdende innerlijke organisatie van de interessen. Met de leef-
tijd neemt de complexiteit van de interessen toe, er ontstaan o.a. binnen
de grote interessegebieden specifieke deelinteressen. Bovendien worden
de interessen steeds meer geordend in een hiërarchie, waarbij bepaalde
interessen aan andere dienstbaar worden gemaakt. Ook de onderlinge
vervlochtenheid van de interessen, het gericht zijn op verwante, elkaar
eventueel overlappende situaties, neemt toe. Kenmerkend voor de ont-
wikkeling is voorts de vergroting van de ,,life space": het aantal sectoren
\ryaarvoor men zich zou kunnen interesseren wordt groter; van de ,,space
of free movement": het aantal situaties, waarin men zou kunnen ageren
neemt toe; en van de ,,time perspective": de permanentie van de gericht-
heid komt steeds duidelijker tot uiting. Tenslotte blijkt de ontwikkeling
ook uit een toenemend realisme van de interessen. Deze kenmerken, die
volgens LewrN algemene kenmerken van de persoonlijkheidsontwikkeling
zijn, gelden dus ook voor de specifieke ontwikkeling van de interessen.

Het eerste ontstaan van de interessen blijft in deze theorie onduidelijk.
Uit een onderzoek van Tvrsn (183), dat in het bijzonder op de genese van
de beroepeninteressen betrekking had, is nu de opvatting naar voren ge-

komen, dat het zeer jeugdige kind ongedifferentieerd positief staat ten
opzichte van de veelheid van mogelijkheden. Een belangstellingsstructuur
ontstaat hieruit in eerste aanleg, doordat er een afwending van bepaalde
mogelijkheden optreedt. Eerst daarna zien we de positieve toewending tot
andere mogelijkheden geaccentueerd worden. Dit proces is, blijkens de
onderzoekingen van Tytrn, voorzover het de beroepeninteressen betreft,
op tienjarige leeftijd reeds in volle gang.

Over de ontwikkeling van de belangstelling in positieve zin is vooral
door CanrsR (28, 2e) in Amerika studie verricht. Ook hij heeft zich spe-

ciaal gericht op de interessen, die verband houden met de voorbereiding
op de beroepskeuze. Gebleken is, dat de positieve ontwikkeling van deze

interessen, vooral onder invloed van de identificatie met bepaalde per-
sonen en groepen tot stand komt. Onder deze invloed gaat men zich spe-

ciaal op bepaalde gebieden oriënteren, krijgt men een voorkeur voor be-
paalde typen ervaringen. Eventueel gaat hiervan zelfs enige modificerende
werking op de persoonlijkheid uit. Volgens CanrBn kan de leeftijd waar-
op de interessen overwegend een vorm hebben gekregen, die past bij de

totale psychische, lichamelijke en sociale situatie van de persoon, echter
individueel sterk uiteenlopen. Hier kan in het bijzonder de opvoedende
werking van het milieu een belangrijke rol spelen.

In de loop van de ontwikkeling verandert ook de persoonlijke betekenis
van de interessen. Zij kunnen functioneel autonoom worden, in de zin,
waarin Arrponr deze term gebruikt. Uiteindelijk kunnen zíj zelÍs tendele
een ,,objectief" karakter krijgen, zoals de ,,levenshoudingen" vanSpnnNcrR
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(118), die immers ook als interessen kunnen worden opgevat. Bij de gÍoep,
die ons hier in het bijzonder interesseert, is dit laatste ontwikkelingssta-
dium nog niet bereikt, de interessen hebben hier nog een uitsluitend sub-
jectief-functioneel karakter.

Ten aanzien van de inhoudelijke kant van de belangstellingskarakteris-
tiek rijzen ook vragen. Wijkt de geaardheid van de belangstelling van de
12- tot l4-jarigen belangrijk af van die van andere, in het bijzonder
oudere leeftijdsgroepen? Dat er een leeftijdsont\ryikkeling in de belang-
stellingskarakteristiek bestaat, is macroscopisch onmiddellijk waar te
nemen, bij vergelijking van sterk uiteenlopende leeftijdsgroepen. Interessen
verschijnen en verdwijnen, en ook als zij naar de vorm blijven bestaan,
richten zijzich toch op andere objecten (b.v. in het spel, de lectuur, e.d.).

Toch is het niet gemakkelijk, deze macroscopisch waarneembare ont-
wikkeling voor bepaalde leeftijdsgroepen te preciseren. De voornaamste
moeilijkheid blijkt wel te zijn, dat een zinvolle rubricering van de interes-
sen complicaties oplevert. Het aantal mogelijke belangstellingsvormen is
in de practijk vrijwel onbegrensd en de ordening, die men in deze veelheid
zou willen aanbrengen, is sterk subjectief gekleurd. Dit bemoeilijkt de

unificatie van het grote aantal onderzoekingen, dat toch nodig zou ziin,
om de leeftijdskarakteristiek van een aanzienlijk aantal groepen goed te
leren kennen.
Het is daarom niet verwonderlijk, dat onze kennis van de specifieke inte-
ressen van de 12- tot 14-jarigen nog slechts zeer oppervlakkig is, zelfs
als we ons beperken tot de interessen, die van directe betekenis zijn
voor de school- of beroepskeuze.

Een moeilijkheid rijst ook in verband met de wijze, waarop de interes-
sen aan de onderzoeker kenbaar worden. Supen (127) heeft een nuttige
onderscheiding gemaakt in ,,manifest", ,,expressed" en ,,inventoried" inte-
ressen, drie vormen waarvan in de practijk is gebleken, dat zij onderling
slecht correleren. Onder de ,,manifest interests" verstaat hij de belangstel-
lingsvormen, waarvan het bestaan door directe gedragsobservatie kan wor-
den vastgesteld, dus b.v. door waarneming van spel, liefhebberijen, tijds-
besteding, e.d. Deze interessen schijnen echter noch met de beide andere
vorrnen, noch met de latere beroepskeuze veel verband te houden, behalve
in het geval van enkele zeer krachtige, reeds vroeg permanent-wordende
interessen. In onze studie zullen zij verder buiten beschouwing worden
gelaten.

Onder,,expressed interests" worden de interessen verstaan, die door het
betrokken individu verbaal kenbaar worden gemaakt, bij ondervraging.
Men weet hiervan reeds geruime tijd, dat zij betrekkelijk weinig betrouw-
baar zijn 1ee;. Bij vele kinderen is de rechtstreekse mededeling over de
belangstelling sterk afhankelijk van momentane invloeden, zod.at bij her-
haling van het onderzoek reeds na betrekkelijk korte tijd aanzienlijke
veranderingen in de onderzoekresultaten voorkomen. Ook in dit geval is
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de verwantschap tussen de kenbaar gemaakte beroepsinteressen en de
latere beroepskeuze van geringe practische betekenis. Toch zijn er juist
over deze vonn van interessen verscheidene onderzoekingen verricht.
Hiertoe behoren een aantal oudere Duitse studies, die b.v. betrekking heb-
ben op de voorkeur voor schoolvakken. Van een aantal van deze heeft
LeNcBvBrn (84) een overzicht gegeven. Voor ons doel hebben zij echter
weinig betekenis, omdat de groepen waarop het onderzoek betrekking
heeft gehad gewoonlijk te vaag omschreven zijn, zodat de representativi-
teit van de bevindingen dubieus is.

Wat meer waarde kan worden gehecht aan de onderzoekingen over de
concrete beroepskeuzewensen van de kinderen, die de lagere school gaan
verlaten. Daarbij worden deze wensen als uitingen van interessen opge-
vat. Sinds de klassieke studies van de Weense groep (s0) zijn er verschil-
lende onderzoekingen over dit onderwerp geweest. In ons land zijn zij, met
betrekking tot leerlingen van lagere technische scholen, verricht door
BonnBwrrr 1zz). In overeenstemming met andere onderzoekers, in Duits-
land, Oostenrijk en Schotland, vond hij bij zijn proefpersonen een over-
wegende voorkeur voor beroepen uit de metaaltechnische sector. Deze
voorkeur is van betrekkelijk recente datum: nog tegen het einde van de
vorige eeuw ging, althans in ons land, de voorkeur zeer overwegend uit
naar de traditionele ambachtelijke beroepen, waaronder vooral de hout-
bewerking in de gunst stond. De verschuiving van de preferentie kan
statistisch zeer fraai worden gedemonstreerd.

De bedoelde onderzoekingen hadden betrekking op een speciale cate-
gorie kinderen, die kan worden omschreven als het deel van de grote-
stadsjeugd, dat een handarbeidersberoep kiest, zodat de uitkomsten dus
niet zonder meer gegeneraliseerd mogen worden. Toch kan op grond van
observaties wel het vermoeden worden uitgesproken, dat omstreeks het
einde van de schoolkindperiode en in de vroege puberteit de toewending
tot practisch-zakelijke situaties, althans bij jongens, overheerst. De nadruk
valt enerzijds op belangstellingsstimuli, die een doe-element bevatten en
verder op de prikkels tot rationeel weten. Daartegenover staat een afwen-
ding van situaties met geringe uitwendige actie-mogelijkheden (kantoor-
werk!) en van emotioneel-belastende situaties. Dit laatste geldt voor de
meisjes zeker niet, in tegendeel prevaleren bij hen duidelijk de interessen,
die verband houden met sociale en pedagogische problemen (de bekende
voorkeur voor beroepen als verpleegster, kleuterleidster, kinderverzorgster,
e.d.). Op grond van observaties en interviews is ook wel waarschijnlijk,
dat er bij de jongens een ontwikkeling is, die inhoudt, dat omstreeks het
midden van de puberteit ook de geesteswetenschappelijk of esthetisch ge-

richte belangstelling wat meer tot uiting komt en dat nog later, in de

adolescentie, ook het sociaal interesse ontwaakt. SrnoNc (124), die in het
kader van de door hem geconstrueerde belangstellingstest ook een

,,maturity-scale" heeft gemaakt, heeft daarin vooral items opgenomen,
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die sterk blijken te correleren met belangstelling voor maatschappelijk
werk. Experimenteel is gevonden, dat bij jongens de belangstelling voor
dergelijke items in de loop van het laatste deel van de puberteit significant
toeneemt 1tt9. Bij meisjes, bij wie de gemiddelde belangstelling voor deze
items reeds vroeg zeer groot is, valt een dergelijke ontwikkeling niet waar
te nemen. We kunnen hier op grond van eigen onderzoek nog aan toe-
voegen, dat wij de indruk hebben, dat deze ontwikkeling bij de jongens
niet rechtlijnig verloopt, in de zin van een geleidelijk toenemende belang-
stelling voor sociale en pedagogische situaties. Eerder moet worden aan-
genomen, dat in de eerste helft van de puberteit nog een verdergaande
afwending optreedt, die pas later in het tegendeel verkeert.

Wat tenslotte de ,,inventoried interests" betreft, hiertoe worden gere-
kend de interessen, waarvan het bestaan met behulp van een test, in de
meeste gevallen een vragenlijstmethode, is vastgesteld. Hiervan is geble-
ken, dat zij wel relevant zijn in verband met de beroepskeuze (124, t2í).

Bovendien hebben zij andere voordelen. De betrouwbaarheid van de uit-
komsten is groter, omdat tests minder kwetsbaar blijken voor de invloed
van momentane situaties, dan de uitspraken, die in een vraaggesprek wor-
den gedaan. Verder maken vele tests gebruik van vaste belangstellings-
categorieën, die bovendien bij verschillende tests niet zeer sterk uiteen-
lopen. Daardoor wordt ook eerder de mogelijkheid geboden, een systema-
tisch onderzoek over de belangstellingskarakteristiek van een bepaalde
leeftijdsgroep te doen. Toch is er ook wat de ,,inventoried interests" be-
treft, nog niet al te veel bekend over de groep, waarvoor wij ons in het
bijzonder interesseren. In Amerika wordt zij als regel nog niet in het be-
langstellingsonderzoek betrokken, omdat daar de overgang van het lager
naar het voortgezet onderwijs niet met een differentiatie naar schooltype
gepaard gaat. In Europa is daarentegen het belangstellingsonderzoek eerst
betrekkelijk laat op gang gekomen. Hier heeft men wel aandacht aan de
1.2- tot 14-jarigen geschonken, maar het gepubliceerde materiaal is nog te
fragmentarisch, om een samenhangend beeld te kunnen vonnen. Uit ons
eigen onderzoek, dat in de tweede helft van dit boek zal worden gerappor-
teerd, komen echter gezichtspunten naar voren, die het mogelijk maken
een beter inzicht in de belangstellingskarakteristiek van deze leeftijdsgroep
en ook van verschillende subgroepen binnen deze categorie te krijgen.

1.3. Stabilíteit der interessen

De laatste vraag, waannee wij ons in dit hoofdstuk zullen bezighouden,
betreft de waarde op langere termijn van de resultaten, die bij interessen-
onderzoek worden verkregen. Aanvankelijk heeft men vooral op grond
van onderzoek dat betrekking had op ,,expressed interests" gemeend, dat
de stabiliteit der belangstelling zo gering was, dat het vrijwel uitgesloten
zou zijn, de belangstelling als een individuele predictor, b.v. in het kader
van voorlichting bij school- en beroepskeuze, te gebruiken. Op deze pessi-
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mistische opvatting is men later, toen men zich meer op de ,,inventoried
interests" ging richten, wel enigszins teruggekomen. Maar toch rijzen hier
problemen. Deze problemen kunnen ook op grond van een aprioristische
redenering wel voorzien worden. Onderzoekingen in verschillende landen
(43, 51, 86) hebben immers aangetoond, dat er in de verlangens met betrek-
king tot de beroepskeuze eerst gemiddeld omstreeks het 16e à 18e levens-
jaar een aanzienlijke mate van stabiliteit begint te komen. Tot deze leeftijd
maakt men een ontwikkelingsproces door, waarin men geleidelijk voor
allerlei aspecten van de arbeid en van het beroep begrip begint te krijgen.
In samenhang hiermee kan de voorkeur voor het te kiezen beroep telkens
veranderingen ondergaan. Het ligt nu wel voor de hand, dat dit ontwikke-
lingsproces ook zijn invloed zal laten gelden op de individuele ontwikke-
ling van de belangstellingskarakteristiek. Daargelaten of er nu grote leef-
tijdsgebonden verschuivingen in de belangstellingskarakteristiek voor-
komen of niet, zullen er in ieder geval persoonlijke factoren ziin, die kun-
nen meebrengen, dat de voorkeur, zoals deze in een belangstellingstest tot
uitdrukking komt, niet constant is.

Over de stabiliteit van de uitkomsten van belangstellingstests is in de

Verenigde Staten vrij veel onderzoek verricht. De zeer uitvoerige studies
van SrnoNc (724, t2í) hebben wel duidelijk gemaakt, dat er bij de jonge

volwassenen, in het bijzonder de college-studenten, een fase is bereikt, die
individuele predictie mogelijk maakt. De uitkomsten bij follow-up na
zeer aanzienlijke tijd (10 à 20 jaar na het oorspronkelijke onderzoek)
leerden, dat verschillende criteria inderdaad een zeer bevredigende over-
eenstemming met de uitkomsten van de belangstellingstest vertoonden.

Bij jeugdiger personen is de overeenstemming echter minder bevredi-
gend. Op grond van een literatuuronderzoek kwam Ancnrn (too, pag.

1162 e.v.) tot de gevolgtrekking, dat er over een tijdsverloop van één iaar
bij de jongens 6OVo en bij de meisjes TOVo van de interessen constant
blijft. De leeftijd, waarop deze bevindingen betrekking hebben, wordt niet
meegedeeld; op basis van enkele der door hem geciteerde publicaties mag
echter wel worden aangenomen, dat het gemiddeld ongeveer 16-jarigen
betrof. SronnlHr (geciteerd bij 41, pag. 39 e.v.) vond bij hertesten na
twee jaar van een groep, die op ongeveer l7-iarige leeftijd was onderzocht,
een gemiddelde correlatie op de schalen van de SrnoNc Vocational In-
terest Blank van f .70. In overeenstemming hiermee vond Tlvron ltze;
bij hertesten na twee jaar een correlatie op dezelfde test van gemiddeld
.73 bij oorspronkelijk l8-jarige, maar daarentegen van gemiddeld .60 bij
oorspronkelijk 16-jarige jongens. RossNsnnc ltto; vond zowel bij jongens

als bij meisjes een mediale correlatie van .61 op negen schalen van de
Kuorn Preference Record, bij hertesten na drie jaar. Het eerste onderzoek
had in de negende klas, dus op ongeveer 15-jarige leeftijd plaatsgevonden.
Over nog jeugdiger leeftijdsgroepen zijn weinig gegevens bekend. Vermeld
wordt een niet gepubliceerde studie van CARTER (geciteerd bij 41, pag. 38),
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betrekking hebbende op ll-jarige jongens. In hun geval was de corre-
latie bij hertesten na één jaar .62, na twee jaar .51 en na drie jaar .31.

Deze bevindingen zijn onderling consistent. Zij wijzen er op, dat bij het
ouder worden de stabiliteit van de voorkeur geleidelijk groter wordt en
dat vooral de stabiliteit op langere termijn aanzienlijk verbetert. Ter ver-
gelijking met de genoemde waarden geven twe enkele door SrnoNG (124)

gevonden correlaties bij heronderzoek van personen, die aanvankelijk als
vierdejaars college-studenten waren onderzocht. Na vijf jaar was de ge-
middelde correlatie nog.75, na tien iaar .71. De veel grotere constantheid
op langere termijn van deze oudere groep wordt daarmee duidelijk ge-
illustreerd.

Ten aanzien van de door ons bestudeerde leeftijdsgroep moeten 'we, op
grond van deze Amerikaanse onderzoekingen, geen al te hoge verwach-
tingen hebben over de stabiliteit van de scores op langere termijn. Welis-
waar zijn er, zoals onder anderen een onderzoek van Tyr,nn (182) heeft
aangetoond, voorkeursverschillen tussen Amerikaanse en Europese (En-
gelse) kinderen. De laatsten bleken een kleiner aantal sympathieën en een
groter aantal antipathieën te hebben, dan de eerstgenoemden. In het licht
van Tylrn's eerder vermelde opvattingen over de genese van de belang-
stellingsstructuur, zouden wij dit kunnen opvatten als een aanwijzing dat
bij de onderzochte Europese kinderen deze structuur in een verder gevor-
derde ontwikkelingsfase verkeerde. Maar het is de vraag, of hieruit zou
mogen worden geconcludeerd, dat bij Europese kinderen veel vroeger
een hoge graad van stabiliteit in het belangstellingspatroon optreedt, dan
in Amerika het geval is.

Wel is er een andere overweging, die daarvoor tot op zekere hoogte
pleit: de differentiatie, die na de lagere school wordt doorgevoerd, heeft
ongetwijfeld een fixerende werking op de belangstelling. Zoals later zal
blijken vinden we in de belangstellingstest reeds bij de leerlingen van de
zesde klasse verschillen, die duidelijk correleren met de vorm van voort-
gezet onderwijs, die zij gaan kiezen. De candidaten voor het v.h.m.o. heb-
ben een meer dan gemiddelde belangstelling voor de ,,intellectuele" items
uit de test, de landbouwers in spe voor de agrarische items, de aspirant-
metaalbewerkers voor items, die betrekking hebben op technische hand-
arbeid. In ieder van deze gevallen schept de omgeving, waarin zij na de
lagere school binnentreden een milieu, waarin juist de genoemde activi-
teiten en belangstell;ngsstimuli een centrale plaats hebben. Er is daardoor
a priori een aanzienlijke kans, dat de leerlingen, die zich in het bijzonder
met deze onderwerpen bezighouden, aan de betreffende items ook bij her-
onderzoek een aanzienlijke voorkeur geven.

Welke kwantitatieve betekenis echter aan het effect van een dergelijke
fixerende werking moet worden toegekend, valt zonder nader onderzoek
niet te beoordelen. Het zou daarom zeker wenselijk zijn, indien ook in ons
land eens een onderzoek naar de constantheid van de belangstelling, in
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het bijzonder bij de leeftijdsgroep, waarvan het onderzoek in de practijk
een grote rol speelt, zou geschieden.

We moeten er tenslotte op wijzen, dat zelfs indien een dergelijk onder-
zoek zou aantonen, dat de interessen van jeugdigen op langere termijn
slechts een geringe stabiliteit zouden hebben, daarmee toch nog niet de

waarde van het psychodiagnostisch belangstellingsonderzoek met het oog

op de predictie van school- of beroepssucces wordt aangetast. Dit is im-
mers primair een kwestie van predictieve validiteit en deze moet afzonder-

lijk onderzocht worden. Nu bestaat er weliswaar tussen de stabiliteit, ana-

loog aan de betrouwbaarheid, en de validiteit van een test wel een theore-

tische relatie, maar deze is van dien aard, dat ook bij een relatief beschei-

den stabiliteit toch nog een aanzienlijke predictieve validiteit mogelijk is.

Wel zal de psycholoog er verstandig aan doen, zich bij jeugdigen te ont-

houden van voorspellingen op langere termijn. Dit geldt echter niet alleen

in het kader van het gebruik van belangstellingstests, maar evenzeer bij
toepassing van vrijwel alle andere psychologische hulpmiddelen. Bij pre-

dicties op korte termijn, b.v. over de ontwikkeling in de eerstvolgende

één à twee jaar, is de toepassing van belangstellingstests ook bij een rela-
tief bescheiden mate van constantheid der interessen zeker niet bij voor-
baat af te wijzen. Op een minder exacte wijze, die echter beter aansluit bij
de gangbare denkwijze, kan men hetzelfde zeggen, door te stellen, dat zelfs

als de interessen weinig constant zijn, het toch aanbeveling kan verdienen,

bij de voorlichting bij school- en beroepskeuze mede rekening te houden

met de motiverende krachten, die actueel bij het kind aanwezig ziin.
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Hoon»srur II

INTERESSENONDERZOEK

2.1. Historisch overzicht

De geschiedenis van het belangstellingsonderzoek is reeds een aantal

malen op uitstekende wijze beschreven (2o) 4t,4s,131). Daarom zal hier wor-

den volstaan met enige, in ons land over het geheel weinig bekende hoofd-

punten te releveren.
De geboekstaafde geschiedenis van het belangstellingsonderzoek begint

dan kort na 1910 in de Verenigde Staten, waar KBtrBv, destijds verbon-

den aan het Teachers.college van de columbia Universiteit, een eerste

ontwerp van een belangstellingstest publiceerde (22). Deze test, die gezien

vanuit de tegenwoordige stand van de techniek zeer primitief van con-

structie was, is toch belangwekkend, omdat zij reeds een aantal grond-

principes bevat, die ook later bij de ontwikkeling van methoden voor be-

iangstellingsonderzoek een rol hebben gespeeld. Krtlrv's test begint met

een lijst van tijdschriften; de proefpersonen - de test was bedoeld voor

leedingen van het voortgezet onderwijs - moeten eerst aangeven, welke

periodieken hen bekend zijn en vervolgens, in volgorde van voorkeur, de

uiit, aie zij de interessantste vinden. Dan volgen uagen naar de drie inte-

reisantste boeken, die zij in de laatste twee jaren hebben gelezen, de meest

geliefde binnen- en buitensport, de meest aantrekkelijke uit 14 met name

genoemde vormen van ontspanning en de twee beroepen waarnaar de

voorkeur het meest uitgaat. De test wordt besloten met een woordenschat-

test.
Dit werk van KErrrv schijnt, zelÍs binnen de Verenigde Staten, be-

trekkelijk weinig aandacht te hebben getrokken. Ook de meeste tests, die

in de jàren na de eerste wereldoorlog werden ontwikkeld, zijrl, in enkele

gevalèn na een periode van betrekkelijk grote populariteit, weer in de

vergetelheid verdwenen.
Vermelding verdient nog een ,,seminar", dat onder leiding van Yo^nKUM,

in het cursusjaar l9l9/2o aan de columbia universiteit werd gehouden.

Een van de doelstellingen van dit ,,seminar" was het verzamelen van test-

vragen voor het belangstellingsonderzoek bij verschillende leeftijdsgroepen.

Het omvangrijke materiaal, in totaal werden ca. 3.000 testvragen voor

uiteenlopende leeftijden verzameld, is de basis geweest voor de constructie

van verichillende tests. Hiertoe bohoorde o.a. de Carnegie Interest In-
ventory, een vragenlijst die bestond ]ult72 beroepen en L26 andere items,

betrekking hebbende op eigenschappen van mensen. Iedere item moest
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worden beoordeeld op een driedelige schaal: ,,Like",,,Indifïerent,,, ,,Dis-
like". De keuze op deze schaal wordt in de literatuur dikwijls aangeduid
als de LlD-techniek; deze speelt ook thans in een aantal belangstelings-
tests nog een rol.
De Carnegie-test is op zijn beurt het uitgangspunt geweest voor het werk
van een aantal psychologen, verbonden aan de Stanford universiteit, aan-
vankelijk vooral onder leiding van Fngvn en Cowonny, later onder die
van StnoNc. In de loop van enige jaren verschenen uit hun kring een
aantal nieuwe bewerkingen van de test, die vooral werden gekenmerkt door
het feit, dat het aantal items groter was en de verscheidenheid van de
gebieden, waaruit de items werden gekozen, eveneens groter. De LID-
techniek bleef gehandhaafd.

Een voorlopig eindpunt van de ontwikkeling werd in 1928 bereikt met
de verschijning van het eerste model van de strong vocatiotwl Interest
Blank, die sedert de voornaamste plaats onder de Amerikaanse belang-
stellingstests heeft veroverd. rn zeer vele opzichten komt dit eerste model
nog goed overeen met de - later te bespreken - hedendaagse uitvoe-
ring. De grote verdienste van SrnoNc is vooral de zorg, die hij aan de
statistische bewerking var. zijn test en in het bijzonder aan de validatie
besteedde. Vooral in dit opzicht onderscheidde hij zich van zijn tijdge-
noten, die dikwijls toch wel tests met verdienstelijke kwaliteiten hebben
geproduceerd. Het schijnt niet te gewaagd, te veronderstellen, dat in dit
verschilpunt de reden ligt, waarom de test van SrnoNc zich, als enige uit
de begintijd, heeft weten te handhaven.

In de periode na 1930 treedt er een rvat grotere divergentie in de ideeën
op, die ten grondslag worden gelegd aan de nooit aflatende stroom van
nieuwe interessentests. De meeste van hen hebben nooit een aanzienlijke
practische betekenis verkregen. Een vergelijking b.v. van de tweede en
de vierde uitgave van het bekende handboek van Bunos (25,27) leert, dat
er ten aanzien van de interessentests slechts eer, zeet geringe overlapping
bestaat. In een periode van minder dan vijftien jaar hebben srechts drie
tests zich weten te handhaven. uit de tijdschriftliteratuur blijkt bovendien,
dat ook de tests van recente datum meest eendagsvliegen zijn: er wordt
over toepassing van deze tests nimmer gerapporteerd.

Hoofdvorm van de latere verschijningen op het terrein van de belang-
stellingstests is nog steeds de vragenlijst. Een nieuwe uitvoering hiervan
is echter de onderlinge vergelijking van een aantal items op hun aan-
trekkelijkheid. Indien deze items ontleend zijn aan verschillende interesse-
gebieden, bestaat de mogelijkheid, zodoende de relatieve sterkte van de
affiniteit tot deze gebieden te bepalen. De belangrijkste toepassing van dit
principe vinden we in de in 1939 verschenen Kuoen prelerence Record,
die zich naast de test van SrnoNc een erkende positie in het psychodiag-
nostisch arsenaal heeft weten te verwerven. ook deze test zal in de volgen-
de paragraaf worden besprokeo.
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Naast de vragenlijstvorm zijn sedert ook enkele andere testvormen
gebruikt voor het belangstellingsonderzoek. Reeds van betrekkelijk oude
datum (1.925) is de poging, een woordassociatietest te gebruiken voor dit
doel; het is echter tot dusver niet gelukt, een practisch hanteerbare vorm
voor de beoordeling van de reacties op de prikkelwoorden te vinden
(4e, 142). GnerNp (53) heeft de oude gedachte van Kutny, een woorden-
schattest te gebruiken om uit de niveauverschillen in de bekendheid met
verschillende woorden conclusies te trekken over de belangstellingsstruc-
tuur, nader uitgewerkt. Maar ook deze methode heeft geen vaste voet ge-
kregen in de onderzoekkamer van de psycholoog. Hetzelfde geldt voor een
poging, de belangstellingskarakteristiek met behulp van een projectieve
metlrode, gebaseerd op het principe van de Thematic Apperception Test
te benaderen (1, 2). Wel zou men echter, op grond van het werk van
McCrnruxo en zijn medewerkers (e5), de verwachting kunnen uitspre-
ken, dat het onderzoek van de fantasie, met behulp van projectieve me-
thoden, in de toekomst een grotere bijdrage zal leveren tot de practische
kennis van de motivatie.

De hiervoor aangeduide ontwikkeling heeft zich geheel in de Verenigde
Staten afgespeeld. Daarbuiten is door de psychologen lange tijd vrijwel
geen aandacht aan dit gebied besteed. In Europa werd als enig hulpmiddel
bij het interessenonderzoek de beroepenlijst gebruikt, waarop volgens het
principe van de vrije keuze een voorkeur tot uitdrukking kon worden ge-
bracht. In Nederland zijn dergelijke beroepenlijsten nog steeds zeer popu-
lair, om deze reden zal er in de volgende pargraaf nader op worden inge-
gaan. Vooral in Zwitserland zijn voorts vele varianten op het principe
van de beroepenlijst bedacht, waarbij in plaats van beroepen b.v. mate-
rialen of bezigheden ter vrije keuze werden gegeven. Nauw verwant aan
dit principe is ook dat van de ,,boekencatalogustest" van BAUMGARTEN
(16, 17), die in de Duits sprekende landen nog wel enige toepassing schijnt
te vinden. Kenmerkend voor al deze pogingen is, dat zij van testmetho-
disch gezichtspunt bezien als zeer primitief moeten gelden. Onder anderen
ontbreekt iedere poging tot statistische toetsing van de testprincipes en
-uitvoering.

Eerst enkele jaren na de tweede wereldoorlog begon in Europa de ont-
wikkeling van belangstellingstests van beter kaliber. Bij een internationale
uitwisseling van ervaringen (a) is kort geleden gebleken, dat thans in vele
landen werk op dit gebied wordt verricht. Daarbij sluit men zich in het
algemeen nauw aan bij het Amerikaanse voorbeeld. Ook Europa kent
een poeing tot constructie van een projectieve belangstellingstest 1ta;, die
vooral in Italië de aandacht schijnt te hebben getrokken. De overige onder-
zoekers maken echter gebruik van de vragenlijstmethode, waarbij het werk
van SrnoNc of Kuprn meestal het uitgangspunt vormt.

RnNNrs (108) heeft in Frankrijk een test geconstrueerd, waarbij evenals
bij de SrnoNc-test iedere item afzonderlijk wordt beoordeeld. Zijn werk
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is vooral interessant door zijn poging, niet alleen de relatieve, maar ook
de absolute sterkte van de interessen te bepalen; zijhet ook, dat men, wat
dit laatste betreft, een discussie van de vele netelige methodologische
aspecten van een dergelijke poging node mist. Op het werk van RBNNes
is verder gebouwd door de Zwitser DupoNr (a), die vooral onderzoekin-
gen over de validiteit van de test heeft verricht.

De Kunnn-test, die in Frankrijk ook officieel vertaald is, heeft in dat
land tevens als voorbeeld gediend voor de constructie van een lglangstel-
lingstest voor jongens van 13-16 jaar. Cneuo,o,oNr (sz) en LenceseAu (85)

hebben hierover gepubliceerd. Bovendien heeft LancnBEAU een andere
belangstellingstest voor jongens, ditmaal van 10-12 jaar ontworpen, die
op het SrnoNc-principe is gebaseerd (a).

Min of meer op het Kuorn-beginsel is voorts het werk van Flrz-
pArRIcK en WrssIvrAN in Engeland (48) gebaseerd. Zij combineren steeds
in een serie van zes items één sociale, twee technische en twee intellectuele
activiteiten met één ,,strong distractor" (b.v. voetballen). Uit deze serie
moet een eerste en een tweede voorkeur worden aangegeven.

Ook in andere landen heeft de Kuorn-test de aandacht getrokken. In
Belgrë kwam een Vlaamse vertaling tot stand (3e). In Duitsland heeft InrB.
wiens werk het uitgangspunt voor onze studie heeft gevormd, zijn test
eveneens op het Ku»rn-principe gebaseerd.

Over de situatie in Nederland tenslotte is officieel weinig bekend. Naast
de beroepenlijsten schijnen door enkele psychologen wel zelfvervaardigde
vertalingen van buitenlandse tests, met name weer van de KuoBn
Prelerence Record te worden gebruikt. Voorts is bekend, dat bij het
Hoocvnr,o-Instituut een belangstellingstest van eigen ontwerp werd ge-
construeerd (12), nadere gegevens zijn hierover echter nog niet meege-
deeld.

2.2. Hooldvormen van tests

Uit het historisch overzicht blijkt, dat de vragenlijstmetlode tot dusver
in het belangstellingsonderzoek een zeer overheersende rol speelt. Om dit
te begrijpen moeten we in de eerste plaats bedenken, dat met het begrip
belangstelling een aspect van de bewuste motivatie wordt aangeduid. Het
gaat om drijfueren en daarmee verbonden attitudes, die zo dicht bij de
oppervlakte van het psychisch leven liggen, dat zij betrekkelijk gemakke-
lijk voor introspectie toegankelijk zijn. Ook de mens die betrekkelijk
weinig afstand neemt tot nchzelÍ, die zijn reacties niet bewust analyseert
en daardoor niet in staat is een helder oordeel over de bij hem bestaande
interesseverhoudingen te geven, kan toch ten opzichte van concrete situa-
ties zijn voorkeur of afkeer gemakkelijk bewust maken. In een dergelijke
situatie is de vragenlijstmethode ook in andere gevallen, b.v. bij sociaal-
wetenschappelijke onderzoekingen, een goed hulpmiddel gebleken. Daar-
bij heeft de vragenlijstmethode practische voordelen. Zij leent zich, in
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tegenstelling tot b.v. een projectieve methode, gemakkelijk tot klassikale

toepassing. De uitwerking is, omdat bij ieder testonderdeel slechts uit en-

kele mogelijkheden behoeft te worden gekozen, gemakkelijk te standaar-

diseren, zodat de scoring machinaal of door inschakeling van hulpkrachten
van eenvoudig niveau kan geschieden. Men kan de test ook bij intellectueel
weinig geschoolde of zwakbegaafde personen afnemen, zonder veel kans

op misverstanden. Al deze overwegingen steunen de conclusie, dat de

vragenlijstmethode inderdaad een goed bruikbaar beginsel voor de con-

structie van een belangstellingstest vormt.
Ten aanzien van de concrete uitvoeringsvorm rijzen echter nog wel

vragen. Deze zullen thans aan de orde worden gesteld in het kader van
een bespreking van een drietal tests: beroepenlijsten, SrnoNc-Zocational
Interest Blank en Kuoet-Preference Record.

BEROEPENLIJSTEN

Beschrijving: De test bestaat uit een formulier, waarop een aantal beroepen
staan vermeld. Dit aantal kan sterk variëren. Er zijn beroepenlijsten met 20
à 30 beroepen, maar ook die er vijf maal zoveel bevatten. De onderzochte
wordt gevraagd, alle beroepen, die hem aantrekkelijk voorkomen, met een

f teken aan te duiden en alle beroepen, die hem afstoten met een - teken'
Veelal wordt bij de testinstructie gezegd, dat het financieel aspect van het
beroep en de opleiding buiten beschouwing moet worden gelaten en dat ook
niet moet worden gelet op de geschiktheid of de practische mogelijkheid, een

eventuele beroepswens te realiseren.
Kleine modificaties in de instructie komen voor. De onderzochte kan worden
opgedragen, alle beroepen van een beoordeling f , 0 of - 

(L I D) te voor-
zien, of om alleen die beroepen, waarvoor een duidelijke voorkeur of afkeer
aanwezig is, aan te geven. Eventueel kan ook worden toegestaan een zeer

sterke sym- of antipathie met een groter aantal * of - tekens kenbaar te
maken.
Een variant op dit principe is de beroepenlijst, waarin b.v. telkens drie beroe-
pen van ongeveer gelijk maatschappelijk niveau naast elkaar zijn geplaatst, de

onderzochte moet één hiervan kiezen (tre).

Hoewel zowel in binnen- als buitenland talloze modellen van beroepen-
lijsten in gebruik zijn, is hierover in de vakliteratuur nauwelijks een ver-
melding te vinden. Zeker zijn zij nooit het object van een diepergaande

studie geweest. Wel zijn echter langzamerhand vele gebruikers van deze

methode zich gaan realiseren, dat hieraan ernstige test-technische bezwa-

ren kunnen zijn verbonden.
Deze bezvtaren blijken reeds, indien men zich afvraag!, welke betekenis

aan de voorkeursreacties moet worden gehecht. Men kan de beroepenlijst
opvatten als een steekproef uit het veld van alle keuzemogelijkheden en

in dit,geval de voorkeursreactie opvatten als een teken (sz) voor een reële
affiniteit tot het betreffende beroep. Men kan echter de test ook beschou-
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wen als een projectieve methode en dan de voorkeursreactie nemen als
een symbool, dat dient als uitgangspunt voor een psychologische interpre-
tatie. Beide opvattingen vinden aanhang. Van dieptepsychologische zijde,
met name uit de school van SzoNor (tot) zijn pogingen gedaan, een sym-
bolische interpretatie voor de beroepsvoorkeur te geven. Deze berusten
echter op een systeem met zeer aanvechtbare grondslagen, waarin boven-
dien voortdurend wijzigingen worden aangebracht, zodat interpretaties na
enige tijd hun verband met het systeem blijken te hebben verloren (rs5).
Dit zou misschien nog niet zo ernstig zijn, indien niet bovendien de relatie
tussen de grondvariabelen van het szoxor-systeem en de beroepsvoorkeur
in vele gevallen niet doorzichtig en bovendien nooit experimenteel bewe-
zen is. In hoofdzaak geldt hetzelfde voor pogingen tot symbolische inter-
pretatie van freudiaanse zijde 1oa;, die weliswaar beter uitgewerkt zijn,
maar toch nimmer gevalideerd.

We beperken ons daarom tot de opvatting van de voorkeursreactie als
,,teken". Dit is in ons land ook algemeen gebruikelijk. De voorkeur, die
de onderzochte uitspreekt - en m.m. geldt een analoge zienswijze voor
de afkeer - wordt opgevat als een uiting van affiniteit tot de betreffende
beroepsrealiteit. Als de onderzochte b.v. een freactie geeft bij de beroe-
pen van bakker en bankwerker, wordt dit gernterpreteerd als een teken van
sympathie voor de realiteit der beide genoemde beroepen.

Een dergelijke interpretatie berust echter op een aantal veronderstellin-
gen, die zeker niet onbeperkt geldig zijn. In de eerste plaats wordt ver-
ondersteld, dat onderzochte en onderzoeker bij benadering dezelfde visie
hebben op de betreffende beroepen, hetgeen niet altijd opgaat. De meeste
mensen hebben van het werk van een bakker nog wel enige notie, al be-
staan reeds hieromtrent verrassende misvattingen. Maar ten aanzien van
de bankwerker zijn de verschillen in opvatting al veel groter. We moeten
er op verdacht zijn, dat de beroepsnaam niet ondubbelzinnig is; bank-
werker is niet alleen een metaalbewerker, maar ook een beroepsnaam in
de machinale brood- en banketfabricage. Het is niet bij voorbaat uitge-
sloten, dat de onderzochte bij het invullen van de lijst aan deze tweede
betekenis heeft gedacht. Ook verwarring met het beroep van bankemployé
is mogelijk en zelfs niet zeldzaam. Verder zijn verschillen in inzicht over
het niveau van het beroep gemakkelijk mogelijk. In de practijk wordt het
beroep van metaal-bankwerker uitgeoefend op alle niveau's, die in de in-
deling van het Rijksarbeidsbureau lttt) in de klassen I à 2 t/m 5 wor-
den ingedeeld.

Niet alleen de objectieve zijde van het beroep, ook de subjectieve aspec-
ten kunnen aanleiding geven tot verschillen in opvatting. Op welke aspec-
ten van het beroep is de voorkeur of afkeer gebaseerd? In beginsel zou
men kunnen trachten, zowel de objectieve als de subjectieve visie van de
cliënt op het beroep te leren kennen, door een appèl te doen op de intro-
spectie van de onderzochte. Dit heeft echter in de practijk slechts zelden
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succes: de gemiddelde mens is niet gewend zijn innerlijke reacties diep-
gaand te analyseren; evenmin kan hij zijn gevoelens goed onder woorden
brengen.

Het voorgaande geldt reeds voor de beoordeling van algemeen bekende

beroepen door volwassenen. In de meeste beroepenlijsten komen echter

ook beroepen voor, die aan vele mensen slechts vaag of niet bekend zijn.
Voor jeugdigen, met hun in het algemeen geringere beroepenkennis geldt

dit nog sterker, zodat te eerder misverstanden zullen ontstaan. Bovendien
is van jeugdigen welbekend, dat zij in de perceptie van een bekend beroep

dikwijls andere aspecten centraal stellen, dan de meeste volwassenen

doen ltoe;. Al deze overwegingen voÍmen aanleiding ook de teken-inter-
pretatie van de beroepsvoorkeur met grote omzichtigheid te hanteren.

In de constructie van de gangbare beroepenlijsten is deze problematiek

echter niet voorzien.
Aan het gebruik van beroepenlijsten zijn echter nog meer bezwaren

verbonden. Deze betreffen het principe van de vrije keuze. In de meeste,

in ons land gebruikte beroepenlijsten pleegt men de onderzochte vrij te
laten in het aantal beroepen ten opzichte waaÍvan hij hetzij een voorkeur,
hetzij een afkeer te kennen geeft. De wijze waarop de op deze wijze ge-

geven vrijheid wordt opgevat, blijkt echter individueel uiterst verschillend
te zijn.In principe bestaat de mogelijkheid van deze verschillen testmetho-

disch gebruik te maken, in de practijk geschiedt dit echter niet. Ten ge-

volge daarvan is het niet mogelijk, een onderlinge vergelijking van ver-

schillende onderzochten te maken, m.a.w., de beroepenlijst mist het funda-
mentele kenmerk, waarop alle metende tests gebaseerd zijn. Dit houdt
in, dat een dergelijke methode hoogstens waarde heeft als hulpmiddel bij
een interview, of als steun bij de clinisch-intuïtieve vorming van een per-

soonlijkheidsbeeld. Hoezeer een gebruik voor deze doeleinden misschien

ook te rechtvaardigen valt, een test in eigenlijke zin is de beroepenlijst
dus niet.

Een iets gunstiger situatie ontstaat, indien een meer gestandaardiseerde

methode wordt gebruikt, door toepassing van de L I D-techniek. Toch
verdient ook deze geen krachtige aanbeveling. Uit een onderzoek van
Prnny ltoo) is gebleken, dat het L I D-principe minder efficiënt is, dan dat

van de gedwongen keuze, waarbij een vast aantal f en - reacties moet
worden gegeven. Speciaal in het kader van een tekeninterpretatie, waarbij
men de voorkeursreacties onderling zou willen vergelijken, geeft de L I D-
techniek weinig houvast. Wel zijn er weer pogingen gedaan, de mogelijk-
heid tot onderlinge vergelijking groter te maken, door de beoordeling te

doen plaatsvinden op een schaal met meer dan drie schaalpunten, b.v. op
de schaal L! LID D!, een systeem, dat reeds in de twintiger jaren in de

Carnegie Interest Inventory, maar later ook zowel in Amerika 1za; ds in
Europa (46, 108) is gebruikt. Dit systeem heeft echter weer het bezwaar, dat
het in vrij sterke mate een beroep doet op de introspectie, terwijl boven-
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dien de individuele geneigdheid, gebruik te maken van de geboden moge-
Iijkheid tot het geven van extreme reacties, zeer verschillend is. Hoewel
men hiertegenover opnieuw zou kunnen stellen, dat dit verschil eventueel
zelfs een extra informatie kan opleveren, mits het testmethodisch goed
wordt uitgebuit, moet toch worden geconstateerd, dat het bij de huidige
stand van de testtechniek alleen als een bezwaar kan gelden.

De conclusie van het voorgaande kan nauwelijks anders zijn, dan dat
het gebruik van beroepenlijsten van de beschreven - in ons land nog
altijd zeer gangbare - vorm, van testtechnisch standpunt niet verant-
woord is. Dit houdt echter niet in, dat alle interessetests, waarin op
enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van items met beroepennamen,
daarmee ook als ondeugdelijk worden bestempeld. Er zijn integendeel
enkele goede pogingen ondernomen, beroepenlijsten te construeren, die
niet aan de besproken bezwaren lijden. De belangrijkste hiervan is de
SrnoNc Vocational Interest Blnnk, die afzonderlijk zal worden besproken.

Daarnaast zijn uit ons eigen land enkele, niet-gepubliceerde pogingen
bekend geworden, die gebaseerd zijn op het streven uit de beroepenlijst
een test met innerlijke structuur te maken. De hierboven beschreven be-
roepenlijsten bezitten een dergelijke structuur niet, zij bestaan uit een ver-
zameling betrekkelijk willekeurig gekozen beroepen, die als onderling on-
afhankelijk worden behandeld. Men kan nu trachten een structuur aan
te brengen, door de beroepen niet als op zichzelf. staande eenheden te
behandelen, maar hen integendeel op te vatten als representanten van
bepaalde beroepsgroepen of beroepenfamilies (ttt). De beroepenlijst wordt
dan geconstrueerd door uit te gaan van deze grotere eenheden, die in be-
paalde aantallen in de testitems vertegenwoordigd worden. De beroepen
dienen als items. Vanzelfsprekend mag men niet veronderstellen, dat iedere
onderzochte de beroepen steeds zal beoordelen onder het aspect van de
verwantschap met een gÍotere categorie. Wel echter mag men de tendentie
daaÍoe aanwezig veronderstellen, wanneer betrekkelijk veel items ter
beoordeling worden aangeboden. Een voorkeur voor één concreet agra-
risch beroep mag b.v. niet zonder meer worden geïnterpreteerd als een
affiniteit tot agrarisch werk; maar een frequente sympathie voor beroepen
uit de agrarische sector wijst wel met een vrij grote mate van waarschijn-
lijkheid op een dergelijke affiniteit. De voorkeursreacties worden dan dus
niet meer op het concrete beroep betrokken gernterpreteerd, maar alleen
op de structuur, die aan de test ten grondslag ligt.

Dit systeem kan nog verder worden uitgebouwd, door ook het principe
van de gedwongen keuze in te voeren. Men presenteert dan telkens een
aantal beroepen, gekozen als representanten van bepaalde gegeneraliseerde
beroepsinteressen en laat hieruit een vastgesteld aantal als sympathiek of
antipathiek aanwijzen. In principe kan een dergelijke methode, bij zorg-
vuldige uitwerking, een test leveren, die goede kwaliteiten bezit. Zover
bekend is echter tot dusver, althans in ons land, met deze uitwerking
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nog geen begin gemaakt. Van de methode bestaat dan alleen een geraamte,
dat als zodanig niet veel beter is, dan de te voren besproken beroepen-
lijsten.

Van het in ons land verrichte onderzoek over beroepenlijsten verdient
tenslotte nog een - eveneens niet gepublicsslde 

- studie van vlN ExB-
LEN (46) vermelding. Hij heeft een beroepenlijst ontworpen, die bestaat
ait 22 groepen van telkens vijf verwante beroepen. De aard van de ver-
wantschap kan zeer uiteenlopend zijn, zowel groeperingen op grond van
technologische als van dieptepsychologische criteria komen voor. Ge-
vraagd wordt steeds de voorkeur voor de items uit te drukken op een
vijfdelige schaal (++ + 0 - --), deze voorkeur wordt opgevat als
symbool voor affiniteit tot het beoordeelde beroep. Daarnaast is door hem
een. zeeÍ uitvoerige motievenlijst opgesteld. Na de invulling van de beroe-
penlijst moet de onderzochte op deze tweede lijst aangeven, in hoeverre de
genoemde motieven voor hem, in het kader van de waardering der be-
roepen, betekenis hebben. Ook hiervoor wordt een vijfdelige schaal ge-
bruikt, ditmaal echter gepresenteerd als ff f ++ + 0 -. In prin-
cipe kan zo de introspectieve exploratie van de motieven worden verge-
makkelijkt en daardoor de interpretatie van de beroepsvoorkeur vereen-
voudigd. Ervaring met dit instrument is tot dusver alleen aanwezig ten
aanzien van enkele groepen personen met middelbare schoolopleiding.
Bij hen konden significante groepsverschillen in de voorkeur en de opge-
geven motieven worden geconstateerd. Of de methode ook principieel en
practisch bruikbaar is voor individuele diagnostiek is nog niet bekend. Het
zou echter wenselijk zijn, daÍ hieraan een nadere studie werd gewijd.

STRONG VOCATIONAL INTEREST BLANK

Beschrijving: De test heeft afzonderlijke modellen voor mannen en vrouwen
(t22, 123). Ieder van hen bestaat uit 400 items, verdeeld over acht rubrieken.
Gevraagd wordt naar de voorkeur voor 100 beroepen, 36 schoolvakken, 49
vormen van ontspanning, 48 vormen van bezigheid en 47 menselijke eigen-
aardigheden (lichamelijk, psychisch en sociaal). In al deze gevallen geschiedt
de beoordeling volgens het L I D-principe. In de beide volgende rubrieken
moet een gedwongen keuze worden gemaakt. Uit tien vormen van bezigheid,
tien bevredigingsmomenten van de arbeid, tien personen die een bepaald aspect
van de arbeid vertegenwoordigen en tien functies in organisatorisch verband,
moeten er telkens drie als de meest sympathieke en drie als de meest anti-
pathieke worden aangewezen. Vervolgens moet uit 40 paren items, van gemë-
leerde aard, telkens degene worden aangewezen, die de voorkeur heeft. De
laatste rubriek bestaat uit 40 wagen, die een zelfbeoordeling eisen, hier geldt
weer het beginsel van de vrije keuze.

De scoring van deze test geschiedt afzonderlijk voor ieder beroep of iedere
richting, waaryoor men de belangstelling zou willen bepalen. Ieder antwoord
op iedere item krijgt een gewogen score, die verschillend is naar de aard van
het beroep waaryoor de belangstelling wordt gepeild. Deze gewogen scores,
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die kunnen variëren tussen f4 €D 4, worden algebraïsch gesommeerd en
de totaalscore wordt vergeleken met die van mensen, die in het betreffende
beroep een vooraanstaande positie innemen. Dit houdt dus in, dat de test zo-
veel malen moet worden gescoord, als er beroepen zijn, waarvoor men de be-
langstelling zou willen bepalen.

De SrnoNc-test is de enige belangstellingstest, waarover ook handboe-
ken zijn verschenen (41, t24). Over het geheel heeft deze test een uitsteken-
de pers, omdat de validiteitsonderzoekingen in vele gevallen tot zeer posi-
tieve resultaten hebben geleid. Grote indruk heeft b.v. het feit gemaakt,
datdeze test in het bekende onderzoek naar de geschiktheid voor opleiding
tot clinisch psycholoog een grotere validiteit bleek te bezitten, dan enige
andere test 1zr;. Toch heeft ook deze methode schaduwzijden. De tijds-
duur is aan de lange kant. Volgens SrnoNc (121) zouden de 400 items door
een volwassen man gemiddeld in een half uur kunnen worden beantwoord,
terwijl ongeveer l5-jarige jongens gemiddeld ca. 36 minuten nodig zouden
hebben. Suprn (126, pa1.411) geeft echter aan, dat begaafde volwassenen
ruim een half uur en minder goed begaafde of minder stabiele personen
meer dan een uur nodig zouden hebben. Deze laatste tijdschatting ligt
meer in de lijn van onze eigen ervaringen. Enkele proeven met een voor-
lopige Nederlandse vertaling van de STRoNG-test leidden tot de bevinding,
dat een aanzienlijk deel van de leerlingen der zesde klassen twee of meer
uren nodig heeft voor het voltooien der test. Welbekend is trouwens, dat
Nederlandse proefpersonen over het algemeen voor het invullen van ,,in-
ventories", vragenlijsten e.d. meer tijd behoeven, dan voor Amerikanen uit
een vergelijkbare bevolkingscategorie wordt vermeld.

Bij een test, waarvan de totale tijdsduur wordt bepaald door de traagste
personen uit een groep, is een gemiddelde tijdsduur van meer dan twee uur
vanzelfsprekend een ernstig practisch bezwaar.

Een tweede bezwaar is, dat de test vrij hoge eisen stelt aan het intellec-
tueel niveau van de onderzochten. Dit zal wel moeten worden verklaard
uit het feit, dat de test is ontwikkeld in een universitair milieu, rilaar men
vooral in de belangstellingsstructuur van de studenten was geïnteresseerd.

Van sommige voorlopers van de SrnoNc-test wordt expliciet vermeld, dat
zij bestemd waren voor het college.niveau. Dit maakt ook begrijpelijk,
dat de meeste schalen, die tot nu toe voor deze test zijn geconstrueerd,
bestemd zijn voor intellectuele, of althans hoofdarbeidersberoepen. Voor
de gemiddelde leerling van onze zesde klassen, is de test rijkelijk moeilijk.
Daarbij moeten wij er evenwel, ter vermijding van misverstand, op wijzen,
dat SrnoNc de test ook niet voor een zo jonge leeftijdsgroep heeft ont-
worpen.

Het voornaamste bezwaar tegen toepassing van de test is echter gelegen

in de wijze van scoring. Deze moet immers voor ieder beroep of iedere
beroepsrichting afzonderlijk geschieden. Wordt de scoring met handkracht
gedaan, dan vergt dit, zelfs wanneer men van schablones gebruik maakt,
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tien à vijftien minuten per schaal. Indien men slechts op één of twee scha-
len wil beoordelen, zou een dergelijke tijdsduur nog acceptabel kunnen
zijn. Maar gewoonlijk moet men in veel meer opzichten beoordelen. De
scoring op b.v. een tiental schalen zou echter reeds per onderzochte onge-
veer twee uur kosten. Voor toepassing voor massaal onderzoek is dit
natuurlijk een onoverkomelijk bezwaar. In de Verenigde Staten zijn de
testformulieren daarom ingericht voor scoring met behulp van IBM-appa-
ratuur. De formulieren worden dan opgezonden aan een centrum, dat over
een dergelijke installatie beschikt. ZelÍs n de Verenigde Staten worden
echter de kosten van deze procedure - terecht of ten onrechte - soms
als een bezuraar gevoeld (126, pag. 413). Voor Nederland, waar door het
verschil in levensstandaard deze kosten relatief nog veel hoger zouden zijn,
zijn zij prohibitief. Vooral om deze reden komt daarom een bewerking van
de SrnoNc Vocational Interest Blank voor toepassing bij de school- en
beroepskeuze in ons land, vooralsnog niet in aanmerking.

K U D E R PREFERENCE RECORD

In tegenstelling tot de SrnoNc-test, die bestaat uit items, welke betrek-
kelijk willekeurig, d.w.z. niet gebaseerd op een referentiekader, zijn ge-

kozen, bezit de KUDER-test een duidelijke innerlijke structuur. Kuonn is
uitgegaan van een aantal, op aprioristische overwegingen gekozen inte-
ressenrichtingen, waarvoor hij de belangstelling met behulp van zijn test
wilde peilen. In enkele gevallen (sport, godsdienst, sociaal prestige) is het
niet gelukt een voldoend homogene schaal te construeren, dez.e richtingen
zijn niet in het uiteindelijke model van de test opgenomen. In zijn tegen-
woordige vorm is de test gebaseerd op tien belangstellingsrichtingen: bui-
tenwerk, techniek, werken met getallen, (natuur)wetenschap, overreding,
beeldende kunst, muziek, verbaal werk, maatschappelijk werk, admini-
stratie.

Beschrijving: De items van de test zijn ditmaal geen beroepen, maar activi-
teiten, die in verband staan met de genoemde belangstellingsrichtingen en
daardoor dikwijls ook met het beroepsleven. Door homogeniteitsanalyse is
nagegaan, tot welke schaal of schalen iedere item behoort. De items zijn ver-
zameld in groepen van drie, die tot verschillende schalen behoren. Uit ieder
van deze triaden moet één item als de meest sympathieke en één als de minst
sympathieke worden aangewezen. Kuoen past dus het principe van de ge-

dwongen keuze toe. In totaal moeten op deze wijze 168 triaden worden be-
oordeeld. De scoring kan met de hand geschieden omdat de test slechts één-
maal hoeft te worden beoordeeld. Dank zij een zeer ingenieuze, maar druk-
technisch vrij kostbare uitvoering van het antwoordformulier kan dit op snelle
wijze geschieden. Behalve de scores op de tien schalen verkrijgt men ook nog
een verificatiescore, die vooral dient als contróle op mogelijke afwijkingen van
de testinstructie.
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Behalve de gewone, ,,vocational" vorm van zijn test (ea), heeft Kuorn
nog twee andere modellen van de Prelerence Record geconstrueerd. De

,porsorsl" (82) bestaat eveneens uit 168 triaden, die ditmaal echter tot
vijf sectoren behoren: werken in groepsverband, voorkeur vooÍ vertrouw-
de gelijkblijvende situaties, werken met ideeën, conflicten vermijden, lei-
ding geven. De scoring geschiedt geheel analoog aan die van de ,,voca-
tional" vorm.

De recente ,,occupational" vorm (80) bestaat uit 100 triaden van activi-
teiten, die van dezelfde aard zijn als die van de eerstgenoemde vorm. Dit-
maal wordt echter bij de scoring op dezelfde wijze te werk gegaan, als bij
de SrnoNc Vocational Interest Blank. Deze geschiedt dus per beroep of
beroepsrichting, ook weer doordat aan ieder antwoord op ieder item een
bepaalde gewichtsfactor wordt toegekend. Het motief voor deze gewijzig-
de uitwerkingswijze lig! zeer waarschijnlijk in het feit, dat de methode van
SrnoNc tegenover zijn practische nadelen het voordeel van een hogere
validiteit bezit, terwijl de meeste bezwaren ertegen door gebruik van een
machinale scoringswijze kunnen worden opgeheven. Tot dusver is de
bruikbaarheid van deze test beperkter dan die van SrnoNc, omdat nog
slechts weinig schalen zijn geconstrueerd. Kuor,n heeft echter de goede
gedachte gehad, een ,,research-handbook" te publiceren, dat een betrek-
kelijk eenvoudige handleiding geeft voor gebruikers, die zelÍ verdere scha-
len zouden willen ontwikkelen (et;.

Het feit, dat er inderdaad mentaliteitsverschillen tussen de gemiddelde
Amerikaanse en de gemiddelde Europese psycholoog bestaan, wordt wel
getypeerd door het verschijnsel, dat in Europa de KuoBn Prelerence
Record met zijn duidelijke structuur bij velen beter in de smaak valt, dan
de sterk behavioristische SrnoNc Vocational Interest Blank, terwijl voor
de Verenigde Staten juist het omgekeerde geldt. Weliswaar geniet ook
daar de Kunnn-test vrij veel aanzien maar deze staat toch duidelijk lager
aangeschreven dan de SrnoNc-test. Tegen de Preference Record wordt
onder andere aangevoerd, dat deze te doorzichtig zou zijn en dus zeer
kwetsbaar voor falsificatie - een gevaar, dat overigens bij alle belangstel-
lingstests aanwezig is. Een gewichtig bezwaar is voorts, dat er over deze
test nog maar weinig validatiestudies bestaan. Het weinige materiaal, dat
er is (ae), wijst er echter wel op, dat de Preference Record een goede

validiteit bezit, zodat er geen reden is, de test om deze reden geheel af te
wijzen. Wel geldt, dat de validiteit groter wordt, naarmate de ijking van
de test specifieker afgestemd wordt op de situatie, die men wil beoordelen.
De constructie van schalen voor afzonderlijke beroepen, zoals dit bij de

,,occupational" vorm is voorzien, zal vermoedelijk een grotere validiteit in
de predictie ten opzichte van deze beroepen mogelijk maken. Bij de oor-
spronkelijke werkwijze moet men immers door een combinatie van be-
vindingen, betreffende de hoofdrichtingen van de belangstelling, komen
tot een beoordelen van het interesse voor specifieke beroepen. Een derge-
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lijke beoordeling via een tussenstadium maakt gebruik van een clinische
interpretatie. Bij de huidige stand van de wetenschap is deze dikwijls
minder valide dan een rechtstreekse beoordeling, gebaseerd op statistische
basis. (15, e8, ee). Maar evenals bij de SrnoNc-test geldt ook hier, dat een
toepassing op grote schaal in ons land voorlopig op materiële bezwaren
moet afstuiten.

In vergelijking met de SrnoNc Vocatioral Interest BlankheeÍt de Kunrn
Vocational Prelerence Record een aantal voordelen. De test is veel min-
der tijdrovend, gemiddeld zijn alle deelnemers aan een klassikaal onder-
zoek binnen het bestek van ruim een uur gereed. Verder stelt de test min-
der hoge eisen aan het begrip van de onderzochte. Uit een Amerikaans
onderzoek (rtr, geciteerd bii rz0, pag. 446) bleek, dat de vocabulaire van
de Kunnn-test binnen het bereik van de gemiddelde Amerikaanse achtste
klasser lag, terwijl de SrnoNo-test op het niveau van de gemiddelde tiende
klasser kwam. Ook de eerstgenoemde waarde zou de indruk kunnen wek-
ken, dat de test voor gebruik bij selectie aan het einde van ons lager
onderwijs nog rijkelijk moeilijk zou zijn. De ervaring leert echter, dat -misschien door de meer schoolse instelling van ons lager onderwijs - de
eisen, die een item aan het theoretisch begripsvermogen stelt, bij ons
vroeger worden vervuld dan in de Verenigde Staten. Sommige intelligen-
tietests, die in de Verenigde Staten op het niveau van de achtste klasse
liggen, kunnen bij ons reeds in de zesde klasse worden gebruikt. Enkele
proeven met een vertaling van de Kuorn-test hebben geleerd, dat ook
deze in een gemiddelde zesde klasse wel bruikbaar zal zijn, alleen voor de
zwakke leerlingen zou de test aan de moeilijke kant kunnen zijn. Natuur-
lijk bevat de test wel items, die voor de gemiddelde twaalfjarige weinig-
zeggend zijn, maar dit wordt in de ijking automatisch verdisconteerd.

Een belangrdk voordeel van de Prelerence Record is nog, dat dez-e

bezigheden als items gebruikt, in plaats van beroepen. Activiteiten geven

in veel geringer mate dan beroepsnamen, liefhebberijen, e.d., aanleiding
tot misverstanden. Verder voldoet de test ten aanzien van de betrouwbaar-
heid aan hoge eisen, de gevonden testbetrouwbaarheids-coëfficiënten (7e,

,ru pag. 452)liggen tussen .84 en .98.
Een laatste aangelegenheid betreffende de Kuoen Prelerence Record

raakt het principe van de gedwongen keuze. Tegen dit principe zijn be-
z\ntaÍen aan te voeren ltss;, die vooral betrekking hebben op het geval, dat
slechts een klein aantal keuzen worden gedaan. In dat geval wordt de
invloed van toevallige variaties als regel niet voldoende genivelleerd. De
sterkte van de voorkeur of afkeer kan van item tot item sterk verschillen,
terwijl toch het testprincipe iedere keer tot het geven van dezelfde reactie
dwingt. Bij een gering aantal keuzen kunnen deze reacties voor de scoring
daarom niet als gelijkwaardig worden behandeld, zij mogen derhalve ook
niet zonder meer worden gesommeerd. Is het aantal keuzen echter groot,
dan gaat de spreiding der sterkte-verschillen steeds meer een normale
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verdeling benaderen, de extreme waarden nivelleren elkaar. We mogen
dan de voorkeursreacties wel als gelijkwaardig behandelen en de bezwaren
tegen het sommeren van de reacties zijn niet meer geldig. De ervaring
heeft geleerd, dat bij 168 en zelfs reeds bij 100 keuzen de nivellerende
werking voldoende groot is, om het principe van de gedwongen keuze te
mogen toepassen.

De voorgaande overwegingen wijzen er op, dat de Kuorn Prelerence
Record ernstig in aanmerking zou komen, ten behoeve van het interessen-
onderzoek in het kader van de voorlichting bij de overgang van het lager
naar het vooÍgezet onderwijs in Nederland, te worden bewerkt. Het voor-
naamste practische bezwaar tegen deze test betreft nog de vrij kostbare
uitvoering van het antwoordformulier, waarin een nakijksysteem is ver-
werkt. Laat men dit laatste weg, dan wordt de scoring een probleem, om-
dat het antwoordformulier zeer compact moet worden samengesteld. De
scoring met behulp van een schablone vergt dan zeer veel concentratie
en geeft dus een aanzienlijke kans op fouten. Door een enigszins andere
inrichting van de test zou dit bezwaar echter wel op te heffen zijn, zodat
het niet doorslaggevend is. Ook in omliggende landen bestaat dezelfde
appreciatie van deze test, getuige de vertalingen, die reeds in verschillende
landen zijn gemaakt en het feit, dat de test als model heeft gediend voor
de constructie van andere belangstellingstests. Tot deze laatste behoort
de Beroepen-Interesse-Test van M. Inrn, die het voorwerp en instrument
van de hier gerapporteerde studie is geworden.

2.3. De studie vanlxro
De B I T zal in het volgende hoofdstuk uitvoerig worden beschreven.

Ter inleiding zullen echter eerst de werkwijze bij de constructie van de
test en het daarop volgende toetsingsonderzoek worden gerapporteerd.

Inrr (66, 68) is uitgegaan van de volgende principes. Hij wilde een ge-
structureerde test maken, die voldoet aan de eisen, die bij de huidige
stand van de techniek aan homogeniteit, betrouwbaarheid, validiteit wor-
den gesteld. In deze test moesten zoveel mogelijk de belangstellingsrich-
tingen vertegenwoordigd zijn, die in het kader van de beroepskeuze een
rol kunnen spelen. Verder moest de test opgebouwd zijn naar een ook
practisch gemakkelijk te hanteren systeem.

De eerste eis heeft hem vrijwel onvermijdelijk in de richting van een
test van het Kuorn-type gevoerd, het enige gestructureerde type, dat
momenteel aan de genoemde voorwaarden voldoet. Ten aanzien van de
keuze van de belangstellingsrichtingen vond hij een aanknopingspunt in
een studie van SupBn (126, pag. 380 e.v.). Deze heeft een vergelijking ge-
maakt van de factoren, die in verschillende interessentests een rol spelen.
Vergeleken werden de Kuonn-test, de uitkomsten van een factoranalyse
van de Srnoxc-test en voorts een tweetal tests, die thans voor het prac-
tisch psychodiagnostisch onderzoek weinig betekenis meer hebben: de
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tests van Anponr-vERNoN en Lunrr. Tussen deze tests bleek ten aanzien
van de factoren een grote mate van verwantschap te bestaan. Dit is vooral
belangrijk, omdat tendele deze factoren niet a priori aan de test ten grond-
slag zijn gelegd, maar eerst achteraf, factoranalytisch zijn geïsoleerd. Er
zijn dus duidelijke aanwijzingen, dat de beroepeninteressen inderdaad vol-
gens een beperkt aantal principes kunnen worden gebundeld. SupBn con-
cludeert tot het bestaan van acht belangstellingsfactoren: scientific, social-
welfare, literary, material, system, contact, artistic, musical. Deze indeling
heeft InrB in hoofdzaak overgenomen. De muzikale belangstelling werd
weggelaten, hoewel deze als interessefactor zeker reden van bestaan heeft.
Dit geschiedde op grond van de practische overweging dat onderzoek, met
behulp van een test, in deze richting als regel overbodig is. De factor
,,scientific", die in de Verenigde Staten in hoofdzaak de natuurweten-
schappelijk-gerichte belangstelling aanduidt, werd expliciet als natuur-
wetenschappelijk-technische interesse gedefinieerd, terwijl voor de geesÍes-
wetenschap een plaats bij de literaire belangstelling werd gevonden. Deze
verschuiving schijnt, in het licht van de Europese opvattingen over gees-
teswetenschap, wel verantwoord. De factor ,,system" werd opgevat als
administratief interesse, een interpretatie die, gezien de items waarop deze
factor in Amerika is gebaseerd, aannemelijk is. Tenslotte werden twee
factoren toegevoegd. De eerste in aansluiting aan de belangstelling vooÍ
buitenwerk, die in de laatste revisie van de Kuoen-test is opgenomen. Deze
richting werd hier als belangstelling voor agrarische arbeid geformuleerd.
De tweede factor had betrekking op belangstelling voor arbeid in de voe-
dingssector. In totaal komt Inrn daardoor tot negen belangstellings-
schalen:

l. Technische handarbeid (,,Technisches Handwerk"). Het accent valt in
het bijzonder op de metaalbewerking en minder op dat van hout of
andere materialen. Naast de eigenlijke bewerking neemt ook de mon-
tage een belangrijke plaats in deze schaal in.

2. Ambachtelijke vormgeving (,,Gestaltendes Handwerk',). De schaal
onderzoekt vooral de affiniteit tot het kunstambacht, waartoe in dit
verband zowel het bewerken als het ontwerpen moeten worden ge-
rekend. Door de beperking tot de toegepaste kunst bestrijkt deze schaal
een iets beperkter gebied, dan de verwante schaal voor ,,artistic in-
terests" uit Amerikaanse tests.

3. Techniek en rwtuurwetenschap (,,Technische und naturwissenschaft-
liche Berufe"). In deze schaal komen ook items voor, die betrekking
hebben op biologie, meteorologie en andere randgebieden van dè
natuurwetenschap. Maar de nadruk valt toch sterk op de anorganische
grondwetenschappen, natuur- en scheikunde en op de ingenieursweten-
schap; de hierop betrekking hebbende items hebben de hoogste homo-
geniteitscoëfficiënten.
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4. Voedselbereiding (,,Ernàhrungshandwerk"). In deze schaal komen

items van zeer verschillende aard voor. Sommige hebben een weten-

schappelijke inslag, andere hebben betrekking op de voedselbereiding

in engere zin, weer andere verwijzen naar productie-activiteiten met

een léidinggevende of op andere wlize verantwoordelijkheid-dragende
aard. Deze laatste blijken de hoogste mate van homogeniteit te berei-

ken, de schaal verwijst dus vooral naar de hogere functies en de zelf-

standige beroepen in de voedselbereiding. Opgemerkt moet worden,

dat er in deze schaal items voorkomen, die door de meeste onderzoch-

ten niet erg au sérieux worden genomen (,,ossen aan het spit braden")'
Dergelijke items hebben een lage homogeniteit. Hun aanwezigheid in

de test moet blijkbaar vooral worden verklaard uit het feit,. dat de con-

structie van deze schaal veel meer moeilijkheden heeft gegeven, dan

die der andere schalen. Het is dermate moeilijk geweest, een voldoende

aantal representatieve items te vinden, dat twee items tweemaal zijn
gebruikt. We zullen later zien, dat ook bij ons eigen onderzoek de

Éomogeniteit der items van deze schaal een zwak punt in de test is
gebleken; nochtans bezit zij een behoorlijke validiteit.

Agrarische arbeid (,,Land- und forstwirtschaftliche Berufe"). Behalve

activiteiten die verband houden met land- tuin- of bosbouw, bevat de

schaal ook enkele items, die verband houden met visserij. Gebleken

is echter, dat deze laatste veel minder homogeen met de schaal zijn
dan de items uit de eigenlijke agrarische sector. De Duitse naam, die

ook de bosbouw expticiet vermeldt, geeft wel de beste aanduiding

voor dit interessegebied.

Handel (,,Kaufmànnische Berufe"). De analyse van de homogeniteit

der items uit deze sector leidt tot de conclusie, dat er geen speciale

subgroepen zijn, die een centrale plaats innemen. De homogeniteits-

coëfficiënten zijn echter over de gehele lijn lager, dan bij de meeste

andere schalen, hetgeen er o.i. op wijst, dat het gebied als geheel geen

sterke eenheid vormt. Bij inspectie der items blijkt nog, dat deze aan

zeer verschillende sectoren van de handel zijn ontleend: verkoop op

pad, detailhandel, verzekeringsbedrijf, administratief-commercieel
werk.

Administratiel werk (,,Verwaltende Berufe"). De iterns hebben zowel

op de bedrijfsadministratie en -organisatie als op de overheidsadmini-
stratie betrekking. De homogeniteitsanalyse wijst er echter op, dat de

eerstgenoemde categorie de centrale plaats toekomt.

Literaire en geesteswetenschappelij ke arbe id (,,Literarische und geistes-

wissenschaftliche Berufe"). De grootste homogeniteit hebben de items,

die betrekking hebben op literaire en journalistieke arbeid. De geestes-

wetenschap, hier voornamelijk door de historie vertegenwoordigd,

blijkt iets minder goed met de totaalscore van de schaal te correleren,

5.

6.

7.

8.
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maar bereikt toch nog waarden, die zeker niet ongunstig afsteken bij
de meeste homogeniteitscoëfficiënten van de schalen 4 en 6.

9. Sociaal werk en opvoeding (,,Sozialpflege und Erziehung"). De items
uit deze schaal hebben vrijwel zonder uitzondering een hoge correlatie
met de totaalwaarde van de schaal. Blijkbaar zijn dus de beide com-
ponenten van de schaal, wat hun appèl aan de belangstelling betreft,
zeer nauw aan elkaar verwant, zodat zij terecht als een eenheid wor-
den behandeld.

Als model voor een practisch gemakkelijk te hanteren systeem, waar-
mee deze belangstellingsrichtingen kunnen worden getoetst, heeft Inrn
niet de eigenlijke Kuonn-test gekozen, maar een in wezen verwante test, de
Motivation Indicator van B.e.tnwlN (ta). Deze Amerikaanse test heeft zeer
weinig bekendheid verkregen; afgezien. van een tijdschriftbespreking en

een vermelding in een handboek 12, zo) is er in de literatuur geen aandacht
aan besteed. Kenmerkend voor deze test is het gebruik van een ruimtelijk
schema, waarbij de items zowel horizontaal als verticaal in rijen worden
geordend. Daardoor grenzen telkens vier items ruimtelijk aan elkaar, zodat
zij vergeleken kunnen worden. De concrete uitvoeringsvorm van dit prin-
cipe zal in het volgende hoofdstuk worden toegelicht; verwezen wordt
ook naar bijlage V. De vergelijking der items kan uiteraard op verschil-
lende wijzen geschieden. BerowrN laat in zijn test uit ieder viertal (tetrade)

twee items als de meest sympathieke kiezen. InrB heeft aanvankelijk één

positieve en één negatieve reactie laten geven, maar laat in de definitieve
uitvoering van zijn test alleen één positieve sympathie per viertal aan-
geven. Doordat iedere item, die niet aan de rand van het veld is gelegen,

in vier tetraden is opgekomen, komt deze in de loop van de test viermaal
ter keuze, zodat de scoïe per item tussen 0 en 4 kan variëren. Deze scores

worden voor alle items, die tot eenzelfde belangstellingsrichting behoren,
gesommeerd. Per blad van de test zijn 81 items opgenomen. Om ook de
items, die aan de rand zijn gelegen een even grote kans als de overigen te
geven, gekozen te worden, is een extra laatste rij toegevoegd, die identiek
is aan de eerste rij, en een extra laatste kolom, die identiek is met de eerste

kolom. Het totale veld bestaat daardoor uit 100 items. Op de vier hoek-
punten komt hetzelfde item voor, de overige items aan de buitenrand zijn
ieder tweemaal vertegenwoordigd, terwijl de items Sinnen de randen ieder

slechts éénmaal aanwezig ziin.
De B.I.T. bestaat uit twee bladzijden, die in totaal 162 items hebben,

d.w.z. 18 per schaal. Er wordt dus ook 162 maal gekozen en de maximale
score per schaal bedraagt 72 punten. Bij dit laatste moet echter worden
bedacht, dat de scores niet geheel onderling onafhankelijk zijn, omdat de

som van de scores op de negen schalen steeds 162 moet zijn.
Aan de hand van het testformulier kan de bedoeling van het systeem

gemakkelijk worden uitgelegd. Uit onze eigen onderzoekingen is gebleken,
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dat leerlingen uit de zesde klasse vrijwel steeds zonder veel moeite de uit-
leg begrijpen en de testinstructie goed uitvoeren. Het grote voordeel van
het schema van Berowru is, dat het zich gemakkelijk voor een scoring
met behulp van schablones leent; deze kan snel, zonder grote kans op
fouten en weinig kostbaar worden uitgevoerd. Het voornaamste bezwaar
tegen dit systeem is van test-constructieve aard: door de ruimtelijke orde-
ning zijn de items niet onderling onafhankelijk. Blijkt bij de itemanalyse
een item ondeugdelijk, zodat deze vervangen moet worden, dan heeft dit
invloed op de waarde van de aangrenzende items. Zou men in het kader
van een revisie van de test een enigszins aanzienlijk aantal items willen
vervangen, dan heeft dit tot consequentie, dat de gehele statistische bewer-
king van de test opnieuw moet worden uitgevoerd. Daarom is het, indien
een enkel item ongeschikt blijkt, in de practijk het eenvoudigst, dit item
,,stil te leggen", d.w.z. bij de berekening van de totaalscores niet mee te
tellen. Zolang deze procedure tot enkele gevallen beperkt blijft, heeft dit
op de gevoeligheid van de betreffende schaal geen noemenswaardige in-
vloed.

InrB heeft het grondschema van BlrowrN overgenomen, maar daarin
uiteraard zijn eigen items geplaatst. De ordening van de items is zodanig,
dat nooit twee items uit dezelfde schaal met elkaar behoeven te worden
vergeleken. Het grondschema is hierna weergegeven, waarbij de nummers
corresponderen met de te voren besproken belangstellingsrichtingen.

Op de merites van dit schema wordt door Inrn niet ingegaan. Wij wil-
len in dit verband volstaan, met de aandacht te vestigen op een enkel
aspect. Het valt op, dat het grondplan in wezen uit slechts drie rijen be-
staat, die driemaal worden herhaald. Dit wijst er reeds op, dat niet alle
mogelijke combinaties van vier uit negen schalen zullen worden getoetst.
In totaal zijn immers 726 van dergelijke combinaties mogelijk, terwijl er in
het hier gegeven schema slechts 25 verschillende voorkomen. Daar Inrr
bovendien voor de beide bladen van zijn test hetzelfde schema heeft ge-
bruikt, brengt ook dit geen vermeerdering van het aantal getoetste com-
binaties mee. Ten aanzien van de combinaties van drie, zoals deze in de
tetraden kunnen worden onderscheiden, ligt de situatie reeds wat gunstiger:
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van de 84 mogelijke combinaties worden er 54 getoetst. Tenslotte leert
een analyse van het schema, dat alle 36 mogelijke combinaties van twee
schalen met elkaar worden vergeleken, zlj het ook niet alle even vaak. Er
zijn negen combinaties van twee schalen, die per bladzijde 18 maal worden
vergeleken, twee combinaties, die 15 maal, 23 combinaties, die L2 maal
en 2 combinaties, die 9 maal aan elkaar worden getoetst. In theorie
zou dit een bezwaar kunnen zijn, omdat een schaal, die bij een bepaalde
categorie personen een sterk appèl heeft en dus vaak wordt gekozen, een
zeker ,,wegdruk-effect" uitoefent, d.w.z. maakt dat de schalen, waannee
hij wordt vergeleken, minder vaak worden gekozen. Het zou nu denkbaar
zijn, dat een schaal, die zeer frequent met een dergelijke populaire schaal
wordt vergeleken, een merkbaar lagere gemiddelde score zou krijgen. Bij
het statistisch onderzoek van de test is echter niet gebleken, dat dit ver-
schijnsel reële betekenis heeft, zodat het genoemde bezwaar practisch niet
geldig is.

Bij de beoordeling van het bovenstaande moet men bedenken, dat door
de ruimtelijke ordening de vrijheid tot groeperen van de items wordt in-
geperkt; er mogen immers geen twee items, die tot dezelfde schaal be-
horen, aan elkaar grenzen. Het topologische probleem, of door een an-
dere groepering van de items een aanmerkelijk groter aantal combinaties
van drie en vier kan worden getoetst, is door ons niet nader onderzocht.
Voor de hand ligt echter wel, dat gemakkelijk een veÍneerdering van het
aantal getoetste combinaties had kunnen worden bereikt, door aan de
achterzijde van het testformulier de negen gebieden op een andere wijze
te nummeren. Inrn heeft dit niet gedaan, om dezelfde nakijkschablones
voor voor- en achterzijde van de test te kunnen gebruiken, hetgeen een
niet te onderschatten practisch voordeel oplevert.

Bij de constructie van de test is Inrr uitgegaan van het dubbele aantal
items, d.w.z. 36 per schaal. Deze waren op vier bladen gegroepeerd. Met
behulp van een nomografische methode 1so; werd van alle items de tetra-
chorische correlatie met de schaal, waarin zij op grond van apriorische
overwegingen werden ingedeeld, berekend. Uit de publicatie van Inrn
blijkt niet duidelijk, hoe de grenslijnen voor deze bepaling zijn getrokken,
het waarschijnlijkst is, dat de berekening op de medianen of de gemiddel-
den is geschied. Een dergelijke correlatieberekening dient ter bepaling van
de homogeniteit der items met de bijbehorende schaal. Uit iedere schaal

werden de 18 items met de laagste correlaties geëlimineerd. In één geval,
bij de voedselbereiding, bleken ook de overige correlaties meest zo laag,
dat het nodig was, nieuwe items te construeren. Daarna werd met de over-
gebleven 162 items een nieuw model van de test samengesteld, dat dit-
maal uit twee bladen bestond. Aangezien hierbij een hergroepering van
de items plaatsvond, was het noodzakelijk, de correlatieberekeningen te
herhalen. De uitkomsten van deze berekeningen zijn op een gemakkelijk
toegankelijke plaats gepubliceerd (67, pag. 11 e.v.), we geven hier alleen,
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in tabel 2.1, een samenvatting van de extreme en de mediale waarden per
schaal. De schalen zijn afgekort aangeduid met twee letters, die aan hun
naam zijn ontleend.

Tenrr, 2.1, Variatiegrenzen van de homogeniteit der items, volgens Inu.

Variatiebreedte Mediaan

.40 - .95

.49 - .93

.49 - .95

.12 - .80

.54 - .90

.43 - .90

.51 - .83

.42 - .80

.64 - .90

Overgenomen ui1 68, pag. 33.

Volgens InLB zouden deze nomografisch bepaalde correlaties over de
gehele lijn wat lager figgen dan de algebraïsch berekende. In de publicatie
over de methode (5e) is hiervan echter geen aanduiding te vinden. De zeer
hoge correlaties moeten met enige scepticisme worden bekeken, aange-
zien de dichotomie hierbij waarschijnlijk zeer extreem is geweest. In ieder
geval blijkt echter uit de tabel wel, dat de grote meerderheid van de items
inderdaad een goede homogeniteit met de schaal waartoe zij worden ge-

rekend, bezit.
De test is door Inrn vervolgens geijkt op een overwegend manlijke

proefgroep van ruim 1400 personen (1150 mannen, 260 vrouwen). De
leeftijdsverdeling wordt niet nauwkeurig meegedeeld; men kan echter
schatten, dat de mediale leeftijd 16 à 17 jaar bedroeg, terwijl de minimum-
waarde ca. 14 jaar was en het maximum op volwassen leeftijd lag. Het
aantal handarbeiders, of jeugdigen die later een handarbeidersberoep gaan

uitoefenen, overweegt in het materiaal sterk. Er is geen poging gedaan,

te onderzoeken of de ijkingsgroep bij benadering een representatieve steek-
proef, b.v. uit de beroepsbevolking of uit een bepaalde leeftijdssector van
de bevolking vormt. De ijkingsgegevens zijn in eerste instantie omgerekend
op percentielscores, die vervolgens grafisch genormaliseerd zijn (oz,

pag. 10).
Ter controle van de statistische kwaliteiten van de test heeft InrB de

betrouwbaarheidscoëfficiënten van de negen schalen berekend, met behulp
van één der formules van KuorR-RIcHARDsoN. De gevonden correlaties
variëren tussen .811 (voedselbereiding) en .949 (agrarische arbeid), zij zijn
dus voldoende hoog voor individuele toepassing van de test.

Verder is een onderzoek ingesteld naar de intercorrelaties tussen de
schalen. Deze worden in tabel 2.2 weergegeven.
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Tlrier- 2.2. Intercorrelaties der B I T-schalen volgens Inu.

ADVBTNAV

.43

-.49
TH
AV
TN
VB
AA
HA
AD
LG

-.38 -.25.17

-.36

Bij inspectie van deze tabel blijkt, dat de schalen TH en TN en ook
HA en AD zich duidelijk van de overige onderscheiden. ,,Spiegeling" van
de betreffende coëfficiënten maakt de grote meerderheid der correlaties
positief.
Inrr wijst er op, dat de hier gevonden correlaties niet zonder meer verge-
lijkbaar zijn met de intercorrelaties van de subtests van b.v. een intelli-
gentietest. Door de vastgestelde totaalscore van 162 zijn de scores op de
schalen onderling afhankelijk. Daardoor mogen ook de correlatiecoëffi-
ciënten niet als onderling onafhankelijke grootheden worden beschouwd,
hetgeen consequenties voor de interpretatie kan hebben. Veel betekenis
heeft deze onderlinge afhankelijkheid vermoedelijk niet.Men kan aantonen,
dat in het geval van een aselecte beantwoording van de test de onderlinge
correlatie tussen de schalen gelijk is aan 

-m/216, 
waarin m het aantal

malen voorstelt, dat items uit de twee te correleren schalen op één blad-
zijde van de test met elkaar worden vergeleken. Wij hebben hiervóór ge-

zien, dat het aantal combinaties 2 aan 2 van twee schalen per bladzijde
varieert tussen 9 en 18. Door substitutie van deze waarden in bovenstaan-
de formule volgt, dat de toevalscorrelatie van de schalen ligt tussen 

-.042en 
-.083, 

hetgeen dus zeer gering is. De mate van de onderlinge afhan-
kelijkheid bij niet-aselecte beantwoording is moeilijker te berekenen, maar
het ligt niet voor de hand, dat de grootte-orde van het effect aanmerkelijk
anders zal worden. Wij zijn daarom geneigd, het standpunt te verdedigen,
dat men in eerste instantie bij de interpretatie van de correlatiecoëfficiën-
ten mag handelen, alsof deze niet beïnvloed worden door het feit, dat de
totaalscore op de test vastligt.

Door deze vooronderzoekingen kon Inrr aantonen, daÍ zijn methode
aan de internationaal gestelde eisen van testconstructieve aard voldoet. Hij
heeft vervolgens een onderzoek ingesteld naar de prestaties van verschil-
lende categorieën beroepsbeoefenaars. In verband met het feit, dat het
practisch bezwaarlijk was, voldoende personen, die reeds in het beroep
staan, voor onderzoek ter beschikking te krijgen, heeft hij zijn studie ge-

richt op leerlingen, die b.v. in het kader van hun bezoek aan een beroeps-
school gemakkelijker konden worden benaderd. Teneinde enige zekerheid

-.07 -.10.10 
-.07

-.1,3 -.31.05 
-.08
-.61

-.15 -.30 -.41
-,35 .31 .02

.11 -.14 -.42
-.24 -.22 .05

-.53 .03 -.07.24 .07 -.06
-.19 -.06.05
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te verkrijgen, dat hun interessen inderdaad specifiek voor hun beroep
waren, zijn alleen personen in het onderzoek betrokken, die bij navraag
dit beroep ook aanwezen als hun ,,lievelingsberoep". Met uitzondering
van drie categorieën, bedroeg de gemiddelde leeftijd in alle onderzochte
beroepsgroepen ongeveer 16 jaar. De drie uitzonderingsgevallen betrof-
fen:,,Refa-Anwàrter" (ongeveer onze aspirant-tijdwaarnemers en -cal-
culators),,,Regierungsinspektoren-Anwàrter des Technischen Dienstes"
(aspirant technisch opzichter) en,,Regierungsinspektoren-Anwàrter des
Allgemeinen Dienstes" (leerling administratief ambtenaar), die gemiddeld
respectievelijk 32, 28 en 2l jaar waren. De grootte van de onderzochte
groepen varieerde tussen 11 en 106 personen, met een mediale waarde van
35. Van iedere groep werd van alle schalen de gemiddelde score bepaald.
Alle groepen werden ook 2 aan 2 vergeleken, om na te gaan op welke
schalen een significant verschil tussen de gemiddelden bestond.

In het onderzoek werd nog een laatste groep betrokken, bestaande uit
huishoudelijk personeel var, zeeÍ eenvoudig niveau. De betreffende meis-
jes onderscheidden zich van alle overige proefpersonen, doordat zlj géén
positieve toewending tot het uitgeoefende beroep beweerden te hebben.
Hun preferentie ging steeds naar een ander beroep (kleuteronderwijzeres,
kraamverzorgster, kapster, naaister of verkoopster) uit.

Bij het onderzoek bleek, dat er vrijwel steeds t.a.v. de gemiddelde
preferenties van de beroepsbeoefenaren tussen de beroepen signiÍicante
verschillen bestonden. In de meeste gevallen hadden deze zelÍs op meer-
dere schalen betrekking. Slechts in één geval: tussen leerling-technisch
tekenaar en leerling-timmerman bleek geen enkel verschil significant. Ver-
der waren in een aantal gevallen, van erkend verwante beroepen, de
significanties van betrekkelijk bescheiden aard (.05 >P>.0 1 ). Belangrijker
nog dan deze constatering, was de bevinding, dat de gevonden verschillen
ook inzichtelijk meestal direct aanvaardbaar waren. Dit blijkt ook uit tabel
2.3, waar'tn voor iedere belangstellingsrichting een opsomming van de 26
beroepen, die in het onderzoek waren betrokken, is gegeven, in volgorde
van de hoogte der gemiddelde score op de betreffende schaal. De aandui-
ding ,,leerling" is kortheidshalve steeds weggelaten.

Van belang zijn uiteraard vooral de beroepen, die in deze rangorden de
hoogste of de laagste plaatsen innemen. De rangorde in het tussenliggend
gebied is van veel geringer betekenis, omdat hier de onderlinge verschillen
veel kleiner zijn en dus ook gemakkelijk door toevallige factoren te be-
invloeden. Bij analyse van de extreme scores zien we het volgende:

In schaal TH worden de vijf hoogste plaatsen bezet door de vijf metaal-
bewerkersberoepen, hetgeen geheel in de lijn der verwachtingen op grond
van de homogeniteitsanalyse ligt. Bij de bezetters van de laagste plaatsen
vinden we de beide vrouwelijke beroepen en voorts een aantal specifiek
niet-technische beroepen. Alleen de lage plaats van de drukkers is on-
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TABEL 2.3 Rangorde van de beoefenaars van 26 beroepen naar hun gemiddelde schaalscores (volgens IRLE) 

Techn. Amb. vorm- Techn. & Nat. Voedsel- Agrarische Handel Admin. werk Lit. & geestes- Soc. werk & 
handarbeid geving Wet. bereiding arbeid wet. opv. 

fijnbankwerker naaister techn. opzichter kok bosopzichter commerc. empl. gemeente ambt. drukker huishoudhulp 
automonteur boekbinder electriciën banketbakker tuinman gemeente ambt. commerc. empl. gemeente ambt. naaister 
bankwerker huishoudhulp fijnbankwerker kellner molenaar adm. ambtenaar adm. ambtenaar adm. ambtenaar gemeente ambt. 
loodgieter meubelmaker tijdwaarnemer slager slager metselaar tijdwaarnemer commerc. empl. commerc. empl. 
electriciën banketbakker automonteur bakker bakker automonteur drukker kellner tijdwaarnemer 

molenaar kok loodgieter naaister boekbinder bakker techn. opzichter naaister slager 
meubelmaker tuinman timmerman metselaar naaister huishoudhulp timmerman huishoudhulp bakker 
metselaar kellner bosopzichter huishoudhulp meubelmaker kellner bankwerker molenaar kok 
tijdwaarnemer drukker bankwerker tuinman banketbakker slager tekenaar kok boekbinder 
tekenaar tekenaar drukker molenaar kok meubelmaker kellner banketbakker adm. ambtenaa1 

bakker timmerman boekbinder automonteur metselaar bankwerker metselaar bakker tuinman 
slager techn. opzichter adm. ambtenaar boekbinder loodgieter tijdwaarnemer huishoudhulp tekenaar banketbakker 
techn. opzichter metselaar bakker fijnbankwerker huishoudhulp timmerman automonteur metselaar metselaar 
boekbinder loodgieter molenaar meubelmaker tekenaar electriciën electriciën bankwerker bankwerker 
timmerman bakker gemeente ambt. timmerman timmerman boekbinder loodgieter slager electriciën 

tuinman commerc. empl. commerc. empl. electriciën techn. opzichter loodgieter molenaar tuinman loodgieter 
kellner slager tuinman loodgieter electriciën banketbakker slager loodgieter timmerman 
bosopzichter adm. ambtenaar tekenaar bankwerker kellner molenaar banketbakker bosopzichter drukker 
banketbakker gemeente ambt. metselaar techn. opzichter fijnbankwerker naaister naaister electriciën kellner 
adm. ambtenaar fijnbankwerker kellner drukker automonteur drukker kok timmerman bosopzichter 

commerc. empl. bosopzichter meubelmaker tekenaar bankwerker tekenaar boekbinder boekbinder techn. opzichter 
drukker automonteur banketbakker gemeente ambt. drukker kok bakker fijnbankwerker meubelmaker 
kok electriciën slager bosopzichter adm. ambtenaar fijnbankwerker fijnbankwerker meubelmaker automonteur 
huishoudhulp molenaar kok adm. ambtenaar tijdwaarnemer techn. opzichter bosopzichter techn. opzichter molenaar 
gemeente ambt. bankwerker huishoudhulp tijdwaarnemer gemeente ambt. tuinman tuinman tijdwaarnemer tekenaar 

naaister tijdwaarnemer naaister commerc. empl. commerc. empl. bosopzichter meubelmaker automonteur fijnbankwerker 



verwacht. Zijmoeten wel met machines omgaan, terwijl op grond van e€n
psychologische analyse moet worden aangenomen, dat zij arbeid met een
technische inslag verrichten (s, tzo;. Gezien het feit, dat dezelfde drukkers
de eerste plaats in de rangorde bij schaal LG bezetten, hetgeen eveneens
in strijd met de verwachting is, zou men zich kunnen afvragen, of Inrs
onder de naam ,,Buchdrucker" wellicht ook letterzetters heeft gerekend.
Op deze kwestie zullen wij in hoofdstuk X, naar aanleiding van ons eigen
onderzoek, terugkomen.

Ten aanzien van schaal AV valt op, dat de beide vrouwelijke beroepen
nu in de top voorkomen. Voor de naaisters zou dit nog in de lijn van de
verwachtingen kunnen liggen, voor de huishoudhulpen echter niet. Hier
speelt echter ook het sexeverschil een rol, bij ons eigen onderzoek is ge-

bleken, dat deze schaal door meisjes gemiddeld veel vaker wordt gekozen,
dan door jongens. Bij de manlijke beroepen die in de tabel boven aan
staan, ligt de verwantschap met het artistiek-creatieve voor de hand. De
beroepen onder aan de ranglijst staan er omgekeerd inderdaad voor be-
kend, dat zij aan artistieke neigingen bijzonder weinig bewedigingsmoge-
fijkheid kurnen bieden. Opvallend is hier dat de beide ,,agrarische" be-
roepen, tuinmaa en bosopzichter op de ranglijst ver uiteenstaan. De rich-
ting van het verschil dekt zich echter met de overweging, dat in het be-
roep van tuinman een bescheiden artistieke uitingsmogelijkheid aan-
wezig is.

Bij schaal TN komen de technische beroepen \ryeer naar boven. Ditmaal
bevinden zich ook de beide beroepen met een intellectuele inslag in de
hoogste laag. Opvallend laag zijn de technische tekenaars geplaatst, die
echter bij het gehele onderzoek van Inre als een groep met weinig ge-

nuanceerde interessen voor de dag zijn gekomen. Lage scores vinden we
weer bij de beide vrouwelijke beroepen en voorts bij een aantal niet-tech-
nische beroepen.

Schaal VB die bij de constructie veel moeilijkheden had gegeven, in
verband met de geringe homogeniteit van de items, blijkt toch zeer speci-
fiek te appelleren aan de belangstelling van de beroepsbeoefenaars, die
met de voeding te maken hebben. Alle betreffende beroepen bevinden zich
aan de top. In negatieve z;n laat zich hier weinig zegge\ omdat vele der
onderzochte beroepen geen verband houden met de voedselbereiding.

Voor schaal AA geldt m.m. hetzelfde. De tuinman en bosopzichter be-
zetten de beide eerste plaatsen, gevolgd door enkele beroepsbeoefenaars,
die agrarische producten verwerken.

In schaal HA is de eerste plaats, zoals te verwachten, ingeruimd voor
de commerciële employés. Onverwacht zijn, naar Nederlands inzicht, de
hoge plaatsen van de beide daarop volgende ambtenaarcategorieën. Inre
zeg! hiervan echter, dat dit in overeenstemming is met de doelstellingen
van de moderne ambtenarenselectie. Mogelijk speelt hier het cultuurver-
schil een rol. Bij de daaropvolgende beroepen is de hoogÍe van de score,
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uitgedrukt in percentielen, reeds niet meer opvallend hoog, zodat hun
positie geen interpretatie behoeft. Van de laagstgeplaatste beroepen kan
men gemakkelijk inzien, dat commercieel inzicht hier over het algemeen
geen rol speelt. Een uitzondering vormt het beroep van bosopzichter,
waarin enig commercieel inzicht noodzakelijk is. Het ligt echter voor de
hand, hier te veronderstellen, dat de betrokken jongelui hun beroep op
niet-commerciële motieven kiezen en pas in de loop van hun carrière met
het handelsaspect in aanraking komen.

De beroepen met een administratieve inslag vinden in de top van schaal
AD hun plaats. De drukker bevindt zich ook hier op een punt, waar men
eerder de letterzetter verwacht aan te treffen. Opvallend is ook de hoge
rangplaats van de commercieel employé. De beroepen met een lage ge-
middelde score zijn inderdaad specifiek niet-administratief, weer met uit-
zondering van de bosopzichter, die als neventaak enige administratie ver-
richt. Dezelfde overweging als bij schaal HA zou ook hier kunnen gelden.
In beide gevallen blijken bosopzichter en tuinman op dezelfde wijze te
reageren, blijkbaar is de afkeer in de agrarische sector, zowel van admini-
stratief als van commercieel werk opvallend groot, hetgeen trouwens ook
zijn weerspiegeling vindt in de hoogte van de negatieve correlatie tussen
de schaal AA en de schalen HA en AD.

Bij de interpretatie van de gegevens over de schalen HA en AD dient
nog te worden bedacht, dat in Duitsland de ,,afstand" tussen commerciële
en administratieve arbeid minder groot is dan bij ons. De leerling-commer-
cieel employé begint als regel zijn opleiding met een periode van admini-
stratief werk. Dit verklaart wellicht ook de positieve correlatie, die volgens
tabel 2.2 tussen de beide gebieden bestaat.

Op schaal LG worden hoge scores behaald door de beroepen met een
sterk verbale inslag. Aan de negatieve zijde van de schaal vinden wij voor-
al de metaalbewerkersberoepen en voorts een aantal andere, waarin tradi-
tioneel het verbale element eveneens een zeeÍ geringe rol speelt

De hoogste scores op schaal SO worden door de beide vrouwelijke be-
roepen behaald. Opnieuw is er aanleiding aan te nemen, dat dit vooral als
een sexe*kenmerk moet worden geïnterpreteerd, dat hier zo opvallend
tot uiting komt, omdat het onderzoek zeer overwegend op manlijke beroe-
pen betrekking heeft. Overigens behaalt alleen de groep leerling-gemeente
ambtenaren een noemenswaardig hoge score. Inrs vermeldt nog, dat een
groep pedagogen, die in ander verband onderzocht werd, eveneens hoge
scores op de SO-schaal behaalde. Zij overtroffen de beide vrouwelijke
groepen uit dit onderzoek nog aanmerkelijk. Aan de lage zijde van de
schaal vinden we vooral de metaalbewerkers en een aantal andere beroeps-
beoefenaars, die veelal solitair werken. De lage score van de kellners be-
hoeft geen verwondering; het is een bekend feit, dat in dit beroep de
sociale belangstelling dikwijls uiterst gering is en door de ietwat serviele
attitude nog verder wordt onderdrukt.
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Indirect kan deze studie worden opgevat als een validatie van de test.
Inle zegt, dat voor een eigenlijke validatie onafhankelijke gegevens over
de typische belangstellingsstructuur van de betreffende beroepen ter be-
schikking zouden moeten staan. Dergelijke gegevens zijn echter nog niet
beschikbaar, zodat een kwantitatieve validatie achterwege moet blijven.
Op dit probleem zullen wij later, in het kader van onze eigen beschou-
wingen over het validiteitsprobleem terugkomen.

Uit de rangordetabellen voor de negen schalen, kan eveneens een be-
rekening van de intercorrelaties tussen de schalen geschieden. Ditmaal
uiteraard in de vorm van rangordecoëfficiënten. Een berekening van deze
coëfficiënten (SrrenvraN's rho) gaf resultaten, die zeer sterk overeen-
stemmen met de coëfficiënten, die eerder bij de berekening van de pro-
duct-moment-correlaties werden verkregen. Een berekening van de rang-
correlatie tussen deze beide verzamelingen van correlaties gaf een waarde
van f .87. InrE meent, dat dit mag worden opgevat als een aanwijzing,
dat de verzameling beroepen, die hij n zijn onderzoek heeft betrokken,
reeds bij goede benadering een afspiegeling vormt van de verscheiden-
heid, die er, ten opzichte van de interessen, in de beroepenwereld bestaat.

Hiermee willen wij dit overzicht van de studie van Inrr beëindigen.
In zijn hoofdwerk heeft hij ook nog in het kort de vraag naar de verwant-
schap tussen interessenstructuur en intelligentiestructuur aan de orde ge-

steld. Dit is echter geschied op een wijze, die voor onze studie van weinig
betekenis is. Er zal hier daarom niet nader op ingegaan worden.

Samenvattend kunnen we zeggen, dat door Inrs reeds een zeer omvang-
rijk en waardevol werk, ten bate van de ontwikkeling van zijn test voor
practische doeleinden, is uitgevoerd. Hij heeft zich echter geconcentreerd
op een groep personen, die reeds enkele jaren de lagere school heeft ver-
laten. De leeftijdsgroep, die voor ons van eminente practische betekenis
is, heeft hij niet onderzocht. In de Duitse situatie, waar de beslissingen
in verband met school- en beroepskeuze in de meeste landen eerst op het
tiende en vervolgens op het veertiende jaar worden genomen, is de proble-
matiek van de twaalfjarige niet van bijzonder belang. Hier grijpt nu ons
eigen onderzoek aan. Na een bespreking van de test zal hiervan in de
volgende hoofdstukken verslag worden uitgebracht.
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Hoon'osrux III

DE BEROEPENINTERESSE TEST

3.1. Beschrijving van de test

De B I T (zie bijlage V) bestaat uit een dubbelzijdig bedrukt vel papier,
waarop aan iedere zijde 100 rechthoeken van 22 I 15 mm2 voorkomen.
Deze rechthoeken zijn horizontaal en verticaal in 10 rijen en 10 kolommen
gerangschikt. Tussen de rijen en kolommen is telkens een ruimte van ca.
3.5 mm opengelaten. Er ontstaat daardoor een regelmatig patroon, dat
zou kunnen worden opgevat als de plattegrond van een moderne stad, met
rechthoekig kruisende straten en huizenblokken. In ieder blok is een item
geplaatst, volgens het schema, dat reeds in pargraaf 2.3 is gegeven. Aan
ieder kruispunt van ,,straten" gÍenzen dus vier blokken met vier items,
die tot verschillende interesserichtingen behoren. De testinstructie - die
later in detail zal worden gegeven - luidt, een wandeling te maken door
de ,,straten", volgens een route, die met pijlen is aangegeven. Deze route
is zo gekozen, dat alle straten worden doorlopen. Eerst horizontaal, heen
en weergaand, en vervolgens verticaal, op dezelfde wijze. De wandeling
begint op het kruispunt links bovenaan, dat daartoe met het cijfer 1 is
gekenmerkt. De te onderzoeken persoon wordt uitgenodigd, de meest
sympathieke, c.q. minst antipathieke van de vier items, die aan dit kruis-
punt grenzen, te merken. Dit geschiedt, door een kruis te plaatsen in een
vierkantje, dat zich in iedere rechthoek aangrenzend aan ieder kruispunt
bevindt. De pijlen volgend gaat de proefpersoon dan naar rechts, passeert
het eerstvolgend kruispunt, dat gekenmerkt is als nr. 73 en derhalve voor-
lopig wordt overgeslagen en komt daarna op kruispunt nr. 2, waar op-
nieuw een keuze moet worden gedaan. Deze gang van zaken herhaalt zich
steeds. Telkens wordt één kruispunt overgeslagen, nadat een keuze is
gedaan. Dit brengt mee, dat de items, die in een keuzeproces betrokken
zijn geweest, niet bij de onmiddellijk volgende keuze opnieuw moeten
worden beoordeeld. Het ligt voor de hand, dat anders gemakkelijk van de
voorafgaande keuze een beïnvloeding zou kunnen uitgaan. Nadat de wan-
deling langs de horizontale straten voltooid is, volgt de verticale weg,
waarop de te voren overgeslagen kruispunten worden bezocht. Ook nu
wordt ieder tweede kruispunt overgeslagen, dit zijn degenen die reeds op
de horizontale wegen zijn beoordeeld.

Nadat aldus één bladzijde van de test is voltooid, wordt dezelfde gang
van zaken op de achterzijde van het testformulier herhaald. Wanneer
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de test in de zesde klasse van een lagere school klassikaal wordt afge-

nomen, is hiermee gemiddeld ongeveer één uur gemoeid.

3.2. De vertaling van de B I T
In ieder geval, waarin een test wordt vertaald, moet de vertaling aan

bepaalde voorwaarden voldoen, die ten dele van algemene aard zijn en

voor een ander deel samenhangen met de specifieke aard van de test. De
algemene eis is uiteraard, dat de vertaling naar vorÍn en inhoud zo weinig
mogelijk van het origineel afwijkt en liefst ook van dezelfde moeilijkheids-
graad is. In dit speciale geval komt daarbij in de eerste plaats de eis, dat
de omvang van de vertaling zodanig moet zijn, dat iedere item in één

blok van het testformulier kan worden afgedrukt. Dit brengt bijzondere
moeilijkheden mee. De Duitse taal heeft, anders dan het Nederlands, het

kenmerk dat samengestelde woorden gemiddeld op veel plastischer wijze
kunnen worden gebruikt. Van een Duits samengesteld woord, dat ook aan

de weinig vakÍechnisch geschoolde lezer onmiddellijk aanspreekt, bestaat

een Nederlands equivalent óf in het geheel niet, óf alleen als vakterm. Als
voorbeeld noemen we ,,Ferngasleitungen legen". Wellicht bestaat het

woord ,,afstandsgasleiding" of iets soortgelijks als vakterm, maar dit is geen

woord, dat men in een interessetest kan gebruiken. Wil men het begrip
aan de niet-vaktechnisch geschoolde lezer duidelijk maken, dan moet men

het omschrijven. In dat geval komt men echter in conflict met de eis van
een beknopte formulering. De oplossing, die in dit geval is gekozen, is,

een nauw verwant begnp te gebruiken: ,,Aardgasleidingen leggen". Alleen
wanneer het samengestelde woord betrekkelijk weinig,,Aufforderungs-
charakter" heeft, kan men eventueel een meer technische vertaling hand-

haven. B.v. ,,KunststoÍÍe aul Siiurebestöndigkeit prilfen" kan worden ver-
taald met: ,,Plastics onderzoeken op zuurbestendigheid". Het appèl van
dit item gaat onmiskenbaar van de beide eerste woorden uit, de zuur-
bestendigheid is niet zeer essentieel voor de proefpersoon met natuurweten-
schappelijke interesse.

Problemen ontstaan ook bij situaties, die internationaal niet geheel equi-
valent zijn. De zrn ,,Mit RadÍahrern UnÍallversicherungen abschliessen"
kan men wel zonder meer in het Nederlands vertalen, maar ieder kind
hier te lande weet, dat onze fietsers hun leven onverzekerd plegen te
wagen. Er is veel kans, dat in een dergelijk geval het appèl van het item
hier anders zal zijn dan in een land, waar fietsers relatief veel zeldzamer

verschijningen zijn. In dit geval is als vertaling gekozen: ,,Motorfietsers
tegen ongevallen verzekeren", waarbij dus tevens het samengestelde woord

,,ongevallenverzekering" wordt vermeden.
Als algemeen principe heeft bij de vertaling gegolden, dat deze zo let-

terlijk mogelijk de Duitse tekst moest volgen, echter met het voorbehoud
van kernachtigheid, adaequaatheid in de Nederlandse situatie en begrijpe-
lijkheid op het niveau van de gemiddelde twaalfjarige. In het volgende
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oveÍzicht worden naast elkaar de Nederlandse en de Duitse tekst weer-
gegeven. De items zijn per interessegebied gegroepeerd. De nummering is
geschied, door beginnend links bovenaan in de opeenvolgende kolommen
de items van boven naar beneden te nummeren. De laatste item in iedere
kolom, die identiek is aan de eerste, is niet genummerd; evenmin zijn de

items van de laatste kolom, die identiek is met de eerste, genummerd.
De laatste item van de eerste bladzijde draagt nummer 81, de nummering
op de tweede bladzijde is op analoge wijze geschied, beginnende met
nummer 82.

Technische handarbeid (TH)

l. Bovenleidingen voor electrische Stromleitungen fiir elektrische Bahnen
spoorwegen aanleggen. legen.

4. Autolampen monteren. Autoscheinwerfer einbauen.
7. In nieuwe huizen centrale ver- Warmwasserheizungen in Neubauten

warming aanleggen. anlegen.
30. Brugpijlers uit beton storten. Briickenpfeiler aus Beton giessen.

33. Aan een draaibank werken. An einer Drehbank arbeiten.
36. Gereedschappen smeden. Werkzeuge schmieden.
57. Schrijfmachines monteren. Schreibmaschinen zusammensetzen.
60. Aardgasleidingen leggen. Ferngasleitungen legen.
63. Stoelen vervaardigen. Stiihle schreinern.
82. Nieuwe beeldbuizen in tele- Neue Bildröhren in Fernsehgeriite ein-

visietoestellen monteren. setzen.
85. Lipssloten in deuren monteren. Sicherheitsschlösser in Tiiren ein-

bauen.
88. In een rijwielfabriek frames las- In Fahrradfabrik Rahmen schweissen.

§en.
1ll. Scheepswandenklinken. Schiffswànde vernieten.
ll4. Dieselrnotoren repaxeren. Dieselmotoren reparieren.
117. In een nieuwe fabriek de ma- Maschinen in neuen Fabriken mon-

chines monteren. tieren.
138. Krukassen voor auto's draaien. Kurbelwellen fi.ir Autos drehen.
141. Balken voor de huizenbouw op Balken fiir Hausbauten zuschneiden.

maat zage[.
144. Transportkranen onderhouden. Maschinenkràne instandhalten.

Ambachtelijke vormgeving (AV )

2. Reclamebiljetten voor een par- Reklameplakate fiir ein Parfiim ent-
fum ontwerpen. werfen.

5. Glas-inJood-ramen maken voor Kirchenfenster farbig verglasen.
kerken.

8. Mooie etalages maken. Schaufenster dekorieren.
29. Felicitatiekaarten tekenen. Gliickwunschkarten zeichnen.
32. Gouden armbanden smeden. Armbànder aus Gold schmieden.
35. Landkaarten tekenen. Landkarten zeichnen.
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55. Tabakspijpen uit hout snijden. Tabakpfeifen aus Holz schnitzen.
58. Porselein beschilderen. Porzellan bemalen.
61. Salonmeubels ontwerpen. PIàne fiir Sitzmöbel entwerfen.
83. Nieuwe kledingmodellen ont- Neue Kleidermodelle ausdenken.

werpen .

86. Landschappen fotograferen. Landschaften fotografieren.
89. Bloemenvazen uit klei bakken. Blumenvasen aus Ton brennen.

110. Balcostuums ontwerpen. Fiir einen Ball KostËme entwerfen.
ll3. Een danszaal versieren. Einen Tanzsaal schmi.icken.
116. Behangselpatronen ontwerpen. Tapetenmuster entwerfen.
136. Fraaie meubels vervaardigen. Elegante Möbel tischlern.
139. Landschappen schilderen. Landschaftsbilder malen.
142. Salonmeubelen ontwerpen. Plàne fiir Sitzmöbel entwerfen.

Techniek en Natuurwetenschap (TN)

3. Plastics onderzoeken op zuur- Kunststoffe auf Sàurebestàndigkeit
bestendigheid. priifen.

6. De sterkte van ijzeren draag- Tragfàhigkeit von Eisentràgern be-

balken berekenen. rechnen.
9. Het weer van verschillende ste- Wetter verschiedener Grosstàdte ver-

den vergelijken. gleichen.
28. Het kaject van een nieuwe Verlauf fËr einen Eisenbahntunnel

spoorwegtunnel bepalen. festlegen.
31. In een electrotechnisch labora- In elektrotechnischem Labor arbeiten.

torium werken.
34. De haarden van aardbevingen Die Herde von Erdbeben bestimmen.

bepalen.
56. Onderzoeken doen naar nieuwe Nach neuen Kohlevorkommen for-

steenkoolgebieden. schen.
59. Landmetingen voor een onder- Erdvermessungen fiir Untergrund-

grondsespoorwegverrichten. bahnendurchfi.ihren.
62, De remkracht van nieuwe rem- Bremswirkung neuer Bremsen berech-

men berekenen. nen.
84. Erfelijkheidsproevenopplanten Vererbungsexperimente an Pflanzen

doen. durchfiihren.
87. Plantencellen onder een micro- Unterm Mikroskop Pflanzenzellen

scoop onderzoeken. untersuchen,
90. Standplaatsen voor televisiemas- Standorte fiir Fernsehtiirme festlegen.

ten bepalen.
109. De electrische spanning van de Elektrische Spannungen von Blitze

bliksem meten. messen.
112. Gasturbine's voor auto's con- Turbinenantriebe fiir Autos konstru-

strueren. ieren.
115. Het prestatievermogen van mo- Leistungsfàhigkeit von Motoren ver'

toren verbeteren, bessern.
137. Denauwkeurigheidvanthermo- Genauigkeit von Thermometern un-

meters testen. tersuchen.

46



I40. Nieuwe toepassingen voor aard-
gas zoeken.

143. Werken op een meteorologisch
instituut.

Verwendbarkeit von Erdgasen pri.ifen.

An einer Wetterstation mitarbeiten.

Voedselbereidine UB)
10. Toezicht houden op de vak-

kundige bewaring van vlees in
koelhuizen.

13. Verfrissende vruchtensla maken
uit zuidvruchten.

16. Een wijnhandel leiden.
38. In een zuivelfabriek melk bac-

teriologisch onderzoeken.
41. Prima koffiesoorten mengen.
44. De keuken van een groot hotel

Ieiden.
65. De graanzolders van een maal-

derij beheren.
68. Bier brouwen.
71. Feestgerechten voor een brui-

loftspartij bereiden.
91. Indische specerijen voor de in-

voer uitzoeken.
94. Verfrissende wuchtensla uit

zuidvruchten maken.
97. Ossen aan het spit braden.

I19. Prima koffiesoorten mengen.
122. Slachtvee op ziekte keuren.

125. Een banketbakkerij leiden.
146. ln een proefkeuken diëetrecep-

ten proberen.
149. Een snack-bar oprichten.
152. Scheikundige onderzoekingen

doen over levensmiddelen.

15. Rozen stekken.
18. Beukenbossen uitdunnen.
39. Bossen aanplanten.
42. Kasbloemen kweken.
45. Karpervijvers aanleggen.
64. Dieren in een dierentuin

zorgen.

Sachgemàsse Lagerung von Fleisch im
Kiihlhaus iiberwachen.

Erfrischende Obstsalate aus Siidfriich-
te zubereiten.
Eine Weinkellerei leiten.
In Molkerei Bakterienfreiheit der
Milch iiberwachen.
Erlesene Kaffeesorten mischen.
Ktiche eines grossen Hotels fiihren.

Getreidespeicher einer Miihle beauf-
sichtigen.
Als Brauereimeister Malzbiere brauen.
Festliche Gerichte fi.ir Hochzeitsfeiern
bereiten.
Indische Gewi.irze zur Einfuhr aus-
wàhlen.
Erfrischende Obstsalate aus Södfriich-
te zubereiten.
Ochsen am Spiess braten.
Erlesene Kaffeesorten mischen.
Schlachtvieh auf Gesundheitszustand
untersuchen.
Eine Konditorei leiten.
In Versuchski.iche Diàtrezepte erpro-
ben.
Eine Milchbar einrichten.
Nahrungsmittelchemische Forschun-
gen durchfiihren.

Agrarische arbeid (AA)

12. Eieren uitbroeden in een broed- Kiiken in Brutöfen ausbriiten.
machine.

Rosenstöcke schneiden.
Buchenwàlder auflichten.
Nutzholzforste anpflanzen.
Blumen im Gewàchshaus ziichten.
Karpfenteiche anlegen.

ver- Tiere in einem Zoo pflegen.
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67. Bloembedden aanleggen.
70. Op de haringvangst gaan.

93. Rashonden fokken.
96. ZwarÍe tulpen kweken.
99. Een vruchtboomgaard aanleg-

gen.
120. Forellen vangen.
123. Dennenbossen in goede staat

houden.
126. Orchideeën kweken.
145. Bomen 'uitzoeken voor het om'

hakken.
148. Vruchtbomen bevrijden van

schadelijke insecten.
151. Een bijenteelt beginnen.

Tulpenbeete anlegen.
Auf Heringsfang fahren.
Rassehunde ziichten.
Schwarze Tulpen ziichten.
Eine Obstplantage anlegen.

Forellen fischen.
Tannenwàlder aufforsten.

Im Gewiichshaus Orchideen ziichten.
Bàume zum Fàllen aussuchen'

Obstbàume von Schàdlingen befreien.

Eine Bienenzucht anlegen.

Handel (HA)

tl.

14.
17.

37.

40.

43.
66.
69.

De kaartverkoop in een circus
organiseren.
Auto's verkopen.
De klanten van een bank advi-
seren bij beleggingen.
Motorfietsers tegen ongevallen
verzekeren.
Nieuwe technische vindingen
bij klanten introduceren.
Verkopingen leiden.
Verkoopbrieven schrijven.
Koffie inkopen voor een kof-
fiebranderij.

72. Koelkasten verkoPen.
92. Krantenreclame voor tandpasta

maken.
95. Handelen in goud en sieraden.

98. Met boeren brandverzekeringen
afsluiten.

118. Goede verkoopmanieren leren
aan verkopers.

121. Klanten raad geven bij de aan-
koop van meubelen,

124. Artisten verzekeren tegen on-
gevallen.

147. Deelnemers werven voor een
vacantiereis naar Itafë.

150. De klanten van een bank be-
dienen.

153. Werken als verkoper voor een
autohandel.
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Kartenverkauf fiir Zirkus organisie-
ren.
Verkauf von Personenwagen steigern.
Bankkunden iiber Vermögensanlage
beraten.
Mit Radfahrern Unfallversicherungen
abschliessen.
Technische Neuheiten bei Kunden
einfiihren.
Versteigerungen leiten.
Werbebriefe an Kunden schreiben.
Kaffee fiir Röstereien einkaufen.

Kiiufer fiir Kiihlschrànke gewinnen.

Zeitungswerbung fiir ZahnPasta
durchfi.ihren.
Mit Schmuck und Gold handeln'
Mit Bauern Feuerversicherungen ab-

schliessen.
Verkàufer zu gutem Kundendienst an-
leiten.
Kunden beim Möbelkauf beraten.

Artisten gegen Unfall versichern.

Fiir Ferienreisen nach Italien werben.

Publikum in einer Bank bedienen.

Als Vertreter fiir Autofirma arbeiten.



Administratiet werk (AD)

19. Loon- en salarisberekeningen Gehalts- und Lohnabrechnungen
maken. durchfiihren.

22. Rapporten maken over de om- Berichte iiber Warenumsatz schreiben.
zet vat goederen.

25. Notaris-acten opstellen. Verwaltungsakten bearbeiten.
48. Aanvragen voor bouwvergun- Antràge auf Baugenehmigung bear-

ningen behandelen. beiten.
5l . De goederenomzet yan een zaak Warenumsatz eines Geschàftes be-

berekenen. rechnen.
54. De goederenverzending in een Warenversand im Grosshandel vorbe-

groothandel voorbereiden. reiten.
75. In een magazijn voorraadlijsten In Warenlager Bestandslisten anfer-

maken. tigen.
78. Als belastingadviseur voor be- Als Steuerberater fiir Industriefirma

drijven werken. arbeiten.
81. Loonbelastingberekenen. Lohnsteuerberechnungendurch-

fiihren.
100. De goederenexpeditie van een Auslieferungslager im Papierhandel

papierhandel leiden. leiten.
I03. Werken met een rekenmachine. An einer Rechenmaschine arbeiten.
106. De klantenadministratie van Kundenkartei im Grosshandel bear-

een groothandel bijhouden. beiten.
129. Op een belastinginspectie de In einem Finanzamt Steuereinnahmen

belastingaanslagen regelen. berechnen.
132. De toename van de tegoeden Zunahme der Sparguthaben unter-

bijspaarbankenonderzoeken. suchen.

135. De productiekosten van een fa- In einer Fabrik Produktionskosten
briek berekenen. berechnen.

156. In een verzendhuis de post- In Versandgeschàft Portokasse fiihren.
zegelkas beheren.

159. De goederenontvangst en -ver- Waren-Ein- und Ausgànge einer Fir-
zending bij een firma contro- ma kontrollieren.
leren.

162. Loonafrekeningen controleren. Lohnabrechnungen nachpriifen.

Literaire en geesteswetenschappelijke arbeid (LG)

21. Geschiedenisles geven. Geschichtsunterricht erteilen.
24. Korte verhalen schrijven. Kurzgeschichten schreiben.
27. Buitenlandse romans vertalen. Auslàndische Romane iibersetzen.
46. Radiohoorspelen schrijven. Hörspiele ftir Rundfunk schreiben.
49. Amateur-toneelvoorstellingen Laientheaterspieleleiten.

regisseren,
52. Aan een volksuniversiteit cur- Volkshochschulkurse iiber Geschichte

sussen geven over geschiedenis. halten.
74. Verhalen scbrijven voor geïllu- Aufsàtze fi.ir Illustrierte schreiben.

streerde tijdschriften.
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77. Waardevolle nieuwe gedichten Wertvolle neue Gedichte sammeln.
bundelen.

80. Sagen en sprookjes verzamelen. Sagen und Màrchen sammeln.
102. Korte verhalen schrijven voor Kurzgeschichten fiir Zeitungen schrei-

kranten. ben.
105. Reportages schrijven voor dag- Berichte fi.ir Tageszeitungen schrei-

bladen. ben.
108. Draaiboeken voor films schrij- Drehbiicher fiir Filme schreiben.

ven.
127. Deoorzaken van de zevenjarige Ursachen des Siebenjàhrigen Krieges

oorlog naspeuren. untersuchen.
130. Humoristische verzen maken. Humoristische Verse verfassen.
133. Krantenverslagen over nieuwe Zeitungsberichte iiber neue Filme ver-

films schrijven. fassen.
155. Biografieën van beroemde men- Lebensberichte beri.ihmter Mànner

sen verzamelen. sammeln.
158. Een geschiedenisboek over de Geschichtsbuch iiber Raubritterzeit

roofriddertijd schrijven. schreiben.
161. Toneelcritiekenschrijven. Theaterkritikenschreiben.

Sociaal werk en opvoeding (SO)

20. Kinderverlammingspatiënten An Kinderlàhmung Erkrankte pfle-
verplegen. gen.

23. Moeilijk-opvoedbarekinderen Schwererziehbare Kinder betreuen.
verzorgen.

26. Arme mensen ondersteunen. Unterstlitzungen an Bediirftige vertei-
len.

47. Blindgeworden chauffeurs een Erblindete Kraftfahrer neue Berufe
nieuw beroep leren. lehren.

50. Gevangenen helpen bij hun te- Gefàngnisentlassenen ins Leben zu-
rugkeer in de maatschappij. riickhelfen.

53. Loongeschillen beslechten. Lohnstreitigkeiten schlichten.
73. Jeugdige gevangenen opvoeden. Jugendliche Gefàngnisinsassen

erziehen.
76. Kleuterscholen inrichten. Kindergàrten einrichten.
79. Landlopers opvoeden tot arbeid- Landstreicher zur Arbeitsamkeit

zaamheid. erziehen.
l0l. Ongevalspatiënten verplegen. Unfallsverletzte pflegen.
104. Grote gezinnen een passende Wohnungen fiir kinderreiche Familien

woning bezorgen. besorgen.
107. Jeugdige misdadigers op het Kriminelle Jugendliche zum Guten

goede pad brengen. fiihren.
128. Pleegouders zoeken voor wees- Fiir Waisenkinder Pflegeeltern

kinderen. suchen,
131. Toezicht houden op kinderen Kinder berufstàtiger Miitter beauf-

van werkende moeders. sichtigen,
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134. Vluchtelingen helpen een nieu- Heimatlose Menschen sesshatt
we woonplaats te vinden. machen.

154. Geestelijk-ongelukkige mensen Seelisch ungliicklichen Menschen hel'
helpen. fen.

157. Gebrekkige mensen rondrijden. Verkrtippelte Menschen ausfahren.
160. Voor zieken een plaats in een Erholungsaufenthalte fi.ir Kranke ver-

herstellingsoord zoeken. mitteln.

Bij nauwkeurige bestudering van bovenstaande lijst zal blijken, dat tus-
sen origineel en vertaling in een aantal gevallen verschillen bestaan, die
niet voortvloeien uit de eerstgenoemde principes. Aan de hand van een

enkel voorbeeld willen wij toelichten, welke overwegingen daarbij een rol
kunnen hebben gespeeld. Nr. 123 luidt in het origineel: ,,Tannenwàlder
aufforsten". Daargelaten of hier met ,,Tanne" een spar of een den wordt
bedoeld, zal het eerste woord in het Nederlands in ieder geval met ,,den-
nenbos(sen)" moeten worden vertaald.,,sparrenbos",,,dennenwoud" zijn
te weinig gangbare woorden, in verhouding tot het gangbare ,,dennenbos".
Het woord ,,aufforsten" zou letterlijk moeten worden vertaald met ,,be-
bossen". Dit zou echter een lelijke samenklank met het eerste woord
geven, terwijl bovendien de betekenis van het woord voor de gemiddelde
lezer onduidelijk is. Een alternatief van nagenoeg gelijke betekenis zou
zijn: ,de kwaliteit van dennenbossen verbeteren", maar deze vertaling
werd te moeilijk geacht. ,,Dennenbossen verbeteren" vermijdt het moei-
lijke woord ,,kwaliteit", maar is zo beknopt, dat de betekenis opnieuw
obscuur wordt. Een andere mogelijke vertaling zotu ziin: ,,Dennenbossen
in betere staat brengen", maar ook dit is nog een rijkelijk moeilijke formu-
lering. Daarom is tenslotte de voorkeur gegeven aan een vertaling, die
naar inhoud iets van het origineel afwijkt, maar daar toch, wat het appèl
aan de belangstelling betreft, vermoedelijk nauw bij zal aansluiten: ,,Den-
nenbossen in goede staat houden".

Het zou te ver voeren, op deze wijze alle verschillen tussen origineel
en vertaling toe te lichten. Van situatie tot situatie zijn de overwegingen
ook verschillend geweest; zo zijn b.v. in enkele gevallen, waar het activi-
teiten met sterk intellectuele inslag betrof, vertalingen gebruikt, die hoger
eisen stellen aan het begripsvermogen, dan elders het geval is. rWij zijn
ons er van bewust, dat in verschillende gevallen gelijkwaardige alternatie-
ven aanwezig zijn of zelfs vertalingen, die achteraf gezien de voorkeur
hadden verdiend. Hoezeer ook naar een zorgvuldige vertaling wordt
gestreefd, dergelijke verschijnselen zullen zich blijven voordoen. Zolan'g
het betrekkelijke uitzonderingsgevallen betreft, zal de eventuele storende
invloed hiervan door de ijking van de test practisch worden opgeheven.

3.3. Handleiding voor de B I T
Ter verduidelijking van de hierna volgende handleiding, wordt verwezen

naar het als bijlage opgenomen exemplaar van het testformulier. Uitgegaan
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wordt van de gedachte, dat de test klassikaal wordt afgenomen, bij 12- à
l4-jarige leerlingen. In andere situaties moeten vanzelfsprekend adaequate
wijzigingen in de instructie worden aangebracht. Verondersteld wordt
voorts, dat de test wordt afgenomen in het kader van een meer omvat-
tend psychologisch onderzoek, zodat het onderzoek met de B I T geen
speciale introductie behoeft. Wordt de test afzonderlijk gegeven, dan
blijken in de practijk een zeer korte inleiding over de bedoeling van het
onderzoek en enkele algemene aanwijzingen over de gang van zaken vol-
doende, als voorbereiding op de testinstructie.

Nadat de kinderen allen een testformulier voor zich hebben, luidt de
instructie: ,,Jullie ziet op het blad, dat ik je gegeven heb, een groot aantal
vakjes. Die staan op rijen, zoals de huizen in straten, die elkaar kruisen. In
ieder vakje staat een bezigheid en op ieder kruispunt een nummer en een
pijl. We gaan door deze straten wandelen en beginnsl op het punt waar
een I staat, in de linker bovenhoek. Op dat eerste kruispunt zie je vier
vakjes, met vier verschillende bezigheden. Eén van de vier zal je het best
bevallen, die zou je het liefst willen doen. 7*t in dat vakje een kruisje,
in het hokje dat aan het kruispunt grenst".

De proefleider dient dit toe te lichten aan een voorbeeld, dat op het bord
wordt getekend (figuur 3.1).

figuur 3.1

De proefleider demonstreert, hoe in één van de hokjes, grenzend aan
het kruispunÍ, een kruisje wordt gezet. Hij vervolgt met:

,,Als je bij het eerste kruispunt je keuze hebt gedaan, loop je in de rich-
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ting van de pijl verder, tot je het kruispunt tegenkomt, waarbij nummer 2
staat. Daar kun je weer op dezelfde manier een keuze doen. Je zet weer
een kruisje in het vakje met de bezigheid, die je het liefst zou willen doen.
En dan ga je weer door, in de richting van de pijl, naar nummer 3 en zo
steeds verder. Je zult zien, datje telkens één kruispunt moet overslaan, om
weer bij het goede nummer te komen. Als je aan het einde van de straat
bent gekomen, ga je in de richting van de pijl ombuigen en dan kom je
vanzelÍ. weer op het volgende kruispunt.

Het kan natuurlijk gebeuren, dat geen van de vier bezigheden je erg leuk
lijkt. Dan zal er toch wel één zijn, die je nog het liefste zou willen doen, die
kies je dan. Het kan ook voorkomen, dat alle vier dingen aantrekkelijk
zijn. In dat geval kies je degene, die het allerprettigst is. Op ieder kruispunt
moet je dus één en niet meer, maar ook niet minder hokjes aankruisen.

Je zult zien, datje in de loop van de wandeling iedere bezigheid viermaal
tegenkomt. Je mag hem dus ook viermaal kiezen als hij je erg leuk toelijkt,
maar dat hoeft natuurlijk niet. Telkens als je hem kiest, zet je een kruisje
in het hokje, dat grenst aan het kruispunt waar je juist gekomen bent. Er
zijn geen goede of foute antwoorden! Je kunt dus kiezen wat je het leukst
vindt! Aarzel niet te lang met je beslissing; kies maar wat je op het eerste
gezicht het meest aantrekkelijk voorkomt. Stel je bij het invullen maar
voor, dat alle bezigheden even goed betaald worden en dat zij ook allemaal
evenveel aanzien bij de mensen genieten.

Heeft iemand nog iets te wagen? Als er iets nog niet begrepen is, zal
ik het graag nog eens uitleggen. . . . Alles goed begrepen? Begin dan met
de voorkant. Als je bij kruispunt 81 bent gekomen, keer dan het blad om,
danzieje aan de achterkant nog een soortgelijke opgave. Denk er om, dat
je geen kruispunt mag overslaan!"

Voorafgaand aan de instructie worden zo nodig de personalia aan de

voorzijde van het formulier ingevuld. Nadat de groep is begonnen, maakt
de proefleider een ronde om zich ervan te overtuigen, dat ieder de op-
dracht goed heeft begrepen. Zonodig wordt een nadere instructie gegeven.

De proefleider moet er vooral op letten, of er kinderen zijn, die teveel
hokjes invullen of die ten onrechte kruispunten overslaan. Sporadisch
komt het voor, dat een kind de kruisjes niet in de daarvoor bestemde hok-
jes zet, maar b.v. midden in de vakjes. Ook dit is ongewenst; het kind moet
dan worden gewezen op de juiste wijze van invullen. Indien een leerling
reeds zoveel fouten heeft gemaakt, dat hierdoor bij de scoring ernstige
moeilijkheden zouden ontstaan, is het gewenst dit kind een nieuw formu-
lier te geven en het opnieuw te laten beginnen. Afkijken komt slechts zel-
den voor, uiteraard is het ongewenst.

Ook in het verdere verloop van het onderzoek doet de proefleider ge-

regeld een ronde door de klas, waarbij hij speciaal op fouten tegen de
testinstructie let. Zeer traag werkende kinderen worden eventueel aan-
gespoord tot een hoger tempo, b.v.: ,,Niet te lang aarzelen; kies datgene,
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wat je op het eerste gezicht het leukste lijkt!" In de meeste stedelijke ge-

bieden zalna ongeveer een half uur vrijwel iedereen de eerste helft van de
test voltooid moeten hebben. In sommige plattelandsdistricten kan het
tempo gemiddeld wat lager liggen. Wanneer het kind gereed is, dient de
proefleider zich door globale inspectie ervan te overtuigen, dat beide zijden
van het formulier zijn bewerkt en dat geen kruispunten zijn overgeslagen.
Het is gewenst, de tijd die het kind voor de test nodig heeft gehad, op het
formulier te noteren.

Het nazien van de testformulieren kan het beste geschieden met behulp
van schablones, die men eventueel zelf van karton kan vervaardigen.
Iedere ,,stem", die op een item is uitgebracht, wordt voor één punt ge-

rekend, de punten van alle items, die tot één schaal behoren, worden ge-

sommeerd. De interpretatie van de scores geschiedt met behulp van ijkings-
gegevens. Deze zijn voor gemiddeld ongeveer 16-jarigen door Inrr ge-
publiceerd (02), terwijl zij voor kinderen omstreeks het einde van de lagere
school in de volgende hoofdstukken van dit boek, in het bijzonder hoofd-
stuk VI, zijn aan te treffen.
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Hoorosrux IV

NIVEAUVERSCHILLEN IN DE BELANGSTELLING

4.1. Probleemstelling

Het niveaubegrip speelt in de beroepenkunde reeds geruime tijd een be-

langrijke rol. Bij pogingen om te komen tot een beroepenclassificatie,
tracht men veelal mede gebruik te maken van een verticaal ordenings-
principe. Het ene beroep eist meer intelligentie dan het andere, heeft een

langere opleidingsduur, vraagt meer financiële en morele steun van de

omgeving om een gemiddelde kans van welslagen te hebben, geeft meer

maatschappelijk aanzien, geeft een groter gemiddeld inkomen, etc. Deze

verschillende gezichtspunten zijn niet onderling onafhankelijk 1s0;, er be-

staat integendeel een vrij hoge correlatie. Vandaar dat een verticale orde-

ning naar verschillende der genoemde principes wel in details divergenties

vertoont (14s), maar toch in grote lijnen overeenkomstige resultaten op-
levert.

Men kan zich nu afvragen, of ook op grond van de belangstelling een

soortgelijke ordening mogelijk is. Indien dit het geval is, zou men een

niveauschaal kunnen construeren, op grond waarvan reeds bij de voor-
lichting bij beroepskeuze een oriëntatie kan worden gegeven, betreffende

het niveau, waarop gezien de interessen, het te kiezen beroep ongeveer

zou moeten liggen. Pogingen, tot een dergelijke niveauschaal te komen,

zijn het eerste in Amerika ondernomen: Srnoxc heeft in het kader van zijn
test een aantal ,,occupational level" schalen geconstrueerd, waarvan er

één definitief als bruikbaar is aanvaard. Bij de constructie van deze schaal

is uitgegaan van de belangstelling van ongeschoolde arbeiders enerzijds en

van een aantal groepen van academici en andere beoefenaars van hogere

beroepen anderzijds. Gebleken is, dat gemiddeld de beoefenaars van be-

roepen, die in de classificatie meer een middenpositie innemen, ook op de

niveauschaal scores behalen, die tussen de beide genoemde uitersten
liggen. Wel is opgevallen ltza), dat de spreiding van de ,,occupational level"
schaal binnen ieder beroep aanzienlijk groter is dan bij de specifieke be-

roepsschalen. SrnoNc wijst er op, dat in verband hiermee enige voorzich-
tigheid bij de individuele toepassing van de schaal gewenst is, maar staat

toch niet afwijzend tegenover een dergelijk gebruik.
De Amerikaanse onderzoekingen hebben in hoofdzaak op volwassenen

betrekking gehad. De jongste onderzochte groepen, waarover gegevens

gerapporteerd zijn, bestaan uit 15-jarigen. Maar bij de kinderen, die het
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lager onderwijs gaan verlaten, komen wij ook reeds met het probleem van
de ,,occupational level" in aanraking. De keuze van de vorm van voort-
gezet onderwijs die men gaat bezoeken, is reeds van uitermate grote be-
tekenis voor het niveau, dat men straks in het beroepsleven zal bereiken.
Weliswaar blijft nog gedurende enkele jaren een overgang naar andere
vonnen van voortgezet onderwijs mogelijk en is tegenwoordig in verschil-
lende vakrichtingen de mogelijkheid geopend, om ook zonder een lang-
durige algemeen vormende vooropleiding een middelbaar of academisch
niveau te bereiken. Ongetwijfeld hebben ook allerlei persoonlijke kwali-
teiten een grote invloed op het verloop van de carrière. Maar desondanks
moet toch worden gesteld, dat de gemiddelde verwachting ten aanzien
van het toekomstig beroep van een kind, dat een instelling voor v.h.m.o.
gaat bezoeken, anders is dan b.v. die ten aanzien van een leerling, die
naar een lagere technische school gaat.

De differentiatie aan het einde van de lagere school heeft daardoor een
tweeledig aspect. Enerzijds is het een differentiatie naar niveau; algemeen
wordt erkend, dat de eisen, die het v.h.m.o. stelt zwaarder zijn, dan die van
andere vonnen van voortgezet onderwijs. Traditioneel wordt zelfs zeer al-
gemeen een verder gedifferentieerde rangorde aangehouden: v.h.m.o. -m.u.l.o. - vakonderwijs - v.g.l.o. (als eindonderwijs). Anderzijds is ech-
ter aan deze indeling ook een differentiatie naar richting inherent: de
onderscheiding tussen meer theoretisch en meer practisch, tussen hand-
arbeid en hoofdarbeid, tussen overwegend symbolisch-abstract c.q. over-
wegend verbaal en overwegend concreet denken. Het is niet mogelijk, dit
kwalitatief aspect scherp te scheiden van het niveau-aspect, zij zijn wezen-
lijk verbonden.

In dit hoofdstuk zullen wij ons desondanks concentreren op het niveau-
aspect, met alle erkenning van het feit, dat daarmee impliciet ook aan
kwalitatieve verschillen wordt geraakt. We gebruiken echter, om termino-
logische verwarring te voorkomen, het woord richting uitsluitend in ver-
band met de attitude ten opzichte van de grote sectoren uit de beroepen-
wereld, zoals deze in de negen belangstellingsschalen van IRre zijn aange-
duid. Het woord niveau wordt, eveneens specifiek betrokken op het feit,
dat verschillende vormen van voortgezet onderwijs elkaar als het ware
laagsgewijze overdekken, met name in die zin, dat zij aan velerlei aspecten
van de begaafdheid en de werkhouding successievelijk hoger eisen stellen.

De waag die wij dan te beantwoorden krijgen is, of er in de B I T ver-
schillen in voorkeur op te merken zijn, die samenhangen met niveauver-
schillen. Dergelijke verschillen zouden eventueel kunnen dienen als basis
voor de constructie van één of meer niveauschalen, in de geest van de
,,occupational leve.l" schaal. Ten behoeve van het hier bedoelde onderzoek
zullen wij drie niveau's onderscheiden:
1. Lager voorgezet onderwijs (L-niveau). Hiertoe rekenen we het lager

technisch onderwijs, de nijverheidsscholen voor meisjes, het lager land-
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en tuinbouwonderwijs en een aantal zeldzamer voorkomende typen
van voorbereidend vakonderwijs. Bovendien wordt ook het v.g.l.o. tot
deze categorie gerekend, hoofdzakelijk op grond van de overweging,
dat een niet onbelangrijk gedeelte van de leerlingen van dit onderwijs
later nog het vakonderwijs bezoekt, of in de praktijk, in het kader b.v.
van een leerlingstelsel een vakopleiding krijgt.

2, Uitgebreid lager onderwTs (U-niveau). Hiertoe rekenen we het han-
delsdagonderwijs en het (m.)u.l.o. De in enkele steden voorkomende
u.l.o.-scholen, die niet opleiden voor een erkend m.u.l.o.-diploma,
worden door ons tot het lager voortgezet onderwijs gerekend.

3. Middelbaar voortgezet onderwijs (M-niveau). Dit omvat de overige
voÍnen van voorbereidend hoger en middelbaar dagonderwijs.

Met deze indeling kan ieder kind, dat na de lagere school een voÍn
van voortgezet onderwijs gaat bezoeken, worden geclassificeerd. Nage-
gaan zal worden, of er in onze belangstellingstest items zijn, die tussen de
niveau's discrimineren en voorts of het mogelijk zal zijn een schaal te
construeren, die in het bijzonder in het kader van de differentiatie aan het
einde van de lagere school een practisch bruikbaar hulpmiddel zal blijken
te zijn. Een dergelijk hulpmiddel kan van waarde zijn, als het er om gaat,
voorlichting te geven aan ouders en kinderen bij de schoolkeuze.

Onze taak zal dus in de eerste plaats zijn, items op te sporen, die
differentiërend werken. Op deze basis kan op tweeërlei wijze verder wor-
den gewerkt. In de eerste plaats kan men trachten, met behulp van deze
items een belangstellingsschaal te construeren, analoog aan de schalen,
die reeds in de B I T worden gebruikt. Een tweede mogelijkheid is, te
trachten, een schaal met gewogen items te maken, op het voetspoor van
SrnoNc en tegenwoordig ook KuDsn. Indien slechts één dergelijke schaal
in een test wordt opgenomen, zijn de practische consequenties nog niet
zodanig bezwaarlijk, dat de toepassing hierop zou moeten afstuiten. In
verband met het feit, dat de constructie van een dergelijke ,,gewogen
schaal" op sterk afwijkende wijze geschiedt, is het gehele, daarop betrek-
king hebbende onderzoek afzonderlijk uitgevoerd. IJet zal eerst in het
laatste gedeelte van dit hoofdstuk aan de orde worden gesteld. De eerste
paragrafen hebben betrekking op de problematiek van de constructie van
een schaal van het traditionele type.

4.2. Eerste experimentele opzet

Teneinde items te vinden, die naar niveau differentiëren tussen kinderen
omstreeks het einde van de lagere school, zullen we vergelijkend te werk
moeten gaan. Yanzelfsprekend zal deze vergelijking betrekking moeten
hebben op kinderen, bij wie het niveau van het voortgezet onderwijs reeds
in voldoende mate vast staat. Dergelijke kinderen zullen groepsgewijs met
behulp van de B I T moeten worden onderzocht. Daarna zal item voor
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item moeten worden nagegaan, of er voorkeursverschillen tussen de proet-
groepen, in het bijzonder tussen de extreme niveau's, bestaan.

De eerste vraag, die wij moeten beantwoorden, betreft het criterium
voor de selectie van onze proefpersonen. We willen de test gebruiken in
het kader van de differentiatie aan het einde van de lagere school; de
proefpersonen dienen daarom bij voorkeur naar ontwikkelingsstadium
ook ongeveer op dat punt te zijn gekomen. Anderzijds echter moet bij
de proefpersonen het niveau van het voortgezet onderwijs, dat zii gaan

volgen, reeds vast staan. Dit laatste is evenwel in de zesde klasse van de
lagere school bij een aanzienlijk aantal leerlingen nog niet het geval. On-
getwijfeld kan men reeds in de loop van de zesde klas ten aanzien van
vele leerlingen een uitspraak doen over de best-passende schoolkeuze voor
het voortgezet onderwijs. De ervaring leert echter, dat er ook een vrij hoog
percentage kinderen is, ten aanzien van wie nog geen uitspraak kan wor-
den gedaan. Nog belangrijker in verband met ons onderzoek is wel, dat er
een niet gering aantal gevallen is, waarin het oordeel zowel van het kind of
zijn ouders, als van de klasse-onderwijzer, in de loop van het zesde leerjaar
een wijziging ondergaat. Indien dergelijke gevallen in ons experimenteel

materiaal zouden voorkomen, zou dit de uitkomsten van het onderzoek

onzuiver maken. De correctie van fouten in de grondslag is wel mogelijk,
maar is tijdrovend en kostbaar. Daarom werd besloten het onderzoek-

materiaal niet te verzamelen in de lagere school, maar bij leerlingen van

de eerste klassen van scholen voor voortgezet onderwijs.
De vraag is dan echter, of deze leerlingen in hun reacties nog represen-

tatief zijn voor de interessen van de zesde klassers. Zij verschillen daarvan

immers in twee opzichten. Gemiddeld ziin zii iets ouder dan de corïes-
ponderende groep in de zesde klasse en bovendien hebben zij de vormende

en differentiërende invloed van hun nieuwe schoolomgeving ondergaan.

In beide opzichten is het moeilijk, de invloed vooraf goed te taxeren.

Validatie-onderzoek zal er achteraf wel inlichtingen over kunnen ver-

strekken, maar is eerst mogelijk, als het gehele werk van de testconstructie

reeds is verricht.
Het is echter mogelijk de invloed van de beide verschilpunten bij voor-

baat tot een minimum te reduceren, door de proefpersonen zeer kort na

hun intrede in de nieuwe school te onderzoeken. Men kan dan met vrij
grote zekerheid veronderstellen, dat de invloed van de leeftijdsfactor ver-
waarloosbaar klein zal worden en dat de invloed van de schoolkeuze op

de belangstelling nog niet ver zal hebben doorgewerkt.
Bij voorbaat mag worden aangenomen, dat op ieder schooltype van het

voortgezet onderwijs een aanzienlijk aantal leerlingen aanwezig zal ziin,
die naar belangstelling sterk van het gemiddelde afwijken. Bovendien zijn
er vooral in de aanvangsperiode vele leerlingen, die zich op het betref-
fende schooltype niet zullen kunnen handhaven. Daardoor zal er vanzelÍ-
sprekend een aanzienlijke variantie binnen de groepen zijn, die de variantie
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tussen de groepen overdekt. Verschillen tussen de groepen zullen dus in
het algemeen pas duidelijk aan het licht treden, bij een onderzoekmateriaal
van aanzienlijke omvang. Hiertegenover kan worden gesteld, dat het on-
derzoek een practisch doel beoogt, namelijk de constructie van een schaal,
die als hulpmiddel bij de individuele diÍferentiatie kan dienen. De signi-
ficante verschillen in voorkeur moeten dus toch zo geprononceerd zijn, dat
zij reeds bij een niet al te grote omvang van de proefgroepen statistisch
kunnen worden geconstateerd. Deze beide tegengestelde overwegingen
pleiten voor een materiaal van gemiddelde omvang.

In eerste instantie werd uitgegaan van de gedachte, dat iedere niveau-
groep ongeveer 100 kinderen zou moeten omvatten. Aangezien met een
klassikale test wordt gewerkt, zal het werkelijke aantal proefpersonen een
benadering van dit getal zijn.

Ten aanzien van de leerlingen op middelbaar en uitgebreid lager niveau
hebben wij ons inderdaad aan deze richtlijn gehouden. Bij het voortgezet
lager onderwijs rees echter de moeilijkheid, dat hieronder een grote ver-
scheidenheid van schoo§pen valt. Een steekproef, waarin de verschillen-
de vormen van voortgezet lager onderwijs enigszins representatief zijn ver-
tegenwoordigd, is lastig te construeren. Daarom hebben wij ons beperkt
tot de twee belangrijkste vonnen, het nijverheidsonderwijs voor meisjes
en het lager technisch onderwijs voor jongens. Dit heeft ongetwijfeld enige
invloed op de uitkomsten van het onderzoek. Met name kan worden ver-
wacht, dat de uitsluiting van leerlingen van het lager land- en tuinbouw-
onderwijs een vermindering van het aantal voorkeursreacties ten opzichte
van de items uit de agrarische sector, zal meebrengen. Dit tekort moet
worden erkend, hoewel de practische betekenis waarschijnlijk niet zeer
groot is. Uit het vervolg zal blijken, dat ook nu reeds ten aanzien van een
aanzienlijk aantal agrarische items significante voorkeursverschillen ten
gunste van de leerlingen van het voortgezet lager onderwijs optreden.

Binnen het lager technisch onderwijs moet nog weer onderscheid wor-
den gemaakt tussen een groot aantal vakrichtingen. In dit opzicht waren
wij gelukkig, de medewerking te verwerven van een school met een grote
verscheidenheid van opleidingen. In ons materiaal zijn daardoor houtbe-
werkers, metaalbewerkers, electriciens, schilders, banketbakkers, boek-
drukkers en zetters vertegenwoordigd. Mede door deze verscheidenheid is
het aantal jongens, dat op lager technisch niveau werd onderzocht, ruim
150 geworden.

In verband met dit aanzienlijke aantal onderzochten zijn geen v.g.l.o.-
scholen in het onderzoek opgenomen. Kwantitatief zal dit vermoedelijk
geen grote invloed hebben gehad, gezien het in het algemeen lage begaafd-
heidsniveau van deze leerlingen en het welbekende feit, dat bij lage be-
gaafdheid een belangstellingstest over het algemeen niet meer goed diffe-
rentieert (83,, pag. 3).

De proefpersonen voor het onderzoek waren leerlingen van scholen in

59



verschillende plaatsen in Noord- en Zuid-Holland. De numerieke samen-

stelling van de groepen was:

v.h.m.o. (Amsterdam, Den Haag) 53 meisjes \ ,r, *
74 jongens t'- -

m.u.l.o. (Leiden) 61 meisjes i ,0, ,
46 jongens ! --'

n.o. (Gouda, Den Haag, Wassenaar) 85 meisjes i ,r, ,
156 jongens t -:_"

475 proefpersonen

4.3. Statistische bewerking

Het aantal malen, dat éénzelÍde item door één proefpersoon wordt ge-

kozen, zullen wij in het vervolg aanduiden als de itemscore. Deze kan dus
variëren tussen 0 en 4. Per item is nu nagegaan, in hoeverre significante
verschillen in de frequentieverdeling van de itemscore tussen de proef-
gÍoepen optreden. Hierbij worden de items als onderling onafhankelijk
behandeld.

Voorafgaand dient te worden onderzocht, in hoeverre deze laatste proce-
dure geoorloofd is teq aanzien van aangrenzende items. Tussen deze dient
immers te worden gekozen. Indien nu een item zeer sterke voorkeur krijgt,
zodat de itemscore 4 bedraagf., impliceert dit, dat de score voor de hori-
zontaal en verticaal aangrenzende items maximaal 2 kan zijn en die van
de diagonaal aangrenzende items maximaal 3. Daardoor zullen bij deze
items de frequentieverdelingen een geringere spreiding hebben en dus ook
een geringer kans op significante verschillen geven. Met het oog op de
constructie van een niveauschaal betekent dit, dat een bepaalde item, door
zijn meer aantrekkelijke buurman als het ware uit de schaal wordt weg-
gedrukt.

Dit verschijnsel behoeft, indien het van practische betekenis zou blijken
te zijn, nog niet als een argument tegen de gevolgde procedure te worden
gebruikt. Het gaat er immers bij de schaalconstructie om, een voldoende
aantal items te vinden, die op de gewenste wijze differentiëren. We be-
hoeven voor de schaalconstructie niet alle potentieel geschikte items te
gebruiken en in dit geval behoeft het verlies van een aantal ,,weggedrukte"
items dus ook geen overwegend bem,aar te zijn, zolang een voldoende
aantal andere overblijft. Desondanks is het interessant, zich een indruk
te vormen van de betekenis van dit wegdruk-effect.

We hebben dit vraagstuk bestudeerd aan de hand van een niveauschaal
van 20 items, in gelijke aantallen over de voor- en de achterzijde van het
testformulier verdeeld. We beginnen met uit te gaan van één item, die tot
de schaal behoort. Dit betekent, dat er van de 80 items op dezelfde blad-
zijde nog 9 tot dezelfde schaal behoren. De kans, dat een willekeurige item
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daartoe behoort is dus 9/80. Aan iedere item grenzen 8 andere, de kans,
dat aan onze eerste item tenminste één andere gÍenst, die eveneens tot de
schaal behoort, is derhalve 8 X 9/80 : .90. In totaal behoren tot de
schaal 20 items. De kansverwachting dat aan een item uit de schaal tenmin-
ste één andere item grenst, die eveneens tot de schaal behoort, is echter niet
20 X .9, omdat dan in de kansberekening alle posities dubbel zouden
worden geteld. De werkelijke kansverwachting is derhalve 20 X .90/2 -
9. In werkelijkheid bleek zich echter vijf maal het geval voor te doen, dat
twee items uit deze schaal aan elkaar grensden, dus aanzienlijk minder dan
verwacht. Indien dit verschil significant is, zou het er op kunnen wijzen,
dat het wegdrukeffect inderdaad reële betekenis heeft.

Voor het onderzoek van de significantie van het verschil is door de heer
Nnss, hoofd van de afdeling Statistiek van het Nederlands Instituut voor
Praeventieve Geneeskunde, een toets ontwikkeld, gebaseerd op de ,,Monte
Carlo-methode" foz;. De kans, dat de gevonden afwijking van de verwach-
ting door toevallige variaties wordt veroorzaakt, blijkt ca. lOVo te bedra-
gen, deze is dus te groot om de nulhypothese te verwerpen. We mogen
hieruit wel concluderen, dat het wegdrukeffect, indien het al bestaat, prac-
tisch van weinig betekenis zal zijn.

voor de toetsing van de verschillen in frequentieverdeling op hun sig-
nificantie, zijn de beide extreme niveaugroepen gebruikt. Aan deze werk-
wijze ligt vanzelfsprekend ten grondslag, dat eventueel voorkomende
niveauverschillen zich het duidelijkst bij vergelijking van de n.o.Jeerlingen
met de v.h.m.o.-groep zullen openbaren. De karakteristiek van de m.u,l.o.-
groep heeft eerst in een volgende fase van het onderzoek een rol gespeeld.

Bij de vergelijking hebben wij in eerste instantie de eventuele sexever-
schillen buiten beschouwing gelaten. De totale v.h.m.o.-groep, voortaan
als M-groep aan te duiden, is dus geplaatst tegenover de gehele groep leer-
lingen van het lager nijverheidsonderwijs (de L-groep).

Later zal blijken, dat er ten aanzien van de niveauvoorkeur wel enige
sexeverschillen bestaan. Deze komen echter op ieder niveau voor en zijn
telkens van dezelfde aard. Aangezien bovendien de percentages meisjes
in de L- en M-groepen van dezelfde grootte-orde zijn (respectievelijk 35
en 42Vo), wordt het sexeverschil uit de intergroepvariatie grotendeels ge-
elimineerd. De door ons gevolgde procedure, die gemotiveerd was door
een streven, de berekeningen niet onnodig omvangrijk te maken, kan dus
achteraf gerechtvaardigd worden.

De frequentieverdelingen van de itemscores zijn als regel asymmetrisch.
De gemiddelde itemscore bedraagt '1, zodat in de meeste gevallen een zeer
geprononceerde linkszijdige scheefheid aanwezig moet zijn. Bovendien zijn
de verdelingen, die wij willen vergelijken, in de meeste gevallen zelfs niet
in eerste benadering isomorf. Voor de berekening van de significantie, tus-
sen de verschillen in frequentieverdeling, moet daarom een distributievrije
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toets worden gebruikt. We hebben hiervoor de toets van WrrcoxoN ge-

kozen. Deze toets is elders uitvoerig beschreven (71,712), zodat een gede-

tailleerde uiteenzetting hier achterwege kan blijven.
De toets van Wilcoxon is gebaseerd op de berekening van een toetsings-

grootheid U. Indien wij twee groepen personen vergelijken, waarvan de

àantallen respectievelijk N, en N, bedragen (N, * N, : N), dan geldt

voor U, dat het populatiegemiddelde en de variantie gelijk zijn aan

l, - 7zN,Nz o2 - N,N, (N + 1) /IZ.Deze grootheid U kan op zijn
significantie worden onderzocht, doordat T - (U - p) / " bij voldoende

grote waarden van N. en N, (N, > 10) steeds meer een standaard-nor-
male verdeling gaat benaderen.

Indien in de beide frequentieverdelingen gelijke waarden voorkomen,

hetgeen bij ons onderzoek als regel het geval is, geeft deze toetsing iets te

g"riog" uitkomsten betreffende de significantie. Dit kan worden gecorri-

geerd door een meer gecompliceerde toetsingsformule te gebruiken. In
dat geval moet voor iedere item, die getoetst wordt, de berekening van

p en c afzonderlijk geschieden, terwijl daarentegen de boven weergegeven

formules voor alle items dezelfde waarden geven. Aangezien wij alleen

geïnteresseerd zijn in duidelijk significante verschillen in de frequentie-

verdelingen, is een exacte toetsing echter niet noodzakelijk. We hebben

daarom de bovengenoemde eenvoudige toets toegepast. De verschillen,

die wij constateren, zijn dus in werkelijkheid nog iets significanter, dan hier

aangegeven.
nil ons onderzoek is N, (L-groeP) - 241, N, (M-groep) :127, dus

N - 368. Hieruit volgt:

Íi - 15 303.5 o2 : 941 165.25 o - 970'14
voor alle 162 items werd de toetsingsgrootheid u berekend. Doordat deze

grootheid lineair met ?" samenhangt, heeft ook u een normale verdeling,

rondom een gemiddelde van 15 303.u, met een standaarddeviatie van
g7O.M. Gezien de grootte van de beide proefgroepen mag worden ver-

wacht, dat de benadering van de normale verdeling zeer goed zal ziin. De

wijze waarop U werd berekend, leidt er toe, dat items, die meer door de

M-groep dan door de L-groep worden geprefereerd een hoge waarde van

U iullen hebben. Omgekeerd wijst een lage waarde van U er op, dat de

gemiddelde itemscore bij de L-groep hoger is dan bij de M-groep. Tabel

4.1 geeft voor alle 162 items de waarde van [J. De eventuele significantie

van het verschil is aangegeven met *(P('05), **(P<.01) of ***(P<'001)'

(Tabel 4.1, pag. 63).

4.4. Niveauverschillen in de bestaande schalen

Uit tabel 4.1 blijkt duidelijk, dat er niveauverschillen in de belangstel-

ling bestaan en dat deze zelÍs bij meer dan de helft van de items op sig-

nificante wijze aan het licht treden. In totaal werd 84 maal de S%-sig-
nificantiedrempel overschreden, hiervan blijken 56 items significant op
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TesBL 4.1. U-waarden der verschillen tussen de L- en de M-groep

1. t5t7l
2. 13391*
3. 19895***
4. 1 1358*+*
5. 13041*
6. 17693*
7. I3135*
8. 9665*ií*
9. 19763***
r0. 14670
1 1. 12010r<**
12. 12995*
13. 14033
14. t4t'78
15. t2957*
16. 12968*
17. 16930
18. 13416
19. 13584
20. 15254
21, 20715'r**
22. 14180
23. 16219
24. l85gg***
25.162t7
26. 1l159*'**
27. 18076**
28. 17860*
29. 12023,**,r
30. 13533
31. 18149,i*
32. 11833{.*{.
33. 12165**
34. 18001**
35. 17904**
36.11861***
37. 13018*
38. 18873***
39. 12695**
40. 16747
41. 13061*

42. 14879
43. 13177*
44, 10414***
45. 14735
46. 14929
47. 13372*
48. 14648
49. 19506*{.*
50. 13792
51. 14980
52. 20867+**
53. 16003
54. r59lr
55. 13912
56. 19955***
57. 12954*
58. 12824**
59. 19481* *< *
60. 14533
61. 13763
62. 16708
63. 14530
64. 14376
65. 13595
66. 14545
67. 12723**
68. 13182*
69. 13350*
70. 12975*
71. 12130***
72.13040*
73. 14097
74. 19766***
75. 13330*
76. t6092
77. 19154***
78. 15854
79. 16936
80. 19247***
81. 17432*

14284
13468
18156*,r.
L2903*
14648
19523***
72548*r,
t3997
15304
15729
13945
16841
1440s
I 1406:& *:i
t3646
12591**
16193
13461
14508
14010
19029*'+!í
l32ll*
16449
18122**
15420
141.36

1630,5

18449**:i
14878
I 3868
153 18

13313,F

12345**
16702
15655
14518
179244.4.*
r3950
14356
13290*
15261

123. 70722***
124. 19307:!**
125. 10809{.**
126. 10616{.:F*
127. 19238r*:'.
128. 15980
129. 16212
130. 21381*'..*
131. 14858
132. 15048
133. 17649*
134. 13776
r35. 15766
136. 14096
137. 19476+**
I 39. 1 1709*4<*
139. 12327**
140. 19444*'r+
141,. 12900*
142. 14073
143.20195'rr<*
144. ll4gg*,í*
145. 13319*
146. t2609**
147. 14899
148. 16435
149. 14046
150. 11250***
151. 152s6
152. 19218***
153. 13095,r
154. 15218
155. 19462*,P*.
156. 15552
157. 12589*,:,
158. 13983
159. 14857
160. 15877
161. 1.7627 *
t62. 14298

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
toz.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
r09.
I I0.
111.
tt2.
I 13.
tt4.
I 15.

16.

t7.
18.

t9.
120.
t2t.
122.

tenminste lvo en 40 van hen zelfs op tenminste .lvo. yooral deze grote
concentratie van items met zeer significante verschillen in de frequentie-
verdeling is belangwekkend. Dit opent het perspectief, dat het inderdaad
mogelijk zal ziln, een niveau-belangstellingsschaal te construeren. opval-
lend is, dat een aanzienlijke meerderheid van de significante verschillen
in de richting van de L-groep ligt. Het aantal items met zeer significante
verschillen is in de beide richtingen nagenoeg gelijk. Het onderschèid is dus

63



een gevolg van het feit, dat in de richting van de L-groep een veel groter

aantàl items op de SVo-drempel significant zijn, dan in de richting van de

M-groep. De verklaring van dit verschijnsel blijkt, wanneer we nagaan,

totíefie bestaande belangstellingsschalen de items behoren, die significan-

te verschillen opleveren. Tabel 4.2 geeft een overzicht van het aantal items

per schaal, dat ten gunste van de L-groep, respectievelijk de M-groep

differentieert.

aantal items met voorkeur van
Schaal

L-groep M-groep

Technische handarbeid CfH)
Ambachtelijke vormgeving (AV)
Techniek en tratuurwetenschap (TN)
Voedselbereiding (VB)
Agrarische arbeid (AA)
Handel (HA)
Administratieve arbeid (AD)
Literaire en geesteswetenschappelijke

arbeid (LG)
Sociaal werk en opvoeding (SO)

De verschillen tussen de L- en de M-groep blijken duidelijk consistent.
De voorkeur van de M-groep gzat zeer overwegend uit naar de items van

de technisch-natuurwetenschappelijke en van de literair-geesteswetenschap-
pelijke schalen, dus de beide typisch ,,intellectuele" interessslighfingen.
Zeer duidelijk blijkt deze zellde voorkeur ook bij nadere bestudering van
de enkele items, die de specifieke preferentie van de M-groep hebben,

maar die niet tot de beide genoemde schalen behoren. In de schaal AV
heeft de M-groep meer voorkeur voor: 35 ,,Landkaarten tekenen"; in de

schaal VB voor 38 ,,In een zuivelfabriek de melk bacteriologisch onder-
zoeken" eL 152 ,,Scheikundige onderzoekingen doen over levensmidde-

len"; in de schaal AD: 81 ,,Loonbelasting berekenen". De enige item
waarvoor de voorkeur op deze wijze niet verklaard kan worden is in de

schaal HA lz4,,Artisten tegen ongevallen verzekeren". Deze item krijgt
eet zeer significante voorkeur, zodat het uiterst onwaarschijnlijk is, dat

we met een ,,toevals-significantie" te maken hebben. Nochtans is aan de

hand van een andere steekproef rragegaafl, of deze item opnieuw significant
diÍïerentieerde, hetgeen inderdaad het geval bleek te zijn. De rationale
yan dezl voorkeur is nog niet duidetijk. De concentratie van de preferen-

ties der M-groep in twee sectoren, zal ook wel de verklaring zijn van het

verschijnsel, dat de meeste significante items zo hoge u-waarden hebben

bereikt. Bij de L-groep is de voorkeur uitgesmeerd over een veel groter

aantal sectoren, hier zal zich daardoor eerder het verschijnsel van de items

met slechts een betrekkelijk bescheiden significantie voordoen'

64

0
1

t4
2
0
I
I

t5
0

T$il- 4.2. Voorkeursverschillen tussen L- en M-groep

11

8

0
8

8

10
2

0
3



De voorkeur van de L-groep blijkt uit te gaan naar de vier sectoren
van handarbeid en voorts naar de handel. Ook de agrarische arbeid trekÍ
de belangstelling, zij het ook dat de meeste items van deze schaal geen

zeer hoge mate van significantie bereiken. Vermoedelijk zou dit laatste bij
inschakeling in het onderzoek van een groep leerlingen van het lager land-
of tuinbouwonderwijs, anders zijn geweest.

De beide resterende sectoren: administratieve arbeid en sociaal werk en
opvoeding bezitten weinig items, waarop een differentiatie naar niveau
optreedt. Bij de eerstgenoemde zal dit wel samenhangen met het feit, dat
kantoorwerk voor de meeste jongeren zeer weinig aantrekkelijkheid bezit,
zodat de betreffende items in het algemeen weinig worden gekozen. Bij
de tweede schaal zou men kunnen vermoeden, dat de kindslsn als regel
nog niet voldoende rijpheid bezitten om zich tot deze sector sterk aange-

trokken te voelen.
Hoewel men achteraf gezien kan zeggen, dat het patroon van de voor-

keursverschillen geheel llgt in de lijn van een verwachting, die men ook
op grond van algemeen bekende feiten had kunnen opstellen, is het toch
nuttig een dergelijk onderzoek uit te voeren. Indirect is het reeds een

zekere validatie van de veronderstellingen waarop de test is opgebouwd.
Bovendien kan men a priori niet altijd voorspellen, welke items uit de
schalen significant zullen differentiëren. Wil men door combinatie van
items tot de constructie van een schaal komen, die zo goed mogelijk naar
niveau differentieert, dan is een kwantitatief onderzoek, zoals hier verricht,
onontbeerlijk.

4.5. Schaalconstructie

Op basis van de gegevens, die in tabel 4.1 verzameld zijn, is overgegaan
tot de constructie van een niveauschaal. Het zou denkbaar zijn, alle items,
die significant differentiëren naar niveau, in een dergelijke schaal op te
nemen. Een schaal bestaande uit ruim 80 items is echter practisch be-
zwaarlijk te hanteren, terwijl men bovendien mag verwachten, dat de wei-
nig significante items ook weinig tot de differentiërende werking van de

schaal bijdragen. Daarom verdient het aanbeveling, uit de significant dif-
ferentiërende items een keuze te doen.

Teneinde de differentiërende werking zo groot mogelijk te maken, zijn
alleen items gekozen, waarvan de waarde van U lager was dan 12 500 of
hoger dan 18 000, d.w.z. een waarde, die tenminste ongeveer driemaal de

standaarddeviatie van het gemiddelde verschilt. Bij de normale verdeling
bedraagt de éénzijdige overschrijdingskans bij 3 o nog slechts .|Vo. (Op-

merking: de significanties van tabel 4.1 zijn berekend als tweezijdige over-
schrijdingskansen.)

De vraag, hoe met de thans geselecteerde items een niveauschaal moet
worden berekend, voert ons tot een preliminailg kwestie, die betrekking
heeft op de dimensies van het niveaubegrip. In een practische formulering
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luidt de vraag: moeten wij één niveauschaal construeren, of meerdere?
Ten gunste van ieder van deze alternatieven kunnen argumenten worden
aangevoerd.

De gedachte slechts één schaal te construeren is op het eerste gezicht
evident. Het niveaubegrip, zoals wij dat tot nu toe hebben gehanteerd, is
impliciet als unidimensioneel gedacht. Er is dan ook geen aanleiding, meer
dan één niveauschaal te construeren. Vermoedelijk is ook in de Verenigde
Staten, bij het construeren van de ,,occupational level"-schaal van de
STRoNG-test, hiervan uitgegaan. Deze werkwijze heeft bovendien het voor-
deel van de eenvoud. Wel moet men dan nog een oplossing vinden voor de
practische moeilijkheid, dat in de schaal items zouden worden opgenomen,
die in verschillende richtingen differentiëren. Een uitweg kan worden ge-

vonden, door een gedeelte der items een negatief teken te geven, de op
deze items betrekking hebbende itemscore wordt dus bij de berekening van
de totaalscore van de itemscores der overige items afgetrokken. Eventueel
zou men ook voor deze items het complement van de itemscore kunnen
gebruiken, d.w.z. het aantal malen, dat de betreffende Ttems niet zijn ge-

kozen en deze complementaire score bij de normale score op de overige
items tellen. Laatstgenoemde procedure heeft het voordeel, dat geen

negatieve uitkomsten mogelijk zijn.
Tegenover deze opvatting kan echter de overweging worden geplaatst,

dat het niveaubegrip, zoals het hier wordt gehanteerd, gebaseerd is op een
populair-psychologische opvatting, waarin een beroep wordt gedaan op
een fysisch model. Het is echter lang niet zeker, dat dit model inderdaad
zodanig geldig is, dat het ook bij onze schaalconstructie als uitgangspunt
mag dienen. In het bijzonder sinds de studies van SrourrER c.s. ltts), is
wel bekend, dat de veronderstelde unidimensionaliteit van vele psycholo-
gische variabelen veel te wensen overlaat. Het is dus niet uitgesloten, dat
het fenomeen, dat in de populaire denkwijze wordt opgevat als een één-
dimensioneel niveauverschil, in wezen toch meer van kwalitatieve, dan
van kwantitatieve aard is. Ook in de inleiding tot dit hoofdstuk hebben
wij er op gewezen, dat het thans aan de orde zijnde verschijnsel zeker
kwalitatieve aspecten heeft, die van de kwantitatieve moeilijk te scheiden

zijn. Indien het niveauverschil tussen de L- en de M-groep in hoofdzaak
zou moeten worden opgevat als een anders-gericht-ziin, hebben we te
maken met twee verschillende attitudes. Deze ntllen ongetwijfeld samen-

hangen met, tendele één-dimensioneel op te vatten, verschillen in begaafd-
heid, schoolvorderingen en milieu, maar zij zelf mogen toch niet worden
behandeld als de twee extremen van één dimensie.

De vraag, welke van de beide zienswijzen de juiste is, is niet zonder
experimentele toetsing te beantwoorden. In principe zou dit kunnen ge-

schieden met behulp van een procedure, die door GurruaN (118,47 hoofd-
stuk 6) is ontwikkeld.Deze werkwijze is echter zo gecompliceerd, dat een
practische toepassing zeer bezvraarlijk is. Wij hebben daarom een andere

66



weg gevolgd, waarbij het probleem indirect wordt benaderd.
Ter toelichting moet er eerst aan worden herinnerd, dat wij op één punt

in het voorgaande de veronderstelling van unidimensionattéit ieeds heb-
ben gebruikt: toen bij het opsporen van differentiërende items de m.u.l.o.-
groep buiten beschouwing werd gelaten. Dit geschiedde op grond van de
overweging, dat de leerlingen van deze groep (de U-groep) in het algemeen
een midden-positie tussen de L- en de M-groep innemen. De m.u.l.o.-
leerlingen vonnen een zeeÍ gemëleerd gezelschap, waarin men in grote
aantallen kinderen aantreft, die eerder in het voortgezet lager onderwijs
thuishoren en daar ook dikwijls na enige tijd belanden, terwijl er ander-
zijds ook een aanzienlijke groep is, die naar instelling eerder te vergelijken
is met de M-groep. op grond van deze overweging zijn wij impliciet uit-
gegaan van de verwachting, dat de gemiddelde score van de U-groep
tussen die van de I- en de M-groep zal liggen. We kunnen nu nagaan, in
hoeverre deze verwachting door de practijk wordt bevestigd.

van alle items, die voldoen aan de signiÍicantie-eis, welke aan het begin
van deze paragraaf werd gesteld, is de gemiddelde itemscore van de L,
U- en M-groep bepaald. Dit betreft in totaal 46 items. Het bleek, dat in
37 gevallen de gemiddelde score van de u-groep inderdaad tussen die van
L- en de M-groep lag. Het materiaal bevat dus inderdaad wel een aan-
wijzing, dat we met een unidimensioneel niveaubegrip te maken kunnen
hebben. Naar onze mening is deze aanwijzing voldoende sterk, om alleen
die items in de schaalconstructie te betrekken, waarvan de gemiddelde
itemscore der U-groep tussen die van de L- en van de M-groep ligt.

Is de grondgedachte, dat we met een unidimensioneel niveaubegrip te
maken hebben, juist geweest, dan moeten we verwachten, dat de som van
de itemscores van de items, die door de L-groep worden geprefereerd,
duidelijk negatief moet correleren met de som van de itemscores der
items, die meer door de M-groep worden gekozen.

Deze veronderstelling is gemakkelijk te toetsen. we beginnen daartoe
met de constructie yan twee schalen, met respectievelijk de items, welke
door de Lgroep en door de M-groep worden verkozen. Voor de con-
structie van deze schalen staan op grond van het voorgaande 37 items ter
beschikking. Besloten werd, items die slechts zeer zerden worden gekozen,
niet in de schaal op te nemen, omdat deze tot de practische diÍferentiatie
slechts eet zeer geringe bijdrage leveren. Items, waarbij ook voor de groep,
die de grootste aÍfiniteit toonde, de gemiddelde itemscore beneden 1.00
bleef, zijn niet opgenomen. voor de schaalconstructie bleven aldus 32
items over: 20 voor een schaal van items, die door de M-groep worden
geprefereerd (de M-schaat) en 12 voor een L-schaal. Tabel 4.3 geeft een
overzicht van de items, die in deze schalen zijn opgenomen.

Bij bestudering van de tabel blijkt, dat vrijwel alle items een grote mate
van ,,face validity" hebben. Slechts trvee items maken hierop een uitzonde-
ring: I24 ,,Artisten verzekeren tegen ongevallen', en 150 ,,De klanten van
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TlseL 4.3. Items opgenomen in de L- en M-schalen

.82
2.19

.98

.64

.74
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1.45
.71

1.08
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.90

.91
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1.03

1.3 I
1.10

1.20
1.27
1.00

.83

.85

.72
1.07
.89

t.t4
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Item-nummer

L-schaal

4. Autolampen monteren
8. Mooie etalages maken

29. Felicitatiekaarten tekenetr
32. Gouden armbanden smeden
33. Aan een draaibank werken
44. De keuken van een groot hotel leiden
71. Feestgerechten voor een bruiloftspartij be-

reiden
95. Handelen in goud en sieraden

123. Dennenbossen in goede staat houden
125. Em banketbakkerij leiden
138. Krukassen voor auto's draaien
150. De klanten vatr een bank bedienen

M-schaal

9. Het weer vao verschillende steden vergelijken
21. Geschiedenisles geven
24. Korte verhalen schrijven
27. Buitenlandse romans vertalen
31. In een electrotechnisch laboratorium werken
49. Amateurtoneelvoorstellingen regisseren
52. Aan een volksuniversiteit cursu§sen geven

over geschiedenis
59. Landmetingen voor een ondergrondse spoor-

weg verrichten
74. Verhalen schrijven voor geïllustreerde tijd-

schriften
80. Sagen en sprookjes verzamelen
87. Plantencellen onder een microscoop onder-

zoeken
102. Korte verhalen schrijven voor kranten
109. De electrische spanning van de bliksem meten
124. Artisten verzekeren tegen ongevallen
130. Humoristische verzen maken
137. De nauwkeurigheid van thermometers te§ten
140. Nieuwe toepassingen voor aardgas zoeken
143, Werken op een meteorologisch instituut
152. Scheikundige onderzoekingen doen over

levensmiddelen
155. Biografieën van beroemde mannen verzame-

len

gemiddelde itemscore

L-groep U-groep M-groep

1.19
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.48
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.46

1.37
1.5 I
r.79
1.58
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.54

.52

.97

.76
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.47

een bank bedienen". Over het eerstgenoemde item hebben wij reeds eerder

een opmerking gemaakt. Item nr. 150 neemt slechts schijnbaar een uit-
zonderingspositie in: deze item behoort tot de commerciële activiteiten,
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waarvan in de vorige paragraaf reeds is gebleken, dat zij in het algemeen
de voorkeur van de I-groep hebben.

Het eigenlijke statistische onderzoek van de beide schalen en ook de
ijking zal pas in volgende hoofdstukken, in samenhang met de bewerking
der overige schalen, aan de orde komen. Voorafgaand aan deze bewer-
king zijn echter over de L- en M-schaal reeds enkele studies uitgevoerd,
die een voorlopige ijking beoogden. Met behulp van deze ijkingsgegevens
was het mogelijk, reeds vroegtijdig enig inzicht in de validiteit van de
schalen te krijgen.

Basismateriaal voor de voorlopige ijking vormden de resultaten van de
proefpersonen, die in de eerste experimentele opz-et waren betrokken ge-
weest. Zij zijn, noch naar leeftijd, noch naar de frequentie van hun aan-
tallen een goede aÍspiegeling van de bevolking van de zesde klas, zodat de
uitkomsten van de ijking inderdaad als voorlopig moesten worden opgevat
(voor de definitieve normen wordt verwezen naaÍ hoofdstuk VI).

Voor de ijking is het nodig, de frequentieverdeling van de som der item-
scores te bepalen. Het materiaal is daartoe gesplitst in zes subgroepen:
de I-, U- en M-groep, ieder onderverdeeld naar sexe. Deze laatste onder-
verdeling scheen wenselijk op grond van de aard van de items in de beide
schalen. Het is niet waarschijnlijk, dat deze steeds op gelijke wijze de
voorkeur van jongens en meisjes zullen trekken.

Tabel 4.4 geeft een overzicht van enkele kenmerken van de frequentie-
verdelingen, gesplitst naar de zes subgroepen. Behalve de grootte van de
subgroepen wordt de liggng van de quartielen gegeven. Deze gegevens
zijn ook voor het totale materiaal vermeld, hoewel de betekenis daarvan
niet groot kan zijn, gezien het feit, dat dit materiaal niet representatief is.

T$eL 4.4. Frequentieverdeling der scores op de beide niveauschalen, naar oplei-
dingsgroep en sexe (voorlopige ijking)

Groep
Meisjes Jongens

N Q1 Md Q, N Q, Md Q,

L-schaal

L-groep
U-groep
M-groep

Totaal

M-schaal

L-groep
U-groep
M-groep

Totaal

85
61
53

t4
t0
7

L7
t2
l0

2t
t6
l3

156
46
74

t4
10

7

t7
13

l0

2t
t6
t4

199

85
61
53

10

t4
t6
23

t4

t6
20
aa

t8

2t
27
33

276

156
46
74

10

t3
))
25

l4

t9
26
32

19

25
34
42

199 t6 20 27 276 t6 23 3t
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Uit tabel 4.4 blijkt, dat de frequentieverdeling bij de Lschaal vrijwel
geen sexeverschillen vertoont; ten naaste bij is bij alle drie opleidings-
groepen de ligging van de drie quartielen voor de beide sexe dezelfde. De
opleidingsgroepen daarentegen vertonen wel onderlinge verschillen. Hier
valt op, dat de variatiebreedte van de verdelingen, althans \ilat betreft de
afstand van het eerste tot het derde quartiel, slechts weinig uiteenloopt: de
verdelingen zijn bij benadering isomorf. De ligging van de grenslijnen
schuift daarbij telkens één quartiel op: Q' van de L-groep correspondeert
ongeveer met de mediaan van de U-groep en met Q, van de M-groep.
De mediaan van de M-groep beantwoordt ongeveer aan Qr van de U-
groep, terwijl Q, van de U-groep vrijwel op één hoogte ligt met de me-
diaan van de Lgroep. Door 25Vo van de M-groep en2SVo van de L-groep
te elimineren, zouden \ile op de twee extreme niveau's groepen krijgen,
die elkaar vrijwel niet meer overlappen. We dienen er echter rekening
mee te houden, dat deze conclusie is verkregen bij dezelfde steekproef,
waarop ook de schalen zijn geconstrueerd. Bij kruisvalidatie moeten we

een grotere mate van overlapping verwachten.
Teneinde te verifiëren hoe groot deze overlapping bij vergelijking van

twee nieuwe steekproeven is, hebben we intermediair een normenschaal
geconstrueerd. Daarbij is gebruik gemaakt van een transformatie op een

rechthoekige verdeling, hetgeen bij interessetests veelvuldig gebruikelijk
is. Bij de rechthoekige verdeling is de kansverwachting voor iedere fre-
quentie dezelfde, hetgeen meebrengt, dat ook de frequentie van de uiter-
ste waarden hoog is. Bij een interessentest zijn we juist in deze waarden
geïnteresseerd. De standaarddeviatie van een rechthoekige verdeling is
1/\/12 maal de breedte van de rechthoek, zodat ongeveer 42.5Vo van
de populatie een score heeft, die meer dan 1o vàn het gemiddelde afwijkt.
Bij de normale verdeling is dit bij slechts ca.3l.5%o het geval.

Als regel wordt bij een interessentest een percentielverdeling gebruikt.
Aangezien echter de maximale score bij de grootste van onze beide scha-

len niet meer dan 74 punten bedroeg, hebben wij volstaan met een ver-
deling van 25 gelijke delen (,,vigintiquintiel"-verdeling). De normen zijn
uiteraard op de totale groep bepaald, bij de L-schaal zijn ook de sexen te-
zamen genomen, terwijl bij de M-schaal afzonderlijke normen voor jon-
gens en meisjes zijn berekend.

Uiteraard blijft het dan nog een open yraag, of dezelfde vigintiquintiel-
score (,,V-score") bij jongens en meisjes dezelfde betekenis heeft. Deze

vÍaag zou alleen te beantwoorden zijn, indien in de eerste plaats reeds ge-

gevens bekend waren over de predictieve validiteit van de schaal en boven-
dien bekend was of, onder overigens gelijke omstandigheden, de prognose

ten aanzien van het studiesucces in de verschillende vormen van voortgezet
onderwijs, voor jongens en meisjes gelijk is. Op geen van beide vragen is
het antwoord met zekerheid bekend, terwijl de beantwoording van de

tweede in ieder geval buiten het bestek van deze studie valt.
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Aangezien de V-scores alleen voor intern gebruik bedoeld waren, zul-
len de normenschalen hier niet worden weergegeven. We vermelden alleen
het resultaat op de L- en M-schaal bereikt door twee nieuwe proefgroe-
pen, respectievelijk bestaande uit 100 leerlingen van het v.h.m.o. (jongens
en meisjes, begin eerste leerjaar) en 100 leerlingen van het l.t.o. (ongens,
eerste leerjaar).

De scores van deze leerlingen en die van de m.u.l.o.-leerlingen, die in
de steekproef van de eerste experimentele opzet waren opgenomen, zijn
vervolgens verwerkt in een cumulatieve frequentieverdeling. Langs gra-
fische weg werden tussen de punten van deze frequentieverdelingen de
best-passende curven bepaald. Bij analyse bleek, dat op de L-schaal de
overlapping tussen de L- en M-groep ca. 25Vo bedroeg, d.w.z. ongeveer
evenveel als bij het ijkingsmateriaal. De overlapping van de U- met de
L-groep bedroeg ca. 4OVo, die van de U- met de M-groep ca. 3O%.
Op de M-schaal was de overlapping tussen de L- en de M-groep opnieuw
25Vo . De overlapping van de U- met de L-groep \ryas nu ca. 30Vo, die van
de U- met de M-groep ongeveer 45Vo. Door vergelijking met de gegevens
van tabel 4.4 blijkt, dat op de M-schaal de afstand tussen de U- en de
M-groep kleiner is geworden (vgl. de afbeeldingen 4.1 en 4.2).

De bovenstaande resultaten wijzen er op, dat de beste diÍferentiatie tus-
sen het lager en het m.u.l.o.-niveau wordt verkregen met behulp van de
M-schaal, terwijl de L-schaal de beste differentiatie tussen de m.u.l.o. en
de v.h.m.o.-groep geeft.

Vervolgens is een eerste validatie van de L- en M-schaal uitgevoerd.
Dit geschiedde in het kader van een onderzoek van 152 kinderen, afkom-
stig van een aantal zesde klassen van lagere scholen in de bollenstreek.
Van deze kinderen waren 25 bestemd voor het v.h.m.o., 59 voor het
m.u.l.o. en 68 voor het lager nijverheidsonderwijs, overig vakonderwijs,
v.g.l.o. of voor rechtstreekse intrede in de practijk. Van deze drie sub-
groepen werden op de beide niveauschalen de gemiddelde V-score en de
standaarddeviatie bepaald. Tabel 4.5 geeft hiervan een overzicht.

Tesnr 4.5. Eerste validatie van de beide niveauschalen

Groep N
L-schaal M-schaal

Gemidd. s,d. Gemidd. s,d.

L-groep
U-groep
M-groep

68
59
25

t'|.3
15.7
12.5

4.9
6.1
7.O

7.6
11.5
12.8

5.1
6.4
6.5

De significantie van de verschillen kan worden bepaald door middel van
de Student t-toets. Significant blijken op de L-schaal de verschillen tussen
de L- en M-groep (t, - 4.8) en de U- en M-groep (t - 3.2). Op de M-
schaal zijn de verschillen tussen de L- en U-groep (t, - 3.9) en tussen de
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L- en M-groep (to : 5.2) significant. In al de genoemde gevallen wordt
de lVo-drempel ruimschoots overschreden. De gevonden karakteristiek
houdt dus in, dat de U-groep de tendentie heeft, op beide schalen betrek-
kelijk hoge gemiddelde scores te behalen. Daaruit volgt opnieuw, dat de
differentiatie tussen de L en U-groep het beste met behulp van de M-
schaal en die tussen M- en U-groep het beste met behulp van de L-schaal
kan geschieden. In ieder geval blijkt het mogelijk, tussen de drie niveau-
groepen op bevredigende wijze een niveaudifferentiatie aan te brengen.
Deze uitkomsten kunnen als een eerste validatie van de niveauschalen wor-
den opgevat. De resultaten zrln zodanig, dat het verantwoord is, de beide
schalen voor practisch gebruik verder te bewerken.

Tenslotte moeten we nog de onderlinge samenhang van de L en de
M-schaal bezien. We zijn uitgegaan van de gedachte, dat, als er inderdaad
sprake is van een één-dimensionaal niveauverschil, de L- en de M-schaal
diametraal tegengesteld moeten differentiëren. In dat geval zou er dus,
idealiter, een correlatie van 

-1.00 
tussen de beide schalen moeten voor-

komen. We hebben deze correlatie nagegaan aan een steekproef van 151
kinderen (67 jongens, 84 meisjes), allen leerlingen van zesde klassen van
lagere scholen. Als correlatie werd gevonden: voor de jongens r - -.584;voor de meisjes r - -.368; 

voor de totale steekproef r : 
-.412.Zelfs als men rekening houdt met de invloed van toevallige, storende

factoren, die verhinderen, dat de optimale waarde bereikÍ wordt, blijven
deze correlaties toch aan de lage kant. Dit kan dus een argument leveren
ten gunste van de alternatieve opvatting, dat de zogenaamde niveauver-
schillen in werkelijkheid berusten op een anders-gerichtzijn. In ieder geval
geven deze uitkomsten ons voorlopig aanleiding, de beide schalen afzon-
derlijk te handhaven.

4.6. Tweede experimentele opzet

Onafhankelijk van de hiervoor beschreven poging werd nog een tweede
gedaan, het niveauprobleem te bewerken. De waagstelling is ditmaal toe-
gespitst op de selectie van leerlingen, die geschikt kunnen worden geacht
voor het v.h.m.o. In hoeverre onderscheiden deze zich van de overige
leerlingen van de lagere school? Het verschil kan liggen in een grotere toe-
wending tot bepaalde activiteiten, maar ook in een afuending van andere
activiteiten. In het eerste geval zullen de betreffende activiteiten, wanneer
zij ter keuze worden gesteld, een relatief grote kans hebben, te worden
gekozen. In het tweede geval wordt de betreffende activiteit, wanneer deze
ter keuze wordt gesteld, vrijwel buiten beschouwing gelaten. Aangezien
er echter telkens uit vier mogelijkheden moet worden gekozen, behoeft dit
niet te betekenen, dat nu één andere item een sterke voorkeur krijgt. Het
kan ook gebeuren, dat de voorkeur in dit geval vrijwel gelijkelijk over de
resterende mogelijkheden wordt verdeeld.

Dit betekent strikt genomen, dat we beter doen, niet de items zoals
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deze tot nu toe zijn gebruikt, als testeenheden te beschouwen, maar de
kruispunten. Per kruispunt zijn vier keuzemogelijkheden gegeven, ieder
van hen kan nu worden geanalyseerd, om na te gaan of er eventueel hetzij
een significante toewending, hetzij een significante vermijding kan worden
geconstateerd.

De verwerking van de zo verkregen bevindingen kan nog weer op ver-
schillende wijzen geschieden. In de eerste plaats is het mogelijk, de diverse
significante verschillen, die bij één kruispunt voorkomen, onderling te
vergelijken op hun differentiërende werking. De meest effectieve kunnen
dan in een schaal worden verenigd. De tweede mogelijkheid is, de verschil-
lende sigrrificante verschillen een gewichtscijfer te geven, zodat ieder van
hen in de waardering kan meespelen. Bij een schaal, die op deze wijze
wordt geconstrueerd, kunnen we a priori een grotere differentiërende wer-
king veronderstellen, dan bij de eerstbedoelde schaal. Hier staat echter
tegenover, dat het gebruik van de schaal practisch bezwaarlijker is.

Aan het probleem van het toekennen van gewichtscoëfficiënten aan
significante verschillen is in de literatuur vrij veel aandacht besteed.

Gur,rrrseN fe;, die aan dit probleem een uitvoerige beschouwing heeft
gewijd, toont in de eerste plaats wel aan, dat er veel wegingsmogelijkheden
zijn, zonder dat één daarvan uitgesproken de voorkeur verdient. Zowel de
keuze van de methode, als die van de concrete gewichten, is sterk subjec-
tief bepaald.

Bij belangstellingstests heeft het wegingsprobleem reeds relatief vroeg
een rol gespeeld. Al in de twintiger jaren hebben o.a. Cowpenv en SrnoNc
bij hun interessentest met dergelijke gewichten gewerkt (tza, pag.607 e.v.).

Hun procedure berust op de volgende berekening: We vergelijken twee
groepen personen, de ene groep representatief voor de categorie rwaarvoor

we een schaal willen construeren, de andere representatief voor de cate-
gorie, die we van de eerste willen onderscheiden (in het algemeen de door-
snee bevolkingsgroep). Deze groepen duiden we respectievelijk aan met I
en II. We nemen nu de reacties op één concrete item. Er zijn verschillende
reacties mogelijk (hoeveel doet niet ter zake), die we achtereenvolgens
bestuderen. Neem hiervan één reactie. We vinden, dat van groep l, aVo

deze reactie heeft gegeven en bVo (: 100-a) een andere reactie. Voor
groep II zijn deze percentages respectievelijk cVo et dVo. De gewogen
itemscore wordt nu:

Itsc. - t0 1." -.\L-P') s
waarbij

2-C
e - VG +c)O +O eno _ tkt/ @* c) O * d)

De grootheid ,p in deze formules kan gemakkelijk worden herkend als

een punttetrachorische correlatie; o is de standaardeviatie van een dicho-
tome proportionele verdeling. De factor (l-p ') is evenredig met het
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kwadraat van de standaard-schattingsfout. De factorl0is bedoeld om deci-
malen te vermijden, zodat met gehele gewichtscoëfficiënten kan worden
gewerkt. Uit de formules blijkt, dat de score een positief gewicht krijgt
als a ) c, terwijl in het omgekeerde geval een negatief gewicht wordt ge-
geven.

Bovenstaande formule is afkomstig van KBuBy, die echter later tot de
conclusie is gekomen, dat de term in de noemer niet evenredig met de stan-
daardÍout votr 9, rtrooÍ met die van 9/o behoorde te zijn. Hij heeft toen een
andere, aanzienlijk ingewikkelder weeingsformule gegeven (74), die door
SrnoNc bij de laatste bewerking van zijn test is overgenomen.

Gurrrono 1a2"1 heeft betoogd, dat het gebruik van de term (l-ez) in
de noemer van de eerstgenoemde formule onjuist is, omdat hij van msning
is, dat de betrouwbaarheid van de regressiegewichten geen invloed op de
bijdrage van de item tot de totale score behoort te hebben. Op grond hier-
van komt hij tot een nieuwe, eenvoudige gewichtsformule, die tot op
enkele constanten gelijk is aan 9/c. Rocr en WnsuaN hebben bij een ver-
gehjking van de resultaten, die met behulp van de verschillende wegings-
procedures worden verkregen, gevonden dat àj onderling vrijwel gelijk-
waardig zijn (loe).

KuDrn, die bij de jongste vorm van de Prelerence Record eveneens
van weging gebruik maakt, heeft in zijn ,,Research Handbook" (81) een
gemakkelijk te volgen handleiding voor de berekening van al dan niet ge-

wogen scores gegeven, Daarbij werd gebruik gemaakt van nomogralnmen.
De door hem gebruikte wegingsformule is zeer eenvoudig (zo):

10aItsc: a+c
Op grond van dezs formule, die ook door ons werd gebruikt, kan de ge-
wichtsfactor variëren tussen 0 (a - OVo) en 10 (c - O%).lndien a : c
is de gewichtsfactor : 5. De gewichten worden op gehele getallen afge-
rond.

Voor de berekening van een ,,gewogen" MO-schaal werd een nieuwe
steekproef gebruikt. Gezien de ervaringen bij het voorgaande onderzoek,
scheen het gewenst, de gevallen van jongens en meisjes bij voorbaat af-
zonderlijk te behandelen.

Er werden daarom twee proef§roepen geconstrueerd, ieder bestaande
uit 75 jongens en 75 meisjes. De MO-groep bestond uit kinderen, die in
de eerste maanden van de eerste klas van een v.h.m.o.-school waren onder-
zocht en \ilaarvan bovendien bekend was, dat zii aan het einde van het
eerste jaar zonder taak of herexamen waren bevorderd. Deze groep be-
stond uit andere kinderen dan degenen, die in de eerste experimentele op-
zet betrokken waren geweest. De tweede groep was bedoeld als represen-
tant van de lagere-schoolbevolking in het algemeen. Zij bestond uit kin-
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deren, die in de laatste maanden van de zesde klasse waren onderzocht.
Deze groep vormde een onderdeel van de landelijke steekproef, die ten

behoeve van de ijking van de B I T was gebruikt (vergelijk hoofdstuk VI).
In verband echter met het feit, dat de laatste jaren ruim LOTo van de

schoolbevolking van het lager onderwijs naar het v.h.m.o. gaat, zou er bij
voorbaat een aanzienlijke essentiële overlapping tussen de beide proef-
groepen moeten worden verwacht. Besloten werd, deze te elimineren,
door geen kinderen in de tweede proefgroep op te nemen waarvan bekend

was, dat zij óf een school voor v.h.m.o. óf een ,,brugklasse" zouden gaan

bezoeken. Op deze wijze wordt een scherpere diÍferentiatie mogelijk.
Volgens de procedure van Kunen werd eerst nagegaan, welke reacties

op ieder kruispunt een signiÍicant verschil tussen de beide proefgroepen

opleverden. De berekening geschiedde voor jongens en meisjes afzonder-
lijk. Met behulp van een door Kuoun gegeven nomogram werd vervolgens

de gewichtsfactor vastgesteld. Deze kan zoals gezegd variëren tussen 0 en

10. De waarden 0, 1, 9 en 10 bleken echter slechts zeer zelden voor te
komen, terwijl verschillen met het gewichtscijfer 4 of 6 dikwijls nauwelijks
significant waren. Daarom werd de scoring vereenvoudigd: de waarden

O t/m 2 werden als f 2 gerekend, de waarde 3 als f 1, de waarden 4 en

6 als 0, de waarde 7 als -1 en de waarden 8 t/m 10 als -2.Een dergelijke vereenvoudiging ligt geheel in de lijn van de ontwikke-
ling, die b.v. ook bij de SrnoNc-test heeft plaatsgevonden. Aanvankelijk
heeft men met zeeÍ grote gewichten gewerkt, bij Cowonnv varieerden deze

tussen f 30 en -30, 
in de eerste editie van de SrnoNc-test waren de

variatiegretuen f 15 en -15. 
Later zijn zij aanzienliik gereduceerd. Bij

de thans in gebruik zijnde uitgave van de Vocational Interest Blank wor'
den gewichten tussen f4 en -4 toegepast. SrnoNc (12a) meent, dat met

laatstgenoemde waarden een optimaal resultaat wordt verkregen, maar
erkent, dat een verdergaande reductie van de gewichten, zelfs tot de een-

heid toe, niet veel slechtere uitkomsten geeft.

De practische betekenis van deze vereenvoudiging blijkt onmiddellijk,
wanneer wij de scoringsprocedure beschrijven. Voor iedere gewogen waar'
de moet een afzonderlijke nakijkschablone worden vervaardigd. Deze be-

staat uit twee bladen: voor de beide zijden van het testformulier. Zii zijn
voor de beide sexen verschillend. Na de vereenvoudiging zijn er nog vier
verschillende gewogen waarden (de waarde 0 hoeft uiteraard niet te wor-
den gescoord) zodat voor de scoring toch nog 8 bladen moeten worden
gehanteerd. Indien men echter met gewogen scores van O t/m 10 werkt,
zouden 20 bladen nodig kunnen zijn!

Onafhankelijk van het bovenstaande is ook nog een berekening uitge-
voerd, die tot doel had, per item een gewogen score te bepalen. In eerste

instantie gelijkt deze procedure sterk op die, welke in de eerste experi-
mentele opzet werd gevolgd; alleen is nu de significantie van de verschil-
len berekend volgens de methode van Kunrn. Eveneens volgens Kuorn
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zijn vervolgens de gewichten berekend, die daarna op de hiervoor beschre-
ven wijze werden vereenvoudigd. Voor meisjes en jongens afzonderlijk zijn
zodoende schalen verkregen, gebaseerd op gewogen item-scores.

De tabellen 4.6 en 4.7 geven een overzicht van de aantallen kruispunt-
reacties, c.q. items, die in de schalen zijn opgenomen. De gegevens zijn
gesplitst naar sexe en naar de voor- en achterzijde van het testformulier.

TenBr. 4.6. Aantal kruispuntreacties in gewogen MO-schaal

Jongens Meisjes

Voorkant Voorkant Achterkant

,
I
0

Opmerking: De O-scores spelen alleen een ro1, indien men een schaal zou willen
gebruiken, waarin de kruispuntreacties ongewogen worden verwerkt. In dat geval
worden de voorkeursreacties uitsluitend naar teken gesommeerd.

Trspt- 4,7, Aantal items in gewogen MO-schaal

Jongens Meisjes

Voorkant Achterkant Voorkant Achterkant

totaal positief

-2
-t 0

totaal negatief

De sexeverschillen blijken dus inderdaad aanzienlijk te zijn, met name
blijkt er ook een groot verschil in voorkeur ten opzichte van respectievelijk
de items aan de voor- en achterzijde te bestaan. Ten aanzien van de items
is nog eens in detail nagegaan, welke de voorkeursverschillen tussen jon-
gens en meisjes zijn. De betreffende gegevens zijn in de tabellen 4.8 en
4.9 verwerkt.
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Teser. 4,8. Items, die zijn opgenomen in een gewogen MO-schaal voor meis;es

Gewicht
Karpervijvers aanleggen
Onderzoek doen naar nieuwe steenkoolgebieden
Landmetingen voor een ondergrondse spoorweg verrichten
Forellen vangen
Orchideeën kweken
Rashonden fokken
Plantencellen onder een microscoop onderzoeken
Humoristische verzen maken
Een bijenteelt beginnen

Verkoopbrieven schrijven
Koffie inkopen voor een koffiebranderij
Goede verkoopmanieren leren aan verkopers
Klanten raad geven bij de aankoop van meubelen
Artisten tegen ongevallen verzekeren
Een banketbakkerij leiden
In een proefkeuken diëetrecepten proberen
De klanten van een bank bedienen
Motorfietsers tegen ongevallen verzekeren
Handelen in goud en sieraden

Opvallend is hier vooral, dat onder de items met positieve gewichts-
factor vrijwel geen representanten van de literair-geesteswetenschappelijke
schaal voorkomen. Het sterkst vertegenwoordigd zijn de items uit de agra-
rische sector, waarbij opvalt, dat de voorkeur zich concentreert op de

,,luxe" activiteiten. Daarnaast zijn enkele items uit de natuurwetenschap-
pelijke sector in trek. De items met negatieve gewichtsfactoren komen vrij-
wel uitsluitend uit de commerciële sector. Zelfs nr. 124, ,,artisten tegen
ongevallen verzekeren", die bij het eerste onderzoek en ook in een con-
tröle-steekproef de preferentie van de M-groep had, wordt hier afgewezen.
Twee afgewezen items komen uit de voedingssector.

De voorkeur van de jongens verschilt in een aantal opzichten sterk van
die van de meisjes. Van de 15 positief gekozen items behoren 13 tot de
technisch-natuurwetenschappelijke sector, terwijl een l4e, die officieel tot
de voedingssector wordt gerekend, een uitgesproken natuurwetenschappe-
lijke inslag heeft. Bovendien blijken van de 6 items, die een gewichtsfactor
0 hebben, er 5 eveneens tot de natuunvetenschappelijke sector te behoren,
zodat in dit geval alle items van de schaal TN ten gónste van de MO-groep
blijken te differentiëren. De zesde item met gewichtsfactor 0: ,,landkaar-
ten tekenen", past alweer naar aard goed bij de natuurwetenschappelijke
interessen. In negatieve zia valt op, dat de meeste items, die worden af-
gewezen, tot de argarische sector behoren. Slechts in één geval betreft dit
echter een item, dat door de meisjes positief wordt verkozen, de overige
items hebben betrekking op ,,gewone" agrarische bezigheden. Verder wor-
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Tabel 4.9. Items, die zijn opgenomen in een gewogen Mo-schaal voor jongens

Gewicht

Plastics onderzoeken op zuurbestendigheid
De sterkte van ijzeren draagbalken berekenen
Het weer van verschillende steden vergelijken
Het traject voor een nieuwe spoorwegtunnel bepalen
In een electrotechnisch laboratorium werken
De haarden van aardbevingen bepalen
Onderzoek doen naar nieuwe steenkoolgebieden
Landmetingen voor een ondergrondse spoorweg verrichten
Verhalen schrijven voor geïllustreerde tijdschriften
Erfelijkheidsproeven op planten doen
Plantencellen onder een microscoop onderzoeken
Het prestatievermogen van motoren verbeteren
De nauwkeurigheid van thermometers testen
Nieuwe toepassingen voor aardgas zoeken
Scheikundige onderzoekingen doen over levensmiddelen

Eieren uitbroeden in een broedmachine
Rozen stekken
Beukenbossen uitdunnen
Gouden armbanden smeden
Motorfietsers tegen ongevallen verzekeren
Bossen aanplanten
Kasbloemen kweken
Karpervijvers aanleggen
Zwarte tulpen kweken
Auto's verkopen
Gereedschappen smeden
Tabakspijpen uit hout snijden

den afgewezen t'tree commerciële activiteiten, twee items, die op smeed-

werk betrekking hebben en nog een, enigszins buitenissig, item uit de

sector der ambachtelijke vormgeving.
De voorkeursreacties van de jongens passen over het geheel beter bij

de items, die in de eerder beschreven M- en L-schalen zijn opgenomen,

dan die van de meisjes. Opvallend is, dat hier de belangstelling voor de

exacte onderwerpen nog veel meer geprononceerd is, dan in het geval van

het eerste onderzoek. Ter verklaring willen \Me verwijzen naar het feit, dat

de L-groep in het eerste geval, wat de jongens betreft, voornamlijk was

samengesteld uit leerlingen, die een technische opleiding hadden gekozen,

terwijl in dit tweede geval ook kinderen met andere beroepsperspectie-

ven, b.v. in de agrarische sector, in de steekproef waren opgenomen. Dit
verklaart tevens, waarom in negatieve zin de aglarische items uit de L
schaal zich beter hebben weten te handhaven dan de overige. Niet geheel

duidelijk is, waarom zoÏvel bij jongens als meisjes de literair-geestes-

wetenschappelijke items zo weinig differentiërende waarde blijken te be-

zitten, terwijl zij toch in de eerste M-schaal in grote getale vertegenwoor-
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digd waren. De voorkeur van de v.h.m.o.-meisjes voor ,,luxe" items uit de

agrarische sector, zal waarschijnlijk moeten worden geïnterpreteerd als

een milieu-gebonden voorkeur, die ook in de liefhebberijensector veel-
vuldig tot uiting komt.

4.7. Intelligentie en interesse

We kunnen het niveaubegrip ook enigszins anders opvatten dan tot dus-
ver is geschied en het betrekken op verschillen in verstandelijke begaaÍd-
heid. Deze nieuwe interpretatie staat uiteraard niet geheel los van de eer-
ste, traditioneel is de verstandelijke begaaÍdheid één der voornaamste cri-
teria, waarop de differentiatie voor het voortgezet onderwijs wordt geba-

seerd. Onderzoek naar de relatie tussen intelligentie en interesse is reeds

betrekkelijk spoedig na de constructie van de eerste belangstellingstests
geschied. De meeste onderzoekingen hebben tot de slotsom gevoerd, dat
er slechts een geringe correlatie tussen de beide genoemde grootheden

bestaat (20, 4e).

Gezien deze over het geheel negatieve bevindingen hebben wij geen uit-
gebreid onderzoek over dit onderwerp gedaan, maar volstaan met ge-

bruik te maken van een toevallig geboden mogelijkheid tot verificatie.
In het kader van een ander onderzoek zijn een 150-tal kinderen, leer-

lingen van zesde klassen, onderzocht, zowel met een intelligentietest (Gro-
ninger Afsluitingsonderzoek Lager Onderwijs) als met de B I T. Uit dit
materiaal zijn aselect de gegevens betrekking hebbende op 50 jongens en

50 meisjes genomen, voor een berekening van de correlatie tussen het

I.Q. en de ruwe waarde op de negen schalen van Inr,B. Bovendien is op
het totale materiaal de correlatie tussen het I.Q. en de beide door ons
geconstrueerde schalen L en M berekend. Tabel 4.10 geeft een overzicht
van de uitkomsten van de berekening.

Tagrr. 4.10. Correlaties tussen intelligentieniveau (I.Q.) en belangstelling

schaal

Technische handarbeid
Ambachtelijke vormgeving
Techniek en natuurwetenschap
Voedselbereiding
Agrarische arbeid
Handel
Administratieve arbeid
Literatuur en geesteswetenschappen
Sociaal werk en opvoeding
M
L

-.364.072
.003

-.19r.225

-.47t
-.218.275

.o75

.192

.314

-.257
-.t72.269

-.166.018
.180
.231
.151

-.162.327

-.206

.045

-.144.258

-.258.164

-.088.108
.139

-.153.255
.o7t

De meeste waarden uit deze tabel blijken niet significant van nul te
verschillen, waarÍnee de conclusie van de Amerikaanse onderzoekers ook
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voor de B I T wordt bevestigd. Enkele opvallende punten kunnen nog kort
worden gereleveerd.

In de eerste plaats hebben de totaalwaarden in verschillende gevallen
waarschijnlijk weinig betekenis. Dit blijkt wel uit het feit, dat zij soms zeer
veel verschillen van het gemiddelde van de afzonderlijke waarden voor
de sexen (vergelijk b.v. de technische handarbeid). Dit is een gevolg van
verschillen in de frequentieverdelingen bij jongens en meisjes.

De zeer sterk negatieve correlatie van commercieel werk met intelligen-
tie bij meisjes komt overeen met de uitkomsten van het onderzoek, dat
in de voorgaande paragraaf werd beschreven, hetzelfde geldt voor de
positieve correlatie met agrarische arbeid. Opvallend is dan wel, dat de
sterk negatieve correlatie met technische handarbeid, niet in de gewogen
MO-schaal tot uitdrukking is gekomen, zeeÍ waarschijnlijk ten gevolge van
het feit, dat de betreffende items bij meisjes in het algemeen weinig wor-
den gekozen. Bij meisjes blijkt de L-schaal niet op de verwachte wijze te
differentiëren, in tegenstelling tot de jongens. Het feit, dat bij jongens de
agrarische schaal geen duidelijk negatieve correlatie met het I.Q. heeft,
moet waarschijnlijk op externe factoren worden teruggevoerd: het hier be-
schreven onderzoek geschiedde in een omgeving, waar agrarische arbeid
een grote rol speelt, terwijl de steekproef uit de vorige paragraaf een

nationaal en dus meer urbaan karakter had. Overigens liggen de van nul
verschillende waarden bij jongens geheel in de verwachte richting,
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Hoorpsrur V

DE PSYCHOMETRISCHE KWALITEITEN VAN DE
B I T-SCHALEN

5,1, Vraagstellingen en experimentele opzet

De tegenwoordige testgebruiker stelt aan zijn instrument gewoonlijk
een aantal eisen, die betrekking hebben op de psychometrische kwaliteiten.
Er moeten bewijzen van deugdelijkheid van de test, voor de toepassing
in bepaalde situaties of voor bepaalde doeleinden worden gedemonstreerd.
Deze twee aspecten, de instrumentele deugdelijkheid en de gebruikswaar-
de, staan niet geheel los van elkaar. Maar de problematiek, die hiermee
samenhangt vertoont toch zo veel verschilpunten, dat een gescheiden be-
handeling gewenst is.

Bij het onderzoek van de interne deugdelijkheid van de test, hebben
we te maken met een beperkt aantal welomschreven kwaliteiten, waaryan
de experimentele toetsing niet al te gecompliceerd is. Er doen zich hier wel
vraagpunten voor, waarvan de oplossing niet steeds ondubbelzinnig moge-
lijk is, maar in hoofdzaak kan de toetsing toch geschieden volgens een
schema, dat algemeen aanvaard wordt. Daarentegen is de toetsing van de
externe waarde van de test veel meer problematisch. De hiermee samen-
hangende vraagstukken, die we gewoonlijk als het validatieprobleem aan-
duiden, zijn nog maar ten dele opgelost. Daarom zal in dit hoofdstuk
alleen het onderzoek naar de interne deugdelijkheid van de test aan de
orde worden gesteld. De beschouwingen over het validatieprobleem volgen
eerst, wanneer ook de ijking van de test is besproken.

Als eerste aspect van de deugdelijkheid beschouwen we de homogeniteit
der schalen. Willen we de interesse ten aanzien van een bepaalde belang-
stellingssector beoordelen, dan zal dit moeten geschieden met behulp van
een instrument, dat innerlijk consistent is. Dat wil zeggen, dat we in de
betreffende schaal items moeten hebben opgenomen, die stuk voor stuk
op dezelfde wijze differentiëren, als de schaal dit doet. Degenen, die op
de schaal een hoge score behalen, behoren gemiddeld ieder der items
vaker te kiezen, dan degenen, die op de schaal een lage score behalen.
Vanzelfsprekend is dit een statistische uitspraak, individueel zijn afwijkin-
gen van de verwachting heel wel mogelijk. We noemen dit kenmerk de
homogeniteit der items met de schaal. Een homogeniteitsanalyse is dus de
eerste opgave van dit hoofdstuk. In het kader van dit homogeniteitsonder-
zoekzijn ten aanzien van één der schalen bezwaren aan het licht gekomen,
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die ons aanleiding hebben gegeven, de betreffende schaal te herzien. Het
verslag van deze revisie zal in aansluiting op de paragraaf over het homo-
geniteitsonderzoek worden gegeven.

Vervolgens zullen de intercorrelaties van de schalen moeten worden
onderzocht, teneinde na te gaan, of we inderdaad met interessevormen te

maken hebben, die in voldoende mate onderling onafhankelijk zijn.
Een derde belangrijk instrumenteel kenmerk is de betrouwbaarheid

van de test. De hierop betrekking hebbende gegevens zijn in een slotpara-
graaf opgenomen.

Ten behoeve van de verschillende in dit verband verrichtte onderzoekin-
gen zijn diverse proefgroepen gebruikt. De verschillen in samenstelling
hangen tendele samen met de technische eisen, die aan de verschillende

berekeningen worden gesteld. Bij een toetsing, waaraan zeer veel reken-
werk is verbonden, zal men dikwijls uit practische overwegingen met een

kleiner materiaal volstaan, dan in gevallen, waarin de omvang van de

steekproef ons vrijwel geen technische beperkingen oplegt. Bovendien
zijn de verschillende hier gerapporteerde onderzoekingen niet alle in het-
zelfde stadium van het onderzoek geschied, ook de aard van het beschik-

bare materiaal heeft de samenstelling van de steekproeven beïnvloed. In
iedere paragraaf zullen over de concrete samenstelling van het materiaal,
waarop de berekeningen zijn gebaseerd, mededelingen worden gedaan.

5.2. H omogeniteitsanalyse

Het begrip homogeniteil doet nog maar betrekkelijk korte tijd opgeld in
de test-theorie. Aanvankelijk heeft men de homogeniteit wel eens als een

bijzondere vorrn van betrouwbaarheid beschouwd en er als zodanig be-

mtaÍen tegen gemaakt (et, hoofdstuk 15). Dezebezwaren, die op een mis-
vatting berusten, zijn daardoor niet relevant. Hoogstens kan men zeggen,

dat een test, waarvan alle items een hoge mate van homogeniteit met de

test hebben, waarschijnlijk ook volgens alle criteria een hoge graad van
betrouwbaarheid. zal hebben. Het omgekeerde is echter niet zonder meer
waar.

Practische betekenis heeft het homogeniteitsbegrip vooral door het werk
van LoBvrNcER (e2) gekregen, die daarbij kon voortbouwen op een oudere

studie van LoNc 1os;. Van de verschillende vonnen van homogeniteit, die
door LoevrNcen worden onderscheiden, is er slechts één n verband met

onze studie van aanzienlijke betekenis. Deze betreft de homogeniteit van
een item met een test- of schaalvariabele. PsA,r 1toa), die aan dit onder-
werp een beschouwing heeft gewijd, is van oordeel, dat er een wezenlijke
verwantschap bestaat tussen de methode van LorvtNcnn en de onderzoek-

techniek van GuruvrAN (118) over de dimensionaliteit van schalen. Naar
haar mening verdient de werkwijze van LonvrNcrR echter de voorkeur,
omdat deze mfurder aanvechtbare punten heeft. Wij zouden hieraan willen
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toevoegen, dat zij ook het niet te onderschatten voordcel van practische

hanteerbaarheid bezit.
Bij de bepaling van de homogeniteit wordt uitgegaan van de verge-

lijking van personen, die op de test of schaal als geheel (of beter, op de

test minus de te onderzoeken item) verschillende scores behalen. Bij
analyse van de itemscore kunnen we dan drie gevallen onderscheiden:
a) homogene onderscheiding: degene met de hoogste testscore heeft ook de

hoogste itemscore; b) heterogene onderscheiding: degene met de hoogste
testscore heeft de laagste itemscore; c) geen onderscheiding: beide hebben
dezelfde itemscore. We noemen nu een item te meer homogeen met de

test- of schaalvariabele, naarmate de kans groter is, dat degene met de

hoogste testscore ook de hoogste itemscore heeft, dus naarmate het per-

centage homogene onderscheidingen groter is.

Teneinde de homogeniteit in werkelijkheid te bepalen, zullen we alle

combinaties van twee personen uit het materiaal ten aanzien van de item-
score moeten vergelijken; met dien verstande, dat men de combinaties,
waarin beide personen dezelfde totaalscore behalen, buiten beschouwing
pleegt te laten. Bij de bepaling van de totaalscore, wordt de onderzochte

item niet meegeteld, teneinde een ,,spurious correlation" te vermijden'
LoevrNcen heeft een homogeniteitsindex geconstrueerd, die geheel ge-

baseerd is op de verhouding van de homogene en de heterogene onder-
scheidingen. De gevallen van ,,geen onderscheiding" worden buiten be-

schouwing gelaten. Aangezien we hier in feite met een bijzonder geval van
correlatie te maken hebben, is een index gekozen, \ryaarvan de waarde kan
variëren tussen -1 en f 1.

Noemen de H" het aantal homogene onderscheidingen en H" het aantal

heterogene, dan luidt de formule voor de homogeniteitsindex:

rr 
-1 

2H.rrit-^- H"+I{"
Hieruit blijkt onmiddellijk, dat Hit - 1 als H" : 0, Hit : -1 

als

Ho - 0, terwijl Hit : 0 als H" - H". In de literatuur wordt wel eens

aangevoerd, dat de betekenis van de tussenliggende waarden onduidelijk is.

We menen echter, dat een interpretatie mogelijk is, wanneer men bedenkt,

dat de homogeniteitsindex een sterke overeenkomst vertoont met de rang-
correlatie-index tau van KrNollr (76); met dien verstande, dat in de

homogeniteitsindex de gevallen van geen onderscheiding buiten beschou-
wing worden gelaten, hetgeen bij de index van KrNoarr niet het geval is'

Volgens nB JoNcr 1zt; behoeft echter het weglaten van de ,,ties" niet als

een ernstig bezwaar te worden geteld, zolang hun aantal betrekkelijk be-

scheiden is 
- 

hetgeen bij homogeniteitsonderzoek als regel van toepassing

is. Men kan dan dus de homogeniteitsindex behandelen als een represen-

tant van KBNoAtt's taw en dienovereenkomstig op zijn significantie toet-
sen.

85



Zolang we te maken hebben met items, lvaarop slechts twee reacties
mogelijk zijn, b.v. ia/neen, goedlfout of dergelijke, heeft de homogeni-
teitsindex geen voordelen boven andere correlatie-indices. BooN ver.r
Osra»B 1zt; heeft in een onderzoek, dat betrekking had op 50 testitems,
gevonden, dat er een zeer hoge correlatie bestond tussen de waarde van
de homogeniteitsindex en die van de biseriale correlatie. De product-
momentcorrelatie tussen de beide reeksen waarden bedroeg .98. In dit
geval z.oa men waarschijnlijk de biseriale correlatie prefereren, die voor
het geval van twee alternatieven gewoonlijk sneller te berekenen is. De
situatie verandert echter, zodra men te maken krijgt met items, waarop
meerdere reacties mogelijk zijn. Bij intelligentietests kan zich dit geval
b.v. voordoen, indien voor iedere item een gedifferentieerde puntenwaar-
dering met 3 of 4 schaalpunten wordt gebruikt (vergelijk ttzl. Ook bij onze
test, waarbij iedere item 0---4 maal kan worden gekozen, treedt dit geval
op. Weliswaar bestaan er ook formules voor sommige voÍmen van multi-
seriale correlatie, tot quintiseriale correlatie toe (zo), maar deze formules
zijn z*er gecompliceerd. Hier biedt de homogeniteitsindex, die steeds de-
zelfde gedaante blijft behouden, ongeacht het aantal reactiemogelijkheden,
grote voordelen. Wel neemt met het aantal reactiemogelijkheden de hoe-
veelheid rekenwerk, zij het ook niet geheel proportioneel, toe; maar men
kan een eenvoudig rekenschema opstellen, dat door een statistisch niet
geschoolde hulpkracht, zonder veel kans op fouten, kan worden toegepast.
Het ligt daarom voor de hand, deze index ten behoeve van ons onderzoek
te gebruiken.

Het rekenschema ten behoeve van de homogeniteitsanalyse heeft de
volgende gedaante. Gebruikt wordt een formulier (afb. 5.1) met vijf ko-
lommen voor de vijf verschillende itemscores, die van links naar rechts in
opklimmende volgorde worden genoteerd.

Aan de linkerzijde van het formulier staan van boven naar beneden
in opklimmende volgorde de schaalscores. Het gegeven over iedere proef-
persoon wordt genoteerd in de kolom van zijn itemscore, op de rij van zijn
schaalscore verminderd met de itemscore. Als dus b.v. zijn totale schaal-
score 18 bedraagt en de itemscore 3, wordt dit in de vierde kolom, op rij
15 genoteerd (,,geturfd"). Nadat aldus voor één item de scores van alle
proefpersonen zijn getabelleerd, worden voor de 2e t/m 5e kolom de
cumulatieve frequenties van boven naar beneden bepaald. Zij worden
telkens genoteerd op een rij, die één lager staat dan de rij waarop zij be-
trekking hebben. In de eerste kolom (nul-scores) geschiedt dit niet, hier
worden alleen per rij de frequenties gebruikt.

Op een gegeven rij noemen we nu de frequenties in de opeenvolgende
kolommen respectievelijk a t/m e en de daarachter genoteer'de cumula-
tieve frequenties respectievelijk Ca t/m C". We berekenen dan de vol-
gende grootheden:
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HOMOGENITEITSANALYSE
Item nr: 149 Gebied: YB
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A : a (Cb+C"+Cu*C") + b (C"+Ca*C") * c (Ca*C") + dC.

B _ a (bfcfdfe) * b(c*d*e) + c (d*e) * de

Deze beide gootheden worden over de rijen gesommeerd. Als verder
T^ t/m T" het totale aantal individuen voorstelt, dat in ieder der vijf
kolommen is opgenomen, dan berekenen we vervolgens de grootheid

C: T, (Tb+T"+Tu*T") + Tb (T"+Ta*T") + T" (Td+T") * TuT"

Uit de in figuur 5.1 afgebeelde rekenstaat blijkt gemakkelijk, dat ) A
het aantal heterogene onderscheidingen voorstelt, > B het aantal gevallen

van ,,geen onderscheiding", terwijl C gelijk is aan het totale aantal onder-
ling vergeleken gevallen. Aangezien H. * H" - C - ) B kan de homo-
geniteitsindex thans worden bepaald met behulp van de formule

Lr 
-1 " 

2A
llir-L-----rf,-^ -c->B

Ten behoeve van de berekening der homogeniteitsindices is een steek-

proef van 100 personen gebruikt. Deze was verkregen door aselecte trek-
king uit het ten tijde van deze fase van het onderzoek ter beschikking
staande materiaal, dat oorspronkelijk was verzameld met het oog op de

constructie van de niveauschalen. In de steekproef komen dus voor: leer-
lingen van het v.h.m.o., m.u.l.o., lager technisch onderwijs en nijverheids-
onderwijs voor meisjes. Allen waren leerlingen van de eerste klassen van
scholen voor voortgezet onderwijs en nog slechts zeer korte tijd op het

betreffende schooltype. Tabel 5.1. geeft een overzicht van de homogeni-

teitsindices der 162 items, gerangschikt naar de schalen, waartoe zij vol-
gens Inrr moeten worden gerekend. De letteraanduiding van de gebieden

en de nummeraanduiding van de items is dezelfde, die in hoofdstuk III
werd gebruikt.

vergelijken we de mediale waarden uit deze tabel met de mediale waar-

den der door Inr.E, bepaalde tetrachorische correlatiecoëfficiënten (zie

paragraaf 2.3),dan valt op, dat onze uitkomsten over de gehele lijn aan-

zienlijk lager liggen. Dit is niet verwonderlijk, gezien de aard van de door

ons gebruikte index. Immers, ook van KENoALt's ,au is bekend, dat deze

in de meeste gevallen aanzienlijk lager ligt, dan andere, verwante maat-

staven. Volgens Mc Nrvren (e7, pag.210) is de waarde Yan tau in som-

mige gevallen slechts ongeveer twee-derde van de op hetzelfde materiaal

bepaalde waarde van SpBenprAN's ry',o. Als we dit in het oog houden, kan

dJ paralleliteit van onze uitkomsten met die van Inrs zeer bevredigend

worden geacht. De meeste items, die voor een oudere leeftijdsgroep zijn
ontworpen, bezitten ook reeds bij twaalfjarigen eenzelfde ,,Aufforderungs-
charakter". Uitgaande van de verwantschap met KTNDALL'ï tau kan men

een significantiegrens voor de homogeniteitsindex vaststellen. Bij een

steekproefomvang van 100 personen blijkt een tau-\ryaarde van .18 reeds
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Tennr. 5.1. Homogeniteitsindices der items t.o.v. de bijbehorende schalen

t .74
4 .81
7 .71

30 .75
33 .80
36 .64
57 .64
60 .70
63 -.0482 .74
85 .84
88 .82

111 .7t
tt4 .87
lt7 .79
138 .90
l4t .61
144 .70

lNÍediz:an .74

t2 .28
15 .56
18 .57
39 .46
42 .58
45 .44
64 .49
67 .51
70 

-.0293 .37
96 .46
99 .51
120 .33
1.23 .58
126 .53
145 .51
148 .35
151 .51

.50

TeaeL 5.1. (vervolg)

HA
item Hr.

20 .68
23 .80
26 .63
47 .65
50 .46
53 

-.2173 .64
76 .54
79 .66
101 .80
t04 .62
to7 .69
t37 .86
140 .85
142 .76
154 .84
157 .7s
160 .80

.69

2t
24
27
46
49
52
74
77
80

102
105
108
1,27

130
133
r55
158
t6t

t9 .62
22 .68
25 .39
48 .59
51 .67
54 .42
75 .41
78 .26
81 .60
100 .44
103 .38
106 .39
129 .s7
132 .33
135 .55
156 .52
159 .32
162 .48

.46

tt .09
t4 .38
t7 .41
37 .32
40 .28
43 .31
66 .18
69 .20
72 .48
o, a,t

95 .26
98 .26
18 .39
2t .31
24 .29
47 .22
50 .32
53 .20

.36

.50

.41

.60

.58

.49

.72

.47

.40
.70
.60
.70
.31
.49
.62
.49
.47
.52

.50

.60 I 13 .48

35 -.21 I v

61 .50 I ez

110 .68 | 109 .8r I u9 .26
113 .58 | 1t2
116 .64 I 115

136 .59 I 137 .71 | 146 .28
139 .41 I 140 .86 I tCg .23

142 .56 I 143

Mediaan .29
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op het l7o-niveau significant van nul te verschillen.Dezn waarde kunnen
we voor ons materiaal ook aanhouden. De zeer grote_meerderheid der
items heeft dan een homogeniteitsindex, die significant van nul verschilt
en in wijwel alle gevallen ligt het verschil in de gewenste richting (posi-
tieve waarde van Hrt).

De aard van de uitzonderingen kan nog worden nagegaan: In de eerste
schaal, technische handarbeid, heeft item 63: ,,stoelen vervaardigen" een
nulcorrelatie. Deze past waarschijnlijk slecht bij de overwegend metaal-
technische inslag van de overige items.

In de tweede schaal, ambachtelijke vormgeving, heeft item 86: ,,land-
schappen fotograferen" een nulcorrelatie. Men kan veronderstellen, dat
dit komt, omdat ook onder degenen, die overigens weinig affiniteit tot
deze schaal hebben, een voorkeur voor fotograferen veelvuldig voorkomt.
Item 35: ,,landkaarten tekenen" heeft een significant negatieve correlatie.
Aangezien deze item ook in de M-schaal een rol speelt, waar hij tezamen
met natuurwetenschappelijke items voorkomt, ligt het voor de hand, dat
deze item eerder tot de TN-schaal zal behoren.

In de schaal voedselbereiding, die ook voor InrB vele problemen heeft
opgeleverd, vallen vijf items uit. Nulcorrelaties hebben 68: ,,bier brou-
wen", 97: ,,ossen aan het spit braden",l22: ,,slachtvee op ziekte keuren"
en 152: ,,scheikundige onderzoekingen doen over levensmiddelen". Een
significant negatieve correlatie vertoont 38: ,,in een zuivelÍabriek melk
bacteriologisch onderzoeken". Het ligt voor de hand, dat de beide laatst-
genoemde items, met hun sterk natuunvetenschappelijke inslag, eerder in
de schaal TN thuis zullen horen. Van item 122 valt de verwantschap met
de schaal moeilijk in te zien, wellicht hoort een dergelijke item eerder bij
de agrarische arbeid thuis. De twee eerstgenoemde items spreken ver-
moedelijk te weinig aan, aj worden door kinderen niet au sérieux ge-

nomen.
In de agrarische arbeid valt item 7O: ,,op de haringvangst gaan" uit,

hetgeen nauwelijks verrassend mag worden genoemd.
In de commerciële schaal past item 11: ,,de kaartverkoop in een circus

organiseren", niet. Ook dit is een enigszins buitenissige activiteit, waarbij
bovendien het woord ,,circus" een verwarrende werking kan hebben.

Tenslotte heeft in de laatste schaal, sociaal werk en opvoeding, item 53:

,,loongeschillen beslechten" een significant negatieve correlatie. Ook dit
is achteraf gemakkelijk begrijpelijk. De betreffende activiteit ligt niet in het
vlak van de persoonlijke bemoeienis met mensen; zij draagt bovendien,
mede door de vrij moeilijke formulering, een veel minder concreet
karakter.

In totaal blijken dus 11 items niet in hun schaal te passen, d.w.z. ca.
1Vo van het totaal. Dit aantal is veel te gering, om een totale revisie van
de test te rechtvaardigen, die zoals eerder uiteengezet, noodzakelijk zou
zijn, om deze items door andere te vervangen.
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Toch is ten aanzien van twee schalen de mogelijkheid van revisie over-
wogen: voedselbereiding en handel. In beide gevallen ligt namelijk de
mediale waarde van de homogeniteitsindices veel lager dan bij de overige
schalen. Deze bedraagt respectievelijk .27 en .29, terwijl de in grootte
daaropvolgende mediale waarde .46 is. Nu verschillen de eerstgenoemde
waarden wel significant van nul, maar het ligt voor de hand, dat men bij
voorkeur in de schaal items zal opnemen, die wat hogere correlaties met
het totaal vertonen.

In het geval van de schaal voedselbereiding is uiteindelijk van een revisie
af"gezien. Niet alleen op grond van de bekende practische bezwaren tegen
een herziening, maar ook omdat reeds bij de voorarbeid van Inrr geble-
ken is, dat het uitermate moeilijk is, geschikÍe items voor deze schaal te
vinden, zo zelÍs, dat Inle er toe is overgegaan, twee items tweemaal op te
nemen.

Ten aanzien van de tweede schaal lag de situatie enigszins anders. Bij
bestudering van de items blijkt, dat in verschillende andere schalen activi-
teiten zijn opgenomen, die wellicht een corlmercieel aspect hebben. Het
zou denkbaar zijn, dat met behulp van dergelijke items, tezamen met een
aantal uit de bestaande HA-schaal, een nieuwe schaal zou kunnen worden
geconstrueerd, met over het geheel meer homogene items. Door deze weg
te volgen, vermijdt men ook de practische bezwaren, die anders aan een
schaal-revisie verbonden zijn, omdat nu de test als geheel in tact wordt
gelaten. Het hierop betrekking hebbende onderzoek is in de volgende
paragraaf gerapporteerd.

5.3. Revisie van de HA-schaal

Uitgangspunt voor de reconstructie is geweest, dat in de test verschil-
lende items voorkomen, die niet in de HA-schaal zijn opgenomen en toch
bij mentale analyse een courmercieel aspect bezitten. Dit geldt b.v. voor:
,,een wijnhandel leiden" en ,,rapporten maken over de omzet van goede-
ren". Eventueel zouden ook: ,,de klantenadministratie van een groothandel
bijhouden" of ,,een bijenteelt beginnen" een commercieel appèl kunnen
uitoefenen.

Onderzocht moet worden, of dergelijke items homogeen zijn ten op-
zichte van de HA-schaal. Doordat de schaal in de oorspronkelijke vorm
een aanzienlijk aantal items met betrekkelijk geringe homogeniteit bezit,
bestaat het gevaar, dat het eventueel aanwezige commerciële aspect van
de nieuw toe te voegen items voor een lslangrijk gedeelte wordt gecamou-
fleerd door de invloed van de items, die we liever zouden willen elimine-
ren. Daarom is eerst een zuivering van de bestaande HA-schaal uitge-
voerd.

Dit geschiedde, door uit te gaan van de item, met de hoogste correlatie
met de oude schaal, nr. T2,,koelkasten verkopen". Mede gezien de een-
voudige aard van deze item werd geoordeeld, dat het begrip ,,commerciële
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belangstelling", indien het op twaalfjarige leeftijd reeds reden van bestaan
heeft, in ieder geval wel in deze item vertegenwoordigd zou zijn. Uit het
beschikbare testmateriaal werd nu een steekproef geconstrueerd van 100
personen en wel 25 met een itemscore 0 op de item ,,koelkasten ver-
kopen", 25 met itemscore 1,25 met itemscore 2 en 25 met itemscore 3 of
4. Het aantal gevallen met een zeer hoge itemscore was in het destijds
beschikbare materiaal te gering, om afzonderlijke groepen voor de item-
scores 3 en 4 te vormen. De verdelingen van de itemscores van alle andere
items uit de HA-schaal en ook die van een aantal andere items, waarvan
werd verondersteld, dat zij voor opname in een nieuwe HA-schaal in
aanmerking zouden kunnen komen, werden nu, met de verdeling van de
itemscores op de kern-item, in een 5 X 4 tabel getabelleerd. Behalve de
items uit de oude HA-schaal zijn op deze wrlze onderzocht de items nr. 2,
8, 16,22, 54,91, 100, 106, I25, 149, 151 en 159. De items waarvan uit
de tabel bleek, dat zij positief met het kernitem correleerden (hetgeen

beoordeeld werd op de ligging der medianen in de vier rijen van de item-
scores van item nr.72), werden opgenomen in een voorlopige nieuwe HA-
schaal. Ten opzichte van deze schaal zijn vervolgens de homogeniteits-
indices van de items berekend. Deze berekening geschiedde met behulp
van dezelfde steekproef,die ook voor de andere homogeniteitsberekeningen
was gebruikt. Hierbij werden de volgende waarden voor Hi1 gevonden
(tabel 5.2).

Teser, 5.2. Homogeniteit der items ten opzichte van de nieuwe HÀ-schaal

itemH,,

.36

.49

.07

.62

.30

43
54
69
72
92

L4
16

t7
22
40

.62

.39

.57

.38

.41

125
150
153
159

.26

.50

.67

.58

.10

.48

.60

.43

.19

95
98

100
106
124

Uit het overzicht blijkt, dat de homogeniteit van de items met de schaal

nu zeer aanzienlijk verbeterd is, de mediale waarde bedraagÍ thans .43

hetgeen past bij de waarden voor een aantal andere schalen. In de tabel
treffen we nog enkele items met lage Hii aan, de nuÍlmers 69,95 et 124.
Deze zijn niet in de definitieve schaal opgenomen. Het ligt voor de hand,
dat de homogeniteitsindices der resterende items enigszins zullen worden
beïnvloed door deze eliminatie. Aangezien echter het effect vermoedelijk
van geringe betekenis zal zijn en dus practisch kan worden verwaarloosd, is
de berekening van de definitieve waarden niet uitgevoerd. Uit de thans
geconstrueerde schaal blijkt, dat een voldoende homogeen begrip ,,com-
merciële belangstelling" reeds bij degenen die op het punt staan de lagere
school te verlaten, kan worden gehanteerd. De schaal is daarom in de
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nieuwe vofln verder gebruikt, de later te Íapporteren ijkingsgegevens heb-
ben hierop betrekking.

5.4. Intercorrelaties

Het ligt voor de hand, dat de toepassing van een groot aantal schalen in
een interessentest alleen zinvol is, indien deze schalen aspecten van de

belangstelling toetsen, die in voldoende mate onderling onafhankelijk zijn.
Enige correlatie zullen we in vele gevallen wel moeten verwachten, omdat
verschillende arbeidsgebieden een beroep kunnen doen op verwante kwali-
teiten. Omgekeerd kan ook een negatieve correlatie optreden ten gevolge

van het feit, dat verschillende interessen in meerdere of mindere mate
strijdig zijn.

De door Inu bij zijn onderzoek van gemiddeld 16- à l7-jarigen gevon-

den intercorrelaties, hebben we reeds in paragraaf 2.3 gerapporteerd. Het
is wel interessant, na te gaan, of het beeld bij onze, gemiddeld ca. 4 iaar
jongere proefpersonen daarvan aanzienlijk afwijkt. Teneinde een juist
beeld te krijgen, is het in dit geval van groot belang, een steekproef te ge-

bruiken, die representatief is voor de verschillende tendenties in de be-
volking. Wij hebben daarom een groep van 100 lssllingen van zesde klas-
sen van lagere scholen samengesteld, die representatief beoogde te zijn
voor de aantallen leerlingen, die naar de verschillende vormen van voort-
gezet onderwijs gaan.

In deze gestratificeerde steekproef werden opgenomen: 15 kinderen met
bestemming v.h.m.o., 35 leerlingen met bestemming m.u.l.o. en 50 kin-
deren, die öf lager voortgezet onderwijs zouden gaan volgen öf geen ver-
der dagonderwijs zouden gaan bezoeken. Deze keuze van de proefpersonen

binnen de strata geschiedde aselect uit bij ons aanwezig testmateriaal.
Tabel 5.3 geeft de intercorrelaties voor het totale materiaal (50 jongens

en 50 meisjes).

TesnÍ- 5.3. Intercorrelaties B I T-Schalen

AV VB LG SO

TH
AV
TN
VB
AA
HA
AD
LG
so
L

-.509
.634 -329 .166 .302

-.581 .194 
-.107 -.377

-.427 .022 .166
_.rro 

_:l!ï

.146 
-.423 -.591 -.070 -.145

-.432 .199 .294 .310 
-.095.197 .080 

-.535 -.444 .438
.006 -.227 .241 .413 

-.302
-.058 -.271 -.392 -.083 -.296.678 

-.279 -.384 -s11 -.240
-.208 -.321 -.158 -.074

"' -:3ài -:íii
-.3 

81

Bij vergelijking met de door Inre gevonden waarden blijken, naast een

groot aantal punten van overeenstemming, ook enkele verschilpunten.
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Deze hebben voornamelijk betrekking op de gebieden HA en AD. Ver-
moedelijk zullen we dit moeten opvatten als een aanwijzing, dat de attitude
ten opzichte van commercieel en administratief werk bij het gemiddelde
kind op deze leeftijd nog niet zo duidelijk tot ontwikkeling is gekomen,
als de instelling ten opzichte van verschillende andere delen van de be-
roepenwereld. Bij de beoordeling van de correlaties van de schalen M en
L met de overige, dient te worden bedacht, dat hierbij tendele de score
gebaseerd kan zijn op dezelfde items, zodat de correlatie niet op dezelfde
wijze kan worden geïnterpreteerd. Laten we deze beide schalen daarom
buiten beschouwing, dan kan van de overige worden gezegd, datzij inder-
daad over het geheel zodanig onderling onafhankelijk zijn, dat het gebruik
in een belangstellingstest verantwoord is.

Deze conclusie kan worden bevestigd, door op de matrix der intercorre-
laties van de eerste negen schalen een factor-analyse uit te voeren. Zelfs
na extractie van vier factoren blijken nog steeds aanzienlijke restcorrelaties
aanwezig te zijn. Ongeveer de helft van alle restcorrelaties heeft dan nog
een absolute waarde tussen .050 en .150. Bovendien zijn de communalitei-
ten dan van dien aard, dat in zes van de negen gevallen de gemeenschappe-
lijke factoren niet meer dan ten hoogste de helft tot de totale variantie bij-
dragen; dit wijst er op, dat er nog een aantal speciale factoren van niet te
verwaarlozen betekenis aanwezig zijn- Tezamen genomen volgt hieruit de
conclusie, dat een poging de beschrijving van de beroepeninteressen met
behulp van een veel kleiner aantal schalen uit te voeren, niet verantwoord
zoa zijn.

5.5. Betrouwbaarheid

Naast de ,,homogeniteit" is ook de betrouwbaarheid van de test een
belangrijk kenmerk. Traditioneel verlangt men, dat een test of testschaal
een hoge betrouwbaarheidscoëfficiënt heeft, indien een toepassing voor
beoordeling van individuen wordt beoogd. Hoe hoog de eisen zijn, die
men in dat geval stelt, hangt af van het subjectief oordeel van de test-
gebruiker. De eerste onderzoekers op het terrein van testtheorie hebben
wel eens een waarde van ca .95 als een minimum beschouwd (78). Maar
aangezien de ervaring leert dat tests met dergelijke betrouwbaarheden
zeldzaam zijn, heeft men later wel enige concessies gedaan. Tegenwoordig
wordt door velen een waarde van ca .80 à .85 als een aanvaardbare groot-
te beschouwd.

Er bestaan verschillende methoden, om de grootte van de betrouwbaar-
heidscoëfficiënt te bepalen: hertesten, gebruik van parallele tests, split-
sing van de test in gelijke delen en de methode van Ku»En-RIcHAnosoN,
die in wezen gebaseerd is op een variantie-analyse van de test-items. Van
deze werkwijzen is de eerste weinig in tel, in verband met de vele fouten-
bronnen. De tweede komt in ons geval niet in aanmerking, omdat geen
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parallel-test ter beschikking staat. De derde en de vierde methode kunnen 
beide worden toegepast. 
Een keuze is hier moeilijk, omdat deze werkwijzen verwante merites en 
tekorten hebben. 

Wij hebben daarom de bepaling van de betrouwbaarheidscoëfficiënten 
volgens beide methoden doorgevoerd. Daartoe was te meer aanleiding, 
omdat van de onderlinge verhouding van de uitkomsten van een betrouw
baarheidsbepaling volgens deze twee werkwijzen nog maar weinig met 
zekerheid bekend is. Het onderzoek biedt dus tevens een mogelijkheid, 
hierover informatie te verzamelen. 

Bij de "split-halves" methode wordt de test verdeeld in twee helften, 
die gelijkwaardig kunnen worden geacht. De som van de scores op de 
twee testhelften denkt men gecorreleerd met de som van de scores op de 
twee overeenkomstige helften van een hypothetische paralleltest. Men 
veronderstelt nu, dat de covariantie van alle combinaties van twee test
helften dezelfde is. Op grond hiervan kan men gemakkelijk aantonen, dat 
de betrouwbaarheid rt t gelijk is aan: 

4 ri2 S1S2 
rtt = 

S12 + S22 + 2r12S1S2 

In deze formule is r12 de correlatie tussen de beide helften van de werke
lijk bestaande test, terwijl s1 en s2 de standaarddeviaties van de scores op 
de eerste, respectievelijk tweede testhelft zijn. Deze drie waarden kunnen 
experimenteel worden bepaald. Onder de plausibele veronderstelling, dat 
s1 en s2 bij benadering aan elkaar gelijk zijn, kan deze formule worden 
vereenvoudigd tot de bekende formule van SPEARMAN-BROWN 

2 f12 

ftt = 1 + r12 

Indien de variantie van de beide testhelften niet gelijk is, geeft de tweede 
formule een wat hogere waarde voor r t t dan de eerste. De verschillen zijn 
echter van geringe practische betekenis (91, hoofdstuk 15). We hebben 
daarom de eenvoudige formule van SPEARMAN-BROWN toegepast. 

De bepaling van de betrouwbaarheid volgens KUDER-RICHARDSON is 
uiteraard gebruikt bij het onderzoek van de KuoER Preference Record, 
terwijl ook lRLE bij het betrouwbaarheidsonderzoek er gebruik van maakt. 
De beste uitkomsten levert de zogenaamde "formule 20" (vergelijk 58, 

hoofdstuk 16). 
Deze formule, die op zeer verschillende wijze kan worden afgeleid 

( 40a, 58, 65, 91, 131a), luidt: 

N cs t2 -~piq1) 
ftt = - -N-1 St2 

waarin N het aantal items in de test, p 1 het gedeelte van de proefgroep, dat 
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item i verkiest (c.q. goed beantwoordt) en St 2 de variantie van de totale 
test is; qi = 1-Pi· 

Onder de veronderstelling, dat p; constant is, kan deze formule worden 
vereenvoudigd tot formule 21, die, enigszins omgewerkt, luidt: 

Nst2 + M (M-N) 
rtt= St 2 (N-1) 

waarin M de gemiddelde test- of schaalscore is. 
LORD (94) heeft echter aangetoond, dat formule 21 ook kan worden ver

kregen zonder de veronderstelling, dat p; constant is. In zijn afleiding 
wordt alleen gebruik gemaakt van de veronderstellingen, dat we 
a. r tt opvatten als een correlatie tussen aselect parallele tests, d.w.z. tests, 

die gedacht worden te bestaan uit items, die aselect uit één grote ver
zameling items zijn getrokken; 

b. gebruik mogen maken van een "efficient unbiased" schatting van de 
standaard meetfout, in plaats van de onbekende ware standaardfout 
te gebruiken; 

c. de formule betrekken op een groot aantal onderzochte individuen. 
Door deze afleiding worden de toepassingsmogelijkheden van formule 21 
aanzienlijk verruimd. Onderzoek (91, pag. 592) heeft geleerd, dat formule 
21 iets lagere waarden voor de betrouwbaarheid geeft dan formule 20. 
Het verschil is echter bij een test van enige omvang niet zeer groot, het 
ligt dan in de grootte-orde van .050. Op grond van deze overwegingen 
hebben wij formule 21 gekozen. 

Voor de bepaling van de betrouwbaarheid der schalen is gebruikt een 
steekproef van ruim 1000 leerlingen van zesde klassen. Deze steekproef, 
die ook voor de landelijke ijking van de test is gebruikt, zal in het volgen
de hoofdstuk nader worden beschreven. Zij is naar de sexe verdeeld in 
twee subgroepen, bestaande uit 531 jongens en 487 meisjes. 

Ten behoeve van de "split-halves" berekening is de test in twee ge
lijke helften verdeeld, door de score op het eerste blad van het testformu
lier te correleren met de score op het tweede blad. Zoals bekend zijn de 
twee helften van de test geheel op dezelfde wijze opgebouwd, zodat ver
ondersteld mocht worden, dat aan de basis-veronderstelling van de "split
halves"-methode voldaan werd. De daarbij gevonden correlatiecoëfficiën
ten zijn volgens SPEARMAN-BROWN gecorrigeerd. 

De door ons toegepaste vorm van de "split-halves"-methode, is niet de 
meest gebruikelijke. Gewoonlijk wordt de even - oneven nummering van 
de items als splitsingsprincipe gekozen. Aangezien echter de items uit de 
schalen aselect over de beide bladzijden verdeeld zijn, kunnen voorkant en 
achterkant als twee paralleltests worden beschouwd, even goed als dat met 
de even en oneven genummerde items het geval is. Bij controle is geble
ken, dat de variantie op vrijwel alle schalen op beide pagina's van de test 
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nagenoeg dezelfde is. Daarmee is ook het gebruik van de formule van
SprenrvrlN-BnowN gerechtvaardigd.

In tabel 5.4 njn de resultaten van de betrouwbaarheidsbepaling volgens
de beide beschreven methoden weergegeven.

TeseL 5.4. Betrouwbaarheidscoëfficiënten volgens,,split-halves" en
KUDBn-RrcEÀRDsox

meisjes

spl. K.R.

TH
AV
TN
VB
AA
HA
AD
LG
so
L
M

.727

.769

.777

.644

.841

.690

.778

.787

.867

.255

.613

.809

.826

.812

.640

.880

.772

.837

.863

.929

.495

.752

Uit deze tabel blijken enkele consistente kenmerken. De betrouwbaar-
heid van de scores is bij de jongens vrijwel over de gehele lijn hoger dan
bij de meisjes. Dit wijst er op, dat de items van de schalen over het geheel

wellicht te eenzijdig in de manlijke belangstellingsrichtingen zijn gekozen.

In dat geval immers zullen de antwoorden van de meisjes, die door het
principe van de gedwongen keuze toch even frequent worden gegeven als

die van de jongens, in sterker mate worden bepaald door de nevenaspecten
van de items. Ten opzicht van de schalen betekent dit, dat de beantwoor-
ding bij de meisjes meer een toevalskarakter krijgt.

In de tweede plaats zijn de coëfficiënten volgens Kuorn-RrcnaRDsoN
vrijwel over de gehele lijn aanzienlijk hoger dan die volgens de ,,split-
halves"-methode. Dit is des te opvallender, omdat de gebruikte formules
eerder een effect in tegengestelde richting zouden doen verwachten. De
verwachting is immsls, dat de formule van Sprnnvrex-BnowN iets te hoge

en formule 21 iets te lage uitkomsten zou geven.

Aanvankelijk leek de veronderstelling voor de hand te liggen, dat dit
veroorzaakt zou worden door een vermoeidheidseffect, waardoor de be-

antwoording van de tweede pagina sterker dan die van de eerste, doot
toevallige factoren beïnvloed zou kunnen worden. Ter veriÍicatie van deze

veronderstelling zijn voor enkele schalen nog de even-oneven betrouwbaar-
heden berekend. Deze bleken echter, met één uitzondering, niet aanzien-

lijk of op gerichte wijze van de door ons berekende coëfficiënten teverschil-
len. De verklaring van de grote verschillen is daarom voorshands niet
duidelijk, maar in ieder geval houden deze cijfers de waarschuwing in, dat

longens
spl. K.R.

.798

.858

.854

.748

.906

.660

.858

.851

.882

.5t2

.662

.936

.875

.918

.801

.944

.761

.907

.927

.933

.706

.870
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betrouwbaarheidscoëfficiënten, die met behulp van verschillende metho-
den zijn verkregen, niet zonder meer als equivalent moeten worden be-
schouwd.

De coëfficiënten volgens KuoBn-RTcHARDSoN stemmen naar hoogte
goed overeen met de waarden, die InI-B heeft gevonden (vergelijk para-
graaf 2.3). De test is dus, wat betrouwbaarheid betreft, bij l2-jarigen even-
zeer bruikbaar als bij ouderen.

De twee zorgenkinderen van de test blijken, vooral bij de meisjes, de

VB- en de Lschaal te zijn. Weliswaar is de betrouwbaarheid van laatst-
genoemde schaal beter dan de in tabel 5.4 opgegeven waarde suggereert.

Bij de berekening van de even-oneven betrouwbaarheidscoëfficiënten werd
namelijk voor deze schaal, bij de meisjes een veel hogere waarde gevon-
den, namelijk .786 (bij de jongens .563). Vermoedelijk wordt dit grote
verschil veroorzaakt door het feit, dat de items van de L-schaal zeer on'
regelmatig over de test verdeeld zr1n, zodat in dit geval de eerste en tweede
pagina ten onrechte als paralleltests zijn behandeld.

Hoewel de opgegeven waarden nog steeds van dien aard ziin, dat toe-
passing van de scores in individuele gevallen met veel voorzichtigheid moet
geschieden, kan toch op deze plaats wel reeds worden meegedeeld, dat bij
het later te bespreken onderzoek naar de synchrone validiteit van de test is
gebleken, dat zowel de VB- als de L-schaal in verschillende situaties
waardevolle indicatoren zijn gebleken.

Daarnaast geldt natuurlijk, zoals onder anderen Kuorn (8', pag. 6)
onlangs concreet heeft gedemonstreerd, dat ook tests met een zeer lage
betrouwbaarheid practisch kunnen worden gebruikt, indien men de test-
gegevens verwerkt in een predictor-formule. In een dergelijk geval kan een

combinatie van een aantal gegevens van geringe betrouwbaarheid zelfs
een betere predictieve validiteit blijken te bezitten, dan de score op één

even relevante test met een grotere betrouwbaarheid. Aangezien echter,
zeker in de Nederlandse situatie, het gebruik van dergelijke predictor-
formules, waarbij de individuele interpretatie wordt uitgeschakeld, nog niet
aan de orde is, is deze opvatting over de waarde van tests met een lage

betrouwbaarheid voorlopig alleen van theoretisch belang.

98



Hoonosru« VI.

DE IJKING VAN DE B I T-SCHALEN

6.L De experimentele opzet

De problematiek van de ijking van een test van het type van onze
belangstellingstest biedt in theorie weinig complicaties. Indien men er in
slaagt, de populatie voldoende scherp te definiëren, is het voornaamste
probleem het trekken van een steekproef van voldoende representativiteit.
Op dit vraagstuk zal daarom wij uitvoerig worden ingegaan.

Wij willen de test bruikbaar maken voor onderzoek van leerlingen van
de zesde klasse van lagere scholen in ons land. Daarmee kan de popu-
latie, waaruit de steekproef moet worden getrokken adaequaat worden
aangeduid: deze omvat alle leerlingen, zowel manlijke als vrouwelijke, uit
alle zesde klassen van lagere scholen in Nederland. De steekproef moet
daarvan zo goed mogelijk een afspiegeling zijn. Nadat de steekproef is
gekozen, zal dus, voorafgaand aan de ijking, moeten worden onderzocht,
of de steekproef inderdaad representatief is.

De laatste tijd zijn enkele malen landelijke ijkingen van psychologische
tests ondernomen. Door leden van de ,,Researchwerkgroep Schoolpsycho-
logie" is samengewerkt bij de ijking van een door Prof. Kouwen ontwik-
kelde vorm van een intelligentietest (0). Daartoe hebben psychologen en
psychologische instituten in verschillende delen van het land tests afge-
nomen op scholen, die gekozen waren op grond van een stratificatie-
schema. Hierin werd rekening gehouden met de districten van het land, het
welstandsniveau van de gezinnen en de gemeentegÍootte. Bij de ijking van
een door ons ontwikkelde test voor de mechanische leesvaardigheid (tae;

werd hetzelfde schema gevolgd. Ditmaal geschiedde het afnemen van de
test door medewerkers van de afdeling Geestelijke Gezondheid van het
Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde, die op de, in over-
leg met de onderwijsinspecteurs gekozen scholen, onderzoek verrichtten.

In beide gevallen betrof de ijking tests, die een zekere mate van vaar-
digheid bij de proefleider veronderstellen. De B I T daarentegen is een

test, die ook door een niet-psycholoog, die geen ervaring heeft in het af-
nemen van tests, zonder veel moeite kan worden toegepast. De instructie
is eenvoudig en er kunnen zich tijdens het onderzoek slechts weinig com-
plicaties voordoen. De in paragraaf.3.3 gegeven handleiding is op vrijwel
alle testsituaties berekend. Op grond van deze overwegingen werd beslo-
ten, een proef te nemen met een ijking, die gebaseerd was op de mede-
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werking van klasse-onderwijzers, die, zonder supervisie ter plaatse, de test
afnamen. Scoring en verdere bewerking geschiedden vanzelfsprekend cen-
traal.

De voordelen van deze werkwijze liggen voor de hand: zij is economisch,
maakt het mogelijk binnen kort tijdsbestek, over het gehele land verspreid,
een groot aantal kinderen te onderzoeken. Alle onderzochten verkeren
daardoor in hetzelfde onderwijsstadium, hetgeen aan de homogeniteit van
het ijkingsmateriaal ten goede komt. Besloten werd, de ijking omstreeks
het einde van het schooljaar uit te voeren.

De grootte van de ijkingsgroep werd vastgesteld op ca 1000 kinderen.
De gegevens, op dit aantal betrekking hebbende, waren met de beschikbare
apparatuur nog relatief gemakkelijk te hanteren en te bewerken; anderzijds
is het aantal voldoende groot om de invloed van toevallige variaties tot
geringe proporties terug te brengen. Gebleken is dat bij de gekozen steek-
proefgrootte de mediale standaardfout van het gemiddelde ruim .1 be-
draagt, zodat de ligging van het gemiddelde der schalen als regel op minder
dan een half punt nauwkeurig kan worden vastgesteld.

Gezien de aard van de test lag het voor de hand, gehele schoolklassen
in het onderzoek te betrekken. Dit maakte het ook gemakkelijker, de
medewerking van onderwijzend personeel te vragen. Op grond van deze
gedachte werd de steekproef samengesteld door aselecte trekking van
scholen, uit een adreslijst 1a;. De gegevens uit deze adreslijst zijn natuurlijk
niet geheel up to date. De in de loop van enkele jaren optredende ver-
anderingen zijn echter, gezien het grote aantal scholen, betrekkelijk weinig
belangrijk, terwijl zij bovendien in alle delen van het land voorkomen en

dus op de nationale verdeling van de leerlingen amper invloed hebben.
Iedere gewone lagere school, die in deze adrestjst voorkwam, kreeg

een fictief nurlmer. Dit werd bepaald door het nummer van de bladzijde
(drie cijfers) en het rangnummer van de school op de bladzijde (twee

cijfers), de karakteristiek bestond dus uit een getal van vijf cijfers. Door
trekking uit een tabel van aselecte getallen werden vervolgens getallen van
vijf cijfers gevormd, waarbij een aantal van de begincijfers nul mocht zijn.
Voor zover de zo geconstrueerde getallen corresponderen met scholen uit
de adreslijst, werden deze in de steekproef opgenomen.

Over het aantal op te nemen scholen moest een schatting worden ge-

maakt. Besloten werd in eerste instantie zo veel scholen aan te schrijven,
dat daarmee maximaal het onderzoek betrekking zou hebben op ca 1400
kinderen. Het werkelijke aantal proefpersonen was uiteraard afhankelijk
van de mate, waarin de scholen bereid zouden zijn, hun medwerking te
verlenen. Hierover was zelÍs bij grove benadering geen realistische schat-
ting mogelijk. In de betreffende adreslijst stond bij iedere school het totale
leerlingental uit 1955 vermeld, het aantal zesde klassers kan op iets min-
der dan één-zesde van dit aantal worden gesteld. Besloten werd daarom,
met het trekken van de steekproef voort te gaan, tot de som van de totale
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Ieerlingenaantallen tussen 8500 en 9000 lag. In totaal werden op deze
wijze 43 scholen met, volgens de adreslijst, 8810 leerlingen gekozen.

Aan de hoofden van al deze scholen werd een brief gezonden, waarin
in het kort een verzoek om medewerking werd gedaan. Gezegd werd, dat
deze bnef aan 43 scholen werd verzonden en dat het deelnemen van alle
scholen van groot belang was, in verband met de poging een landelijk
representatieve ijking door te voeren. Ter toelichting werd verwezen naar
een gestencild dossier, dat bij de brief was ingesloten. Het bijgevoegde
dossier bevatte in de eerste plaats een korte beschrijving van het onder-
zoek, waarin o.a. de aard van de gevraagde medewerking werd gepreci-
seerd. Toegezegd werd, dat de school op haar betrekking hebbende ge-
gevens, na de uitwerking zou vernemen en dat deze gegevens niet aan der-
den zouden worden medegedeeld. Voorts was opgenomen een beschrijving
van de test, met de testinstructie, waarbij een exemplaar van de test was
gevoegd. Tenslotte bevatte het dossier een deelnameformulier, waarop kon
worden ingevuld hoe groot het aantal leerlingen van de zesde klas was en
wanneer men dacht, dat het onderzoek gereed zou kunnen zijn. Na ca. drie
weken werd aan alle scholen, die nog niet geantwoord hadden, een rappèl
gezonden. Op deze wijze kon worden bereikt, dat van 34 scholen antwoord
werd ontvangen. Hiervan deelden 8 scholen mede, dat zij geen medewer-
king konden verlenen. Enige plattelandsscholen omdat de zesde klasse
geen of slechts enkele leerlingen bevatte, één school om interne redenen
(verbouwing), terwijl een aantal geen reden opgaf. Het aantal proefper-
sonen dat daarmee kon worden bereikt, bedroeg 786, d.w.z. ca. 60Vo van
het geschatte aantal leerlingen, dat in de zesde klassen der aangeschreven
scholen zat. Uit de eerste binnengekomen zendingen testformulieren was
inmiddsfu gebleken, dat rekening moest worden gehouden met ca. 5Vo
onbruikbaar materiaal (mislukte tests, ontbreken van de a,anvullende ge-
gevens, e.d.). Daarom werd besloten, volgens de reeds beschreven me-
thode, zoveel nieuwe scholen te trekken, dat op basis van een deelname
van 6OVo een totaal van ca 1100 proefpersonen zou worden bereikt. Het
bleek nodig, daartoe 18 scholen nieuw aan te schrijven. In 9 gevallen
werd bericht ontvangen, dat men tot medewerking bereid was. Aangezien
daarmee het gestelde aantal proefpersonen reeds bereikt bleek, is bij de
tweede groep niet gerappelleerd.

Aan de deelnemende scholen werd, behalve het benodigde aantal test-
formulieren en een stencil met aanwijzingen voor de proefleider, een lijst
gezonden, waarop een aantal aanyullende gegevens over de kinderen
werd gevraagd. De vragen hadden betrekking op naam, voornamen, ge-
boortedatum en sexe van de leerlingen, op de klassen, die eventueel waren
overgeslagen of gedoubleerd, op het beroep van de vader, op de welstand
van het gezin en op de bestemming van het kind na het verlaten van de
zesde klas. Bovendien was een kolom voor opmerkingen aanwezig. In
de aanwijzingen, die op de vragenlijst betrekking hadden, werd o.a. ten
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behoeve van de schatting van het welstandsniveau een schaal met zeven
punten, die in een omschrijving gekarakteriseerd werden, gegeven. Ver-
zocht werd voorts, bij het vermelden van de bestemming, rekening te
houden met de mogelijkheid, dat het kind een overgangsfase zou door-
maken en in dat geval ook de volgende bestemming te vermelden (b.v.
via 7e klas naar lyceum, via v.g.l.o. naar landbouwschool, e.d.).

De medewerking van de scholen is zeer vlot verlopen, zodat in ongeveer
twee maanden tijds de formulieren, betrekking hebbende op 1070 kin-
deren, werden ontvangen. In twee gevallen bleek een misverstand te zijn
ontstaan, waardoor de testformulieren onbruikbaar \ryaren, in beide geval-
len is in overleg met het hoofd van de school de test in de gehele klasse

herhaald. Bij contr6le bleken 36 formulieren (3.4Vo) onbruikbaar, vrijwel
steeds omdat het betreffende kind met de test niet klaar was gekomen,

een enkele maal ook omdat slechts de helft van de test was gemaakt.
Bovendien vielen voor de ijking uit, de gegevens betrekking hebbende op
16 leerlingen, die op kleine scholen in het zevende of achtste leerjaar
waren geplaatst, maar die Íezamer met de zesde klasse onderwijs ont-
vingen.

De formulieren werden gescoord op elf schalen: de gewijzigde HA-
schaal, de acht overige schalen van Inre en de beide niveauschalen L en
M. Deze scores werden per school en per kind geregistreerd.

Voor de verdere bewerking werd gebruik gemaakt van l.B.M.-Hollerith-
apparatuur. Beschikbaar waren ponskaarten met 80 kolommen, waarvan
er 4 voor de administratie van de Hollerith-afdeling gereserveerd moesten
blijven. Het bleek mogelijk, alle gewenste gegevens op één kaart onder te
brengen. De indeling van de ponskaarten werd de volgende:
Kolom 1-4 gereserveerd voor Hollerith-afdeling

5 richting van de school (openbaar, Prot. Chr., R.K.
jongens, meisjes of gemengd, Bijz. Neutr.)

6 nummer van de school
7-,8 nummer van het kind (de ponsingen 00 t/m 49 werden

gereserveerd voor meisjes; de ponsingen 50 t/m 99 voor
jongens)

9 aard woonplaats
10 geboortejaar kind
11 geboortemaand kind
12 beroepsniveau vader
13 beroepensector vader
14 lssfsmming

15-16 schaal VB voorzijde
17-18 schaal VB achterzijde
19-20 schaal VB totaalscore

Van de andere tien schalen werden op analoge wijze eveneens telkens
in zes kolommen drie scores vastgelegd.
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Ter toelichting diene, dat door de wijze van registreren in kolom 7-8
geen afzonderlijke codering van de sexe behoefde te geschieden. Indien
op een school meer dan 50 jongens of meisjes aan het onderzoek dee{-
namen, kreeg de betreffende school in kolom 6 twee nummers toegewezen.
De nummering geschiedde per richting; aangezien meer dan 10 openbare
scholen aan het onderzoek hadden deelgenomen, kreeg deze onderwijs-
vorm in kolom 5 twee nummers.

De aard van de woonplaats werd aangegeven door de onderscheiding:
zeer grote stad, grote stad () 100.000 inwoners), middelgrote stad
(> 50.000 inwoners), kleine stad, geiirbaniseerd gebied, overgangsgebied,
platteland. De provincie werd niet geregistreerd, omdat deze gemakkelijk
op grond van de nummering van de scholen terug te vinden zou ziin.

Bij de registratie van het geboortejaar werden afzonderlijke nummers
voor het eerste en het tweede halfjaar gebruikt, daardoor kon voor de
geboortemaand met één kolom worden volstaan.

Het niveau van het beroep van de vader - c.q. het beroep dat deze het
laatst had uitgeoefend - 

rsvsld in een negenklassige schaal ingedeeld, die
ontleend was aan Tonr en Lwcxx (130). Beroepen, die niet in hun lijst
voorkomen, werden, door vergelijking met verwante arbeid, zo goed moge-
lijk ingedeeld. Bij deze wijze van indelen is het terrein, waarop de vader
werkzaam was, niet meer uit de gegevens te achterhalen. Daarom werd ter
aanvulling in kolom 13 de sector van zijn beroep, volgens de indeling die
door het C.B.S. wordt gebruikt, vastgelegd. Deze sector-indeling is: dien-
sten, industrie en ambacht, handel, administratie, gezag) verkeer, vrije
beroepen en onderwijs, diversen c.q. onbekend, geen arbeid.

Tenslotte werd de bestemming van het kind vastgelegd, ingedeeld naar
v.h.m.o., m.u.l.o. en handelsdagonderwijs, n.o. voor jongens, n.o. voor
meisjes, overig vakonderwijs, v.g.l.o., de practijk in, diversen, bestem-
ming onbekend, brugklasse. Behalve in het geval van overgang naar een

brugklasse is, indien van de eerste bestemming bekend was, dat deze

slechts als een kort intermediair bedoeld was, bij de registratie de verdere
bestemming vastgelegd.

De op deze wijze geregistreerde gegevens omvatten meer dan voor de

ijking van de test noodzakelijk is. Zij waren tevens bedoeld voor een aantal
onderzoekingen over de karakteristiek van de belangstelling bij leerlingen
omstreeks het einde van de lagere school. Over deze otderzoekingen zal

in enkele volgende hoofdstukken worden gerapporteerd.

6.2. De representativiteit van de steekproel

De representativiteit van een steekproef kan worden onderzocht, door
de karakteristiek van de proefpersonen in verschillende opzichten te ver-
gelijken met de gegevens, die over de karakteristiek van de populatie be-
kend zijn. In hoe meer opzichten er overeenstemming is en hoe nauwer
deze overeenstemming is, des te groter wordt de kans, dat ook de ijkings-
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gegevens representatief zullen zijn. In dit onderzoek hebben wij de steek-
proef in zeven opzichten vergeleken met de populatie.

a. De regionale verdeling

In tabel 6.1 is de verdeling van de proefpersonen over de provincies

weergegeven, met daarnaast de verdeling van de populatie. Aangezien

geen recente gegevens over de verdeling van de schoolbevolking uit de

zesde klassen der provincie ter beschikking stonden, zijn de C.B.S.-gege-

vens over de totale bevolking gebruikt 1ao;. In de tabel is voorts vermeld,
uit welke plaatsen de proefpersonen afkomstig zijn.

Tessl 6.1. Verdeling van de steekproef over de provincies

Prov. Popula-
tie

Onderzoek-plaatsen

Gr.
Fr.
Dr.
Ov.
Geld.

Utr.
N.H.

Z,H,

Zeel.

N.B.

Limb.
N.O.P.

18

68

78

tt6
133

184

ll0

25

247

4t
t4

1.7%
6.67o

7.57o

tt.2%
t3.o%
17.8%

l0.6Vo

2.4%

23.ïVo

4.0%
l.3Vo

Sappemeer

Akkerwoude, Leeuwarden Sexbierum

Enschede, Hengelo

Angerlo, Apeldoorn, Ede, Ewijk,

Nijmegen (2X), Silvolde

Bunnik, Kamerik, Zeist

Amsterdam (3X), Bovenkerk, Enk-
huizen

Den Haag (2X), Rotterdam, Vlaar-
dingen, Wassenaar

Bruinisse

Alphen, Breda, Made, Tilburg, Zeelst

Nederweert

Rutten

De overeenstemming tussen de regionale verdeling van de steekproef

en die van de populatie blijkt over het algemeen goed te zijn. Dit bliikt
met name, als we de provincies samen nemen tot vier districten:

Noord (Gr., Fr., Dr., N.O.P.) gevonden 9.6Vo verwacht ll.3%
Oost (Ov., Geld.) gevonden 1,8.7Vo verwacht L8.3%
West (Utr., N.H.,Z.H., Zeel.) gevonden 43.8Vo verwacht 47.2Vo

Zuid §.B., Limb.) gevonden 27.8Vo verwacht 23.1%

b) Verdeling naar gemeente-grootte

Aangezien landelijke gegevens over de indeling, die in onze codering
was gemaakt, niet op eenvoudige wijze ter beschikking staan, zijn de onder-

zoekplaatsen her-ingedeeld naar de gemeentegrootte. In tabel 6.2 wordt
de verdeling van de populatie met die van de C.B.S.-gegevens vergeleken,

waarbij weer dezelfde bron als in het voorgaande geval is gebruikt.

to4

3.9%

4.3%

2.8%

6.9Vo

tl.4%
5.9Vo

16.67o

22.4Vo

2.3%

14.6Vo

8.5%
.37o



Tlor;- 6.2. Verdeling van de steekproef over de gemeenten

t4t
137
90
64

243
359

Inwonertal

minder dan 5000
5.000- 10.000

10.000- 20.000
20.000- 50.000
50.000-100.000

100.000 en meer

12 jaar
13 jaar
14 iaar

Percentage
populatie

13.6
13.2

8.7
6.1

23.5
34.8

13.9
14.6
15.9
14.7
12.4
28.4

In de plattelandsgemeenten en de grote steden blijkt de overeenstemming
dus zeer goed te zijn, de kleine steden zijn in te gering aantal vertegen-
woordigd, ten gunste van de middelgrote steden. Bij het validatie-onder-
zoek zijn tussen deze beide categorieën geen significante verschillen ge-

vonden, zadat deze afwijking op de representativiteit van de steekproef
geen wezenlijke invloed zal hebben.

c. De sexe-verdeling

Onze steekproef bestaat uit 487 meisjes (47.8Vo) en 531 jongens

(52.2Vo). Volgens vrij recente C.B.S.-gegevens (33) bestond de bevolking
van het zesde leerjaar uit 48.9Vo meisjes en Sl.lVo jongens. De overeen-
stemming is dus goed. Verschillen in dit opzicht zouden voor de ijking
trouwens geen betekenis hebben gehad, omdat de gegevens van jongens

en meisjes afzonderlijk worden behandeld.

d. De leeftijdsverdeling

Betrekkelijk recente gegevens over de bevolking van de zesde klasse

kunnen worden ontleend aan een publicatie van het K.S.K.I. (e). Aange-
zien hierin echter geen gegevens over de ll-jarigen waren opgenomen,
terwijl ook uit een andere bron over de leeftijdsverdeling in de lagere
school (sr), geen voldoende informatie kon worden geput, is deze groep

buiten beschouwing gelaten. Daartoe is trouwens ook aanleiding, omdat
de leeftijdsverdeling afhankelijk is van de datum, waarop de gegevens

worden verzameld. De gegevens over de l.2-iaigen en ouderen zijn om-
gerekend op IOO% (tabel 6.3).

Tessr, 6.3. Leeftijdsopbouw van de steekproef

Jongens
I

Steekproef I Schoolbev.

69.3Vo
25.4%
5.3Vo

Steekproef i Schoolbev.

75.lVo
21.5%

3.4Vo



In aanmerking genomen, dat het tijdstip van de leeftijdsbepaling invloed
heeft op verdeling, kan de overeenstemming tussen steekproef en popula-
tie zeer bevredigend worden genoemd. Het percentage oudere leerlingen
is in ons materiaal iets groter dan in de populatie, hetgeen in overeen-
stemming is met het feit, dat ons onderzoek aan het einde van het school-
jaar plaatsvond.

e. Beroep van de vader

De gegevens betreffende de grootste beroepensectoren zijn vergeleken
met de uitkomsten van de beroepentelling van 1947. De vier grootste
groepen omvatten de vaders van ruim 800 kinderen. Tabel 6.4 geeft een

beeld van de zeer goede overeenstemming tussen steekproef en populatie.

T$r;- 6.4. Beroepen van de vaders der kinderen uit de steekproef

landbouw industrie
en ambacht

handel verkeer

steekproef

beroepsbevolking

16.6Vo

18.0%

44.97o

44.7%

tt.3%
12.5%

9.ïVo

t0.o%

f, Bestemming van de leerlingen

Voor de vergelijking hebben wij de kinderen ingedeeld in vier grote
groepen: v.h.m.o. (inclusief brugklassen, e.d.); m.u.l.o.; dag-n.o. en ander
vakonderwijs; part-time onderwijs of geen onderwijs. De v.g.l.o.-leerlingen
zijn bij de laatstgenoemde groep gerekend. Ter vergelijking zijn de door
het C.B.S. gepubliceerde gegevens over 1955 gebruikt (33). In aanmerking
genomen, dat de toewijzing tot de verschillende categorieën vóór het einde
van het schooljaar altijd enige onzekerheid impliceert, kan de overeen-
stemming van de in tabel 6.5 vermelde percentages opvallend goed worden
genoemd.

Tannr, 6.5. Bestemming van de leerlingen uit de steekproef

v.h.m,o. m.u.l.o. dag-n.o.
part-time
of geen

onderwijs

melsrcs
steekproef
C.B.S.-gegevens
jongens
steekproef
C.B.S.-gegevens

totaal
steekproef
C.B.S.-gegevens

1,1.7 Vo

lO.7Vo

16.9%
t6.ovo

r4.4%
t3.4%

33.7 70

32.7%

28.8%
31.4Vo

3l.l7o
32.0%

32.ZVo
36.7%

38.0%
32.4Vo

35.ZVo
34.s%

22.3Vo
19.9%

16.2%
20.2%

19.tvo
20.1%
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Een steeds groter percentage leerlingen volgt na het verlaten van de
lagere school verder onderwijs. Men zou dus mogen verwachten, dat in
ons materiaal de percentages in de drie eerste categorieën wat hoger zou-
den zijn dan in de vergelijkingsgegevens. Vermoedelijk zijn echter jongens

met bestemming m.u.l.o. en meisjes met bestemming n.o. in wat te geringe
getale in het materiaal vertegenwoordigd.

g. De leerlingen naar richting

Zuilsgewijs zijn de scholen in vier categorieën in te delen: openbaar,
protestant-christelijk, rooms-katholiek en bijzonder neutraal. Tabel 6.6
geeft, gesplitst voor de sexen, een vergelijking tussen de gegevens uit de
steekproef en die betreffende het gehele lager onderwijs. De verdeling van
de leerlingen uit de zesde klassen is niet precies bekend, maar er is geen
reden aan te nemen, dat deze aanmerkelijk van die van de totale school-
bevolking zou afwijken. De vergdkingsmaatstaf heeft betrekking op de
C.B.S.-gegevens (33) van 1956.

Te.spr 6.6. Verdeling van de leerlingen naar richting

In verband met de wijze waarop de C.B.S.-gegevens zijn gerangschikt,
zijn de percentages van de jongens en meisjes in de verschillende richtin-
gen hier berekend op de totale populatie.

Uit de tabel blijkt, dat het R.K. en Bijzonder-Neutraal onderwijs in de
juiste proporties in de steekproef vertegenwoordigd is. Leerlingen van het
Prot. Chr. onderwijs komen daarentegen in veel te kleine getale voor, ter-
wijl er relatief te veel leerlingen van het openbaar onderwijs in de steek-
proef voorkomen. Dit is een direct gevolg van de medewerking van de
overeenkomstige scholen. Hier ligt het enige punt, waar de steekproef een
enigszins ernstige tekortkoming vertoont. Daarom is onderzocht, of dit
gecorrigeerd zou moeten worden, door de resultaten van de leerlingen
van het openbaar en protestant-christelijk onderwijs gewogen in de ijking
te verwerken. Bij het validatie-onderzoek is echter gebleken, dat er geen

noemenswaardig verschil tussen het voorkeurspatroon van de leerlingen

t07

Openbaar Prot. Chr. R.K. Bijz. Neutr.

Meisjes
Steekproef
Populatie

Jongens
Steekproef
Populatie

Totaal
Steekproef
Populatie

24.3%
13.87o

24.0%
14.9%

48.2%
28.7Vo

4.6%
13.2Vo

5.3%
14.1%

9.97o
273%

18.6%
20.4%

22.2%
2r.6%

40.9Vo
4l.9Vo

.4%
.9Vo

.6%
1.0%

1.0%
l.9Vo



van deze beide schooltypen bestaat (vergelijk hoofdstuk XII), zodat deze
wegrng overbodig is.

Gezien het grote aantal punten van overeenstemmfug van de kenmerken
van de steekproef en van de populatie, ilaB worden verwacht, dat de
hierop gebaseerde ijking inderdaad bij zeer goede benadering landelijk
representatief. zal ziin.

6.3. De normering van de test

De normeringsprocedure verloopt, nadat langs mechanische weg de
frequentieveldsling is verkregen, in principe eenvoudig. De ervaringen
met de constructie van de niveauschalen hadden reeds aanleiding gegeven,
de data betreffende jongens en meisjes afzonderlijk te behandelen; inspec-
tie van de frequentieverdelingen bevestigde, dat dit terecht was geschied.
Het was dus noodzakelijk, afzonderlijke normentabellen voor jongens en
meisjes samen te stellen.

Het ligt voor de hand, dat men bij een test met verscheidene schalen
alle ruwe scores zal transformeren op één standaardverdeling. Hiervoor
kiest men bij belangstellingstests veelal de percentielverdeling, wij hebben
eerder reeds uiteengezet, dat deze rechthoekige verdeling o.i. practische
voordelen bezit. Ook Inrr heeft ogenschijnlijk een percentielverdeling ge-
bruikt. Uit gegevens over de uitvoering van zijn ijkingsprocedure bleek ons
echter, dat hij in werkelijkheid een transformatie op een normale verdeling
heeft toegepast, waarbij alleen de schaalpunten niet op de gebruikelijke
wijze in z- of T-scores zijn aangegeven, maar in procentwaarden. Teneinde
de internationale vergelijkbaarheid van testgegevens te behouden, hebben
wij deze procedure eveneens gevolgd. Achteraf kan worden gezegd, dat
aan de keuze van een normale verdeling ook een belangrijk voordeel is
verbonden, omdat het nu mogelijk is op veel eenvoudiger wijze het op-
treden van significante verschillen in de voorkeur te onderzoeken. Hierop
zal in de volgende paragraaf nog worden ingegaan.

De normentabellen voor jongens respectievelijk meisjes zijn in de af-
beeldingen 6.1 en 6.2 weergegeven. Zij zijn verkregen door de ijkingsge-
gevens per schaal graÍisch op de gekozen verdeling uit te zetten en ver-
volgens een vloeiende curve door de ruwe waarden te tekenen.

In de tabellen is geometrisch een normale verdeling aangebracht, waaÍ-
bij de breedte van de standaarddeviatie op 3.5 cm is gesteld. Aan de rand
van de tabel zijn de percentielwaarden aangegeven, die nu vanzelfsprekend
geen lineaire verdeling meer vertonen.

Teneinde de tabel op boekformaat te kunnen reproduceren, zijn niet alle
mogelijke ruwe scores opgenomen. Hun plaats in het profiel kan door
interpolatie worden bepaald. Indien de afstand tussen twee schaalpunten
klein is en er slechts enkele ruwe scores in het betreffende gebied ontbre-
ken, kunnen deze het beste worden ingetekend, door ze samen te nemen
met de naastbijliggende waarde, die wel in de tabel voorkomt. Indien b.v.
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van de ruwe scores 37 t.m.41 er slechts twee in de tabel konden worden
opgenomen, zijn hiervoor gekozen de waarden 37 en 40. De waarde 38
tekene men dan in het profiel op dezelfde plaats als 37, de waarden 39 en
4l op dezelÍde plaats als 40. Dit geldt dus speciaal voor de gevallen, waar-
in de interpolatie, in verband met de kleine afstand tussen de schaalpunten
practische moeilijkheden zou kunnen opleveren; is de afstand groter, dan
kan men ontbrekende waarden natuurlijk gemakkelijk grafisch interpo-
leren.

6.4. Signilicantie van niveauverschillen

Bij de psychologische interpretatie van profielen, zoals deze ontstaan
door de niveauverschillen in de voorkeur voor de items van een belang-
stellingstest of ook door de verschillende prestaties in de subtests van een
intelligentietest, komt men steeds voor de vraag te staan, of het aangetrof-
fen verschil wellicht door toevallige variaties tot stand zou kunnen zijn
gekomen. In de twintiger jaren heeft men sterk de nadruk op de betekenis
van de toevalsfactoren gelegd (73), ook al omdat men aanvankelijk zeer
hoge eisen aan het niveau van significantie stelde. In de latere fase, toen
de clinische richting in de psychologie begon te overheersen, heeft men
de aanvankelijke, overdreven voorzichtigheid terzijde gelaten en is men
begonnen met de duiding van profielen, waaÍnee men vaak waardevolle
resultaten behaalde. Dit geldt speciaal voor het intelligentie-onderzoek
(38, 137)' bij het belangstellingsonderzoek heeft men zich over de invloed
van toevallige variaties in het algemeen weinig bekommerd. Na het aan-
vankelijk enthousiasme voor de resultaten van de profielanalyse is ook
weer een reactie gekomen van degenen, die weer oog kregen voor de fou-
tenbronnen die hier bestaan. Repeponr (107) komt de verdienste toe, ge-
tracht te hebben door statistische analyse een basis te vinden waarop een
verantwoorde profielinterpretatie mogelijk zou zijn. Het doet in dit ver-
band niet ter zake, dat verschillende van zijn conclusies, met name door
gebreken van zijn ijkingsgroep en door het ontbreken van een kruis-
validatie, weinig houdbaar zijn gebleken. Systematische arbeid op dit ter-
rein is sedert nog weinig verricht, wel zijn echter in de Verenigde Staten
bij enkele testseries (o.a. ,r, le) aanwijzingen verstrekt, waardoor het
mogelijk is, op eenvoudige wijze de significantie van niveauverschillen
in testprofielen te beoordelen.

Over de theorie van de toetsing van significantieverschillen tussen pro-
fielscores heeft D.e.vrs (42) een uiteenzetting gegeven. Voor twee tests, die
gestandaardiseerd zijn op dezelfde normale verdeling geldt, dat de stan-
daarddeviatie van het verschil in score, onder de nulhypothese, gelijk is
aan 

su:5 ,r/ (2-1,-1o1
Hierin is s" de standaarddeviatie van het verschil, s de standaarddeviatie
van de normale vefdeling en ra en rr, de betrouwbaarheid van test a
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respectievelijk test b. De afleiding van deze formule is gebaseerd op een

analyse van de variantie van het verschil, in termen van de bijdrage van
de ware score en de scorefout. Na toepassing van enkèle bekende stellin-
gen uit de test-theorie volgt dan de hierboven weergegeven formule.

Hoewel deze formule over het gehele gebied van de vsldsling geldig is,

betekent dit niet, dat ook over het gehele gebied de standaarddeviatie van
het verschil dezelfde is. De betrouwbaarheid van de testscores behoeft
niet overal dezelfde te zijn, b.v. omdat bij extreme scores de invloed van
toevallige variaties anders is dan in het gemiddelde gebied. Lono (sa) heeft
er op gewezen, dat een zuivere schatting van de zogenaamde standaard

meetfout wordt gegeven door de grootheid

sMr! _V#
Hierin is t,/n het deel van het totale aantal (n) items, waarop een *reactie
werd gegeven. Met behulp van deze formule kan men voor alle deel-
gebieden van de scoreverdeling de standaard meetfout berekenen. Beschikt
men over een parallel-test, dan kan deze grootheid ook experimenteel wor-
den gevonden.

TnonN»rxn en LoncE, die dit bij de constructie van hun intelligentietest
hebben gedaan (12e), vonden daarbij echter waarden, die over grote gebie-

den van de scoreverdeling slechts weinig varieerden. Alleen bij zeer hoge

en zeer lage scores werden sanmslkslijlc afwijkende waarden geconsta-

teerd. Hier speelt echter de afwijkende grootte van de standaard meetfout
o.i. desondanks bij de interpretatie geen rol van betekenis, omdat het feit
van het optreden van een extreme score van veel meer gewicht is, dan de

exacte glootte van deze score. Wij zullen daarom in het vervolg handelen,

alsof de standaard meetfout over het gehele gebied dezelfde is.

Devrs adviseert, om bij profielanalyse de critische ratio zo te kieznn',

dat een significantieniveau van l5Vo wordt bereikt. Niveauverschillen, die
groter zijn dan 1.44 maal de standaarddeviatie van het verschil, kunnen

dan als significant worden geaccepteerd. voor ons geval is het dus hier
van voordeel, dat bij de ijking een normale vsldsling is aangehouden,

omdat dan de formule van Devrs op alle niveau's toegepast kan worden.
We behoeven dus de berekening maar eenmaal uit te voeren.

Aangezien de betrouwbaarheid van de schalen verschillend is, zou de

berekening van de standaarddeviatie van het verschil voor alle combinaties

van twee schalen en bovendien voor de beide sexen afzonderlijk moeten

geschieden. Er zouden dan 110 waarden voor de standaarddeviatie van

het verschil en dus ook voor de bijbehorende significantiegrenzen worden
gevonden. Het rekenwerk aan deze bepaling verbonden is betrekkelijk ge-

fing, maar voor de practijk zou het resultaat niet te hanteren zijn. Daarom

is ter vereenvoudiging voor de beide sexen een gemiddelde waarde van de

betrouwbaarheidscoëfficiënt berekend en met behulp hiervan de signifi-
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cantiemarge. Voor de jongens bedraagt de gemiddelde betrouwbaarheid
volgens Kunnn-RrcnnRDsoN .905, voor de meisjes .815. De standaard-
deviatie van de normale verdeling heeft een breedte van 3.5 cm. Uit de
formule van Devrs volgt dan, dat bij de jongens een niveauverschil van
meer dan 22 mm en bij de meisjes een niveauverschil van meer dan 30 mm
significant kan worden geacht. Als eenvoudig hulpmiddel zou men twee
linealen van de genoemde breedten kunnen vervaardigen, waardoor men
onmiddellijk visueel kan nagaan, of significantie aanwezig is.

6,5. Toevalsscores

Een bijzonder geval treedt op, als een onderzochte persoon het formu-
lier min of meer lukraak invult. Dit geval kan zich in de eerste plaats
voordoen bij zwakbegaafde of weinig-geïhteresseerde individuen, boven-
dien zou het ook in geval van sabotage van de test kunnen voorkomen. De
vraag is, of een dergelijke toevallige invulling te herkennen is.

We beschouwen daartoe het meest extreme geval, waarin de beant-
woording van de test volkomen aselect geschiedt. In dat geval kunnen de
kenmerken van de schaalscoreverdeling theoretisch worden berekend, op
grond van de volgende overweging.

Op ieder kruispunt staan vier items ter keuze, die bij aselecte beslissing

allen dezelfde kans hebben te worden gekozen. Voor iedere item bedraagt

dus op ieder kruispunt de kansverwachting, dat deze zal worden gekozen,
rÀ.De beslissing, die op een gegeven kruispunt wordt genomen, heeft geen

enkele invloed op de beslissingen, die op andere kruispunten worden ge-

nomen. D.w.z. dat voor de schaalscores geldt, dat zii zijn samengesteld

uit de som van een aantal onderling onafhankelijke kruispuntscores. Hier-
voor geldt een binomiale verdeling. Aangezien iedere schaal in totaal op
72 kruispunten ter keuze komt, zijn volgens bekende formules:

p - np -18 o - Vnpq - 3.67 (n - 72;p : rÀ; q: 5/<)

Van de binomiale verdeling is bekend (62), dat deze bij een groot aantal

elementen de normale benadert. Dit is bii 72 kruispuntscores reeds in
zeer sterke mate het geval.

Wij hebben dit nog experimenteel getoetst, d.m.v. aselecte beantwoor-
ding van een aantal testformulieren. Dit geschiedde met behulp van een

tabel van ,,random numbers"; de cijfers 0 en 1 werden toegevoegd aan de

item links boven een kruispunt, 2 en 3 aan de item rechts boven, 4 en 5
aan de item links beneden en 6 en '7 aan de item rechts beneden. De cijfers

8 en 9 werden niet gebruikt. Op ieder kruispunt kon nu met behulp van
genoemde tabel worden vastgesteld, welke item zou worden gekozen.

In totaal werden 25 formulieren op deze wlize ingewld en vervolgens

gescoord. Aangezien de negen schalen uiteraard bij aselecte invulling als

onderling verwisselbaar kunnen worden behandeld, werd op deze wiize
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de beschikking verkregen over 225 toevalsscores op de schalen. De ge-

middelde score was - vanzelfsprekend - 18, terwijl de standaarddeviatie
3.55 bleek te zijn. De gevonden verdeling bleek niet significant te ver-
schillen van een normale verdeling, met de bovengenoemde theoretisch
berekende kenmerken.

We kunnen nu deze toevalsscores in het testprofiel aangeven. Dit is
gebeurd door een klein gebied rondom de theoretisch verwachte toevals-
score te schaduwen; door het gebied enige breedte te geven, kan worden
voorkomen, dat verwarring met een ingetekende profiellijn optreedt.

Uit de ligging van de geschaduwde gebieden blijkt, dat iemand, die de
test geheel aselect zou beantwoorden, geen doorsnee-profiel krijgt. In
tegendeel zou een dergelijke persoon ogenschijnlijk een zeer karakteristiek
interessenprofiel vertonen. Hoe meer nu een gevonden profiel het toevals-
beeld benadert, des te groter is de kans, dat de betrokken persoon lukraak
heeft geantwoord. Weliswaar is het denkbaar, dat iemand bij serieuze in-
vulling ditzelfde beeld zou vertonen; men zal dus steeds de veronderstel-
ling, dat men met een lukrake beantwoording te maken heeft moeten
verifiëren, b.v. door middel van interview-gegevens.

Ter toetsing van de veronderstelling, dat bij de invulling van een ge-

geven testformulier toevallige invloeden een zeer sterke rol hebben ge-

speeld, kan men een procedure volgen, die gebaseerd is op de teken-
toets (?1). Grondgedachte is, dat de kans, dat de score op een gegeven

schaal boven de mediaan ligt, even groot is als de kans, dat deze beneden
de mediaan ligt. De kans, dat het geschaduwde gebied aan dezelfde zijde
van de mediaan ligt als de gegeven schaalscore is dus 72. Indien nu
tenminste tien van de elf schaalscores van een gegeven persoon aan de-
zelÍde zijde van de mediaan liggen als de geschaduwde gebieden, moet
serieus rekening worden gehouden met de mogelijkheid van lukrake be'
antwoording. Ook indien dit voor negen schaalscores het geval is, ver-
dient het aanbeveling, deze mogelijkheid niet geheel buiten beschouwing
te laten. Waar het geschaduwde gebied ongeveer samenvalt met de me-
diaan zal een gemiddelde score moeten worden opgevat als een aanwijzing
in de bovenbedoelde zin.

Vanzelfsprekend moet men, behalve met de richting van de afwijking
van de mediaan, ook rekening houden met de afstand van de schaalscore

tot het geschaduwde gebied. Is deze afstand, in score-eenheden uitge-
drukt, zeer groot, dan spreekt dit duidelijk tegen de veronderstelling, dat
de onderzochte lukraak zou hebben geantwoord.
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Hoornsrur VII

VAN INTERESSETEST TOT INTERESSEKARAKTERISTIEK

7.1. Het validatieprobleem

Het eerste deel van ons onderzoek heeft betrekking gehad op de bewer-
king, toetsing en ijking van de B I T. In het thans te bespreken tweede deer
van de studie is deze test gebruikt voor een onderzoek naar de karakteris-
tieke reacties van een aantal groepen, die op het overgangspunt van het
lager naar het voortgezet onderwijs kunnen worden onderscheiden.

Door dit gebruik van de test worden we geconfronteerd met het pro-
bleem van de validiteit van onze methode. op deze problematiek zal eerst
moeten worden ingegaan.

Tot voor enkele jaren lag het validiteitsprobleem ogenschijntijk betrek-
kelijk eenvoudig. In de literatuur werden twee begrippen gehanteerd. Het
ene, validiteit zonder meer genoemd, had betrekking op de empirisch en
met statistische middelen bepaalde overeenstemming van de testgegevens
met een uitwendig criterium. Het andere, ,,face validity,,, hetgeen wij
willen vertalen met uiterlijke validiteit, had betrekking op een soortgelijke
overeenstemming, die echter subjectief, op grond van het intuïtieve, clini-
sche oordeel van de psycholoog, aan de test werd toegekend. Kouwnn lzzy
heeft er op gewezen, dat de eerstgenoemde betekenis van het validiteits-
begrip in ons land tot dusver weinig gehanteerd is.

De laatste jaren hebben echter de opvattingen over het validiteitsbegrip
een aanzienlijke evolutie doorgemaakt, waardoor het beeld veel gecom-
pliceerder is geworden. In dit verband moet in de eerste plaats het werk
van het ,,A P A Committee on psychological tests" (ta) genoemd worden.
Deze heeft een onderscheiding gemaakt in ,,content"-, ,,construct"-, ,,cot-
cuffent"- en ,,predictive validity". Aan deze begrippen heeft VeN orn
GrnsseN (so) onlangs reeds een uitvoerige beschouwing gewijd, zodat een
toelichting hier achterwege kan blijven. Wij wijzen er alleen op, dat de
onderscheidingen van de Amerikaanse studiecommissie specifiek betrek-
king hebben op de statistisch vaststelbare validiteit, maar dat zij zonder
meer ook kunnen worden overgedragen op het begrip uitwendige validiteit.

Het aantal validiteitsbegrippen is sedert nog weer toegenomen. In de
Amerikaanse literatuur komt ook nog het begrip ,,congruent validity" ltze;
voor, waannee de mate van overeenstemming van de testgegevens, met
gegevens aÍkomstig van een soortgelijke, reeds gevalideerde test, wordt
bedoeld. Terwijl dit een waardevolle aanvulling van de begrippenschat is,
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werkt daarentegen de poging van anderen, om de voorgestelde namen door
andere te vervangen, alleen verwarrend. Zo heeft Norr (t0aa, geciteerdbij 87)

getracht, de termen ,,curricular"-, ,,logical"- en ,,empirical validity" te

introduceren, die respectievelijk met het eerste, tweede en gecombineerde

derde en vierde validiteitsbegrip van de Amerikaanse studiecommissie cor-
responderen. Enige winst kan van een dergelijke nazlmsverandering niet
worden verwacht. Wel verdient het o.i. aanbeveling, te trachten Neder-
landse termen te vinden ter aanduiding van de Amerikaanse equivalenten.

In deze studie zullen wij in het vervolg spreken van respectievelijk inhou-
delijke, begrips-, synchrone, predictieve en congruente validiteit, ter aan-

duiding van de vijf in dezelfde volgorde genoemde Amerikaanse be-

grippen.
Bij al deze vonnen van validiteit hebben wij in feite te maken met de

relevantie van bepaalde aspecten van de test. Dr Gnoor fr; wijst er op,

dat de verschillende vormen in wezen tot twee categorieën van validiteit
behoren: de relevantie van de test in psychologisch opzicht en de relevan-

tie in practisch opzicht. Tot de eerstgenoemde groep behoren de inhoude-

lijke en de begripsvaliditeit. Tot de tweede categorie behoren de synchrone

en de predictieve validiteit. De onderscheiding tussen deze beide laatste

begrippen heeft uitsluitend practische betekenis. fn wezen is er geen ver-

schil tussen het geval, dat het criterium, rtraarover op grond van de test-

uitkomsten een uitspraak wordt gedaan, in het verleden, het heden of de

toekomst ligt. Maar voor degene, die validiteitsonderzoek verricht, is de

onderscheiding desondanks nuttig, zowel wegens de practische consequen-

ties voor het onderzoek, als omdat de beoordeling van de validiteit wel-

licht anders zal zijn, wanneer tussen de beide reeksen te vergelijken ge-

gevens een zekere tijdsafstand ligt. Op grond van deze overweging ver-

dient het o.i. aanbeveling, de onderscheiding toch te handhaven. De term

congruente validiteit kan, analoog aan de uiterlijke en de ,,algemene"
validiteit, in verband met al de vier genoemde vormen worden gebruikt,

zij kan dus ook zowel met betrekking tot de psychologische, als tot de

practische relevantie worden toegepast.

welke betekenis hebben deze validiteitsbgrippen in verband met onze

studie? De inhoudelijke validiteit behoeft in statistische zin bij een belang-

slsllingstest geen rol te spelen. Het is voor een goede belangstellingstest

niet essentieel, dat hij naar inhoud een representatieve steekproef uit de te

toetsen interessegebieden bevat. Houdt men echter 66k lsftsning met de

uiterlijke validiteit, dan wordt de situatie in ons geval wel iets anders. Hoe-

wel ook thans de aanwezigheid van inhoudelijke validiteit nog steeds geen

gebiedende eis is, kan men toch zeggen, dat de B I T bestaat uit items,

die ogenschijnlijk wel in de gekozen gebieden thuishoren.
De begripsvaliditeit speelt bij onze test een zeer belangrijke rol, zodanig,

dat hieraan in de volgende paragraaÍ een uitvoeriger beschouwing zal

worden gewijd.
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Aangezien wij de test willen gaan gebruiken in het kader van de selectie
aan het einde van de lagere school, speelt het practische aspect van de
validiteit vanzelfsprekend een zeer gÍote rol. In de meeste gevallen hebben
wij ons beperkt tot een vergelijking van de testuitkomsten met een gelijk-
tijdig gegeven criterium, zodat dus voornamelijk de synchrone validiteit in
het geding is. In één geval is echter een aantal onderzochte kinderen ge-

durende één jaar gevolgd, teneinde ook hun schoolresultaten in onze
studie te kunnen betrekken. Voor zover daarbij gebleken is, dat de test-
uitkomsten relevant zijn voor de voorspelling van het schoolsucces, kan
dus van predictieve validiteit worden gesproken.

In ons onderzoek komt de congruente validiteit nauwelijks aan de orde,
omdat soortgelijke tests in ons land nog niet beschikbaar zijn. Alleen in
één geval, bij de sexe-karakteristiek, zal een poging worden gedaan, met
behulp van gegevens ontleend aan een buitenlandse test, tot een congruente
validatie te komen.

7 .2. Operationele deÍinitie

In paragraaf 1.1 hebben wij het begrip interesse gedefinieerd als,,het
aspect van de motivatie, dat bestaat uit de bewust-beleefbare gerichtheid op
bepaalde categorieën emotioneel stimulerende en totactieuitlokkendesitua-
ties". Wij hebben er toen reeds op gewezen, dat een dergelijke definitie zich
ia deze vorm slecht leent voor een empirisch onderzoek. Zij zal eersí
operationeel moeten worden gemaakt. Bij voorkeur zal men deze opera-
tionele definitie zonder meer uit de oorspronkelijke willen afleiden, ge-

bruik makende van de aspecten van de begripsomschrijving, die verwijzen
naar objectief waarneembare entiteiten. In het geval van het interesse-
begrip zou dit kunnen geschieden door in de operationele definitie gebruik
te maken van de op belangstellingsstimuli gerichte actie, d.w.z. dus van
de manifeste interessen. We hebben echter in het eerste hoofdstuk reeds
gezien, dat de ervaringen met het gebruik van deze interessen voor psycho-
diagnostische doeleinden, i.v.m. school- of beroepskeuze, niet zeer gunstig
zijn geweest. Dit is aanleiding geweest, gebruik te gaan maken van
,,inventoried interests".

Hier doet zich echter een moeilijkheid voor, want het belangstellings-
begrip, waarmee in vragenlijsten wordt gewerkt, kan niet zonder meer uit
de boven gegeven definitie worden afgeleid. Het feit b.v., dat iemand een
bepaalde item uit onze belangstellingstest herhaaldelijk kiest, betekent nog
niet, dat hij in de realiteit ook deze activiteit zal gaan verrichten, wanneer
hij in de gelegenheid zou komen, het te doen. Er ligt tussen het op papier
uitspreken van een voorkeur en het werkelijk tot actie komen, nog een

zeer grote aÍstand. We mogen de belangstelling, zoals deze met behulp
van de test wordt gemeten, dus niet zonder meer als een operationele vorm
van het boven gedefinieerde interessebegrip beschouwen. De vraag, die
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ons dus moet bezighouden is, of het ,,construct" interesse, zoals boven
gedefinieerd, inderdaad op valide wijze door onze test wordt gemeten. De
beantwoording van deze vraag is niet eenvoudig. Men kan zich op het
standpunt stellen, dat in de homogeniteitsanalyse (vergelijk paragraaÍ 5.2)
een poging is gedaan om de consistentie van de schalen aan te tonen en
dat daarmee ook een bijdrage is geleverd tot het bewijs van de begrips-
validiteit. Als de innerlijke consistentie ontbreekt, zal het interessebegrip,
dat bij de constructie van de schaal is gehanteerd, zeker gebreken ver-
tonen. Homogeniteit van de items met de schaal is dus een noodzakelijke
voorwaarde voor begripsvaliditeit. Maar daarnaast zullen we ook moeten
aantonen, dat de testscores een voldoende correlatie vertonen met langs
andere weg verkregen belangstellingskarakteristieken. Daartoe zou men
b.v. de congruente validiteit met andere belangstellingstests, waarvan de
begripsvaliditeit reeds voldoende vaststaat, willen bepalen. We hebben
echter gezien, dat deze weg in het algemeen voor ons is afgesloten, omdat
dergelijke tests nog niet ter beschikking staan. Hetzelfde geldt voor een
andere validatiemogelijkheid, namelijk de testuitkomsten betreffende de
beoefenaren van een aantal beroepen te vergelijken met de reeds bekende
belangstellingskarakteristiek van deze beroepen. Ook Inre is bij zijn on-
derzoek over de B I T op deze moeilijkheid gestuit, toen hij moest con-
stateren, dat dergelijke karakteristieken nog niet bestaan. Dit is voor hem
zelfs aanleiding geweest, op het validiteitsprobleem niet dieper in te gaan.

Analyseert men het bovengenoemde probleem verder, dan blijkt, dat
wij in een vicieuze cirkel dreigen te geraken. De test kan alleen worden
gevalideerd aan de hand van bekende belangstellingskarakteristieken of
van reeds gevalideerde tests. Deze kunnen echter op hun beurt alleen
worden verkregen met behulp van een test, waarmee valide uitspraken
kunnen worden gedaan. Want het menselijk oordeel schiet in deze situatie,
door zijn subjectiviteit, zonder de hulp van dergelijke instrumenten tekort.

Er moet dus een middel worden gezocht, om deze kringloop te door-
breken. Men zou kunnen overwegen, de moeilijkheid op te lossen, door
af. te nen van een algemeen-psychologische begripsbepaling en het belang-
stellingsbegrip eenvoudig operationeel te definiëren als datgene, wat met
behulp van de schalen van de test wordt gemeten. Een dergelijke arbitraire
oplossing is echter niet bevredigend. Het geringste telt voor ons nog het
bezuraar, dat er bij vele Nederlandse psychologen, om varl de wijdere
kring van belangstellenden, b.v. in de onderwijswereld nog maar te zwij-
gen, toch reeds weinig sympathie voor het gebruik van operationele defini-
ties bestaat. Maar het essentiële bezvtaar tegen deze werkwijze is, dat we
hier te maken krijgen met een operationele definitie achteraf.

Bij de constructie van de test is immers uitgegaan van een belangstel-
lingsbegrip, dat ongetwijfeld via introspectie en observatie verband houdt
met het algemeen-psychologische belangstellingsbegnp. Gaan we nu ach-
teraf, in onze operationele definitie, dit verband loslaten, dan is het gevaar
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groot, dat de testgebruiker toch de uitkomsten gaat interpreteren in termen
van het inzichtelijk verkregen interessebegrip.

Ditzelfde probleem doet zich ook voor bij andere begrippen, die opera-
tioneel worden gedefinieerd. Naar onze mening zijn velen, die een voor-
keur hebben voor dergelijke definities - die voor de practijk van het
experimenteel onderzoek van essentieel belang zijn - 

geneigd, de gevaren

die in het gebruik van een operationele definitie kunnen schuilen, te
negeren. Er schuilt een zekere mate van intuïtieve juistheid in de critiek
van hen, die de operationele definitie een te gemakkelijke oplossing van
de moeilijkheden vinden. We kunnen in dit verband verwijzen naar de

ervaringen met het intelligentieonderzoek. Ook daar is men gestoten op
het verschijnsel, dat ,,het criterium voor de objectiviteit en de methodische
juistheid van (de) test wordt gevonden met behulp van iets, dat men van-
wege de er aan verbonden onvermijdelijke subjectiviteit, verwerpt, namelijk
de schoolprestaties van het kind en de beoordeling daarvan door de
school" (115, pag. 54). Inderdaad schijnt het, alsof de test, die het subjec-
tieve oordeel wil corrigeren, van datzelfde oordeel afhankelijk blijft. Dit
bezwaar blijft gelden, ook als we achteraf overgaan op een operationele
definitie.

Toch is er een uitweg, die onder anderen is gewezen door Wrcns-
rnn (taz), nB Gnoor (56) en Cnor.rsecH en Mmru, 1a01. Laatstgenoemden
spreken van het bestaan van een ,,bootstraps-effect", hetgeen wij hier met
,,Milnchhausen effect" zouden willen vertalen. De intelligentietest b.v., die
we aanvankelijk alleen durfden gebruiken omdat er een redelijke mate van
overeenstemming tussen de testuitkomsten en het subjectieve oordeel van
onderwijzers over de begaafdheid van hun leerlingen bestond, krijgt later
een zelfstandige positie. Hij kan nu dienen als toetssteen voor diezelfde
oordelen. Schijnbaar heeft de test zich, als von Milnchhausen aan de eigen
haren uit het moeras getrokken.

In werkelijkheid heeft echter een volkomen legitiem verklaarbare ont-
wikkeling plaats gevonden, die neerkomt op het zuiveren van de onder-
zoekmethode. Al dan niet uitgesproken uitgangspunt van deze procedure

is geweest, dat de gemiddelde mens beschikt over een zekere mate van
intuïtieve mensenkennis, waardoor zijn oordeel over een bepaalde psy-

chische kwaliteit, bij personen die hij wij goed kent, enige begripsvaliditeit
bezit. 7,ott de methode, die we hebben ontworpen, in het geheel geen be-
gripsvaliditeit bezitten, dan zou dit moeten blijken uit het totaal ontbreken
van een correlatie met de beoordeling door de genoemde mensenkenners.
Er is echter correlatie, dus ook een aanduiding van validiteit. Heeft men
aldus eenmaal een basis gevonden, dan kan men de test methodisch ver-
beteren, o.a. door het elimineren van items, die niet met het totaal corre-
leren, door het vergroten van de betrouwbaarheid, een goede ijking, etc.
Bovendien kan men er gelijktijdig naar streven, ook een beter theoretisch
inzicht te krijgen in het begrip, dat we met behulp van de test hebben
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getoetst. De test krijgt op deze wijze een beter differentiërend vermogen
en mede daardoor ook een validiteit, die veel groter is, dan die van het
oordeel van de gemiddelde mensenkenner. M.a.w. de test is nu de beste
beschikbare maatstaf voor de psychische kwaliteit in kwestie geworden; hij
kan daarom dienen als norm voor de toetsing van het oordeel dergenen,
die aanvankelijk door ditzelfde oordeel een rechtvaardiging voor de juist-
heid der testconstructie hebben geleverd.

Omdat de test nu de beste beschikbare maatstaf voor de betreffende
kwaliteit is geworden, mogen we vervolgens overgaan tot een operationele
definitie. De vicieuze cirkel wordt op deze wijze dus doorbroken door
een combinatie van twee factoren: enerzijds het beroep op het bestaan van
een, zij het eventueel ook bescheiden mate van intuïtieve mensenkennis,
anderzijds door het gebruik dat wordt gemaakt van de methoden tot test-
verbetering, met o.a. als gevolg de uitschakeling van subjectieve invloeden.
Op deze wijze gezien kan de operationele definitie indirect toch in ver-
band worden gebracht met de oorspronkelijke begripsbepaling.

IJet Miinchhausen-etfect, dat bij de intelligentietests met veel succes is
gebruikt, kan ook in de methodiek van het interessenonderzoek van belang
zijn. Ook bij dit laatste wordt begonnen met een beroep te doen op de

intuïtieve mensenkennis, ditmaal door intuïtief de items te kiezen, die
representatief worden geacht voor bepaalde schalen. In een nog vroeger
ontwikkelingsstadium zijn ook deze schalen intuïtief gekozen, de juistheid
van de keuze is echter bevestigd door de grote mate van overeenstemming
in de uitkomsten van pogingen, die op zeer verschillende wijze waren
opgezet. Via een proces van testzuivering komt men vervolgens geleidelijk
tot een test, die onafhankelijk van het oordeel van de incidentele beoorde-
laar als maatstaf voor de interessen kan dienen. We kunnen dan een der-
gelijke test ook gebruiken als hulpmiddel om de belangstellingskarakteris-
tiek van een bepaalde gegevenheid, b.v. die van de gemiddelde beoefe-
naar van een beroep of van de gemiddelde leerling van een opleiding te
leren kennen. Het is voldoende, dat we daartoe aantonen, dat er een zekerc
mate van initiële overeenstemming tussen de testuitkomsten en een in-
tuïtieve beoordeling aanvtezig is. We beginnen dus een hecht samenhan-
gend geheel te construeren, om dit vervolgens in de realiteit te verankeren.
Gelukt dit, dan mogen we de testuitkomsten ook gebruiken in een opera-
tionele definitie, het gevaar van een misplaatste generalisatie van de test-
gegevens door de gebruiker, is nu sterk verminderd.

Beschikken we eenmaal over een belangstellingstest, die behoorlijk ge-

valideerd is, dan levert de validatie van volgende tests minder problemen
op, omdat men dan de eerste als criterium kan gebruiken. Nu een derge-
lijke test in Nederland nog niet bestaat, zullen we echter empirisch moeten
aantonen, dat in een voldoende aantal situaties inderdaad overeenstem-
ping tussen de testuitkomsten en een intuïtief gegeven of intuïtief aan-

vaardbare karakteristiek aanwezig is.
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7.3. De belangstellingskarakteristiek

In de practijk is het lastig, de hiervoor bedoelde begripsvalidatie scherp
gescheiden te houden van de toepassing, die gebaseerd is op de veronder-
stelling, dat de validatieprocedure reeds tot een succesvol einde is gevoerd.

Dikwijls zal eenzelfde situatie de mogelijkheid bieden, aan beide opgaven

aandacht te schenken. Tendele zal daardoor het gebruik van de test, voor
het bepalen van de belangstellingskarakteristiek van bepaalde groepen,

voorafgaan aan de validatie.
In het algemeen gesproken zal de mogelijkheid tot begripsvalidatie

vooral dan aanwezigzijn, indien wij bij bepaalde groepen mensen handel-

wijzen kunnen waarnemen, die in overeenstemming zijn met de verwach-
ting, die op grond van de testuitkomsten kan worden opgesteld. Indien
b.v. personen, die in de test een duidelijke voorkeur voor items uit de tech-
nisch-manuele sector hebben getoond, een metaaltechnische vakopleiding
kiezen of volgen, beantwoordt dit aan de inzichtelijk verkregen verwach-
ting. Soortgelijke verwachtingen kan men ook ten aanzier, van andere
opleidingsmogelijkheden opstellen. Indien zij voldoende vaak worden be-

vestigd, helpen zij onze operationele definitie te verankeren, zowel in de

uitwendige realiteit als in de algemeen-psychologische begrippenwereld.
In verband met het voorgaande moeten wij nog een scherp onderscheid

maken tussen het gebruik van dezelfde situatie voor begrips- en voor syn-

chrone validatie. Wanneer we de genoemde bevindingen ten aanzien van
aspirant-metaalbewerkers doen, dan levert dit een bevestiging van onze

intuïtieve verwachting op grond van het interessebegrip, maar het is tege-

lijkertijd een constatering van de practische relevantie van de test voor de

differentiatie na de lagere school. Practische relevantie kan echter uiter-
aard ook aanwezig zijn, zonder dat er van begripsvalidatie sprake is, b.v.
wanneer we constateren, dat meisjes, die v.h.m.o. kiezen, gemiddeld een

zeer geringe sympathie voor commerciële activiteiten tonen. Er is geen

theorie, op grond waarvan men dit kenmerk bij voorbaat kan verwachten,
nochtans blijkt het als differentiërend criterium bruikbaar, het bezit een

goede synchrone en zelfs ook predictieve validiteit.
Volgens DB Gnoor fr; kan de begripsvaliditeit niet in strikte zin wor-

den bewezen en evenmin gemeten. De begripsvaliditeit berust op een be-

oordeling van het totale ,,nomologische netwerk", gerepresenteerd door de

uitkomsten van onderzoekingen, waarin het begrip of het instrument be-

trokken is. De begripsvaliditeit neemt dus toe met de uitvoering van valida-
tie- en evaluatiestudies, indien deze althans een bevestiging van de uit-
gangshypothesen leveren.

De verder te bespreken uitkomsten van ons onderzoek leveren o.i. inder-
daad het materiaal, dat ons veroorlooft, van een toenemende begrips-

validiteit te spreken. Daarom zal in het algemeen worden gehandeld, alsof
de begripsvaliditeit in voldoende mate bestaat. Dit is met name van belang
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bij het opstellen van de belangstellingskarakteristiek van verschillende
groepen, die b.v. in het voortgezet onderwijs kunnen worden onderschei-
den. We zullen de rangorde van de scores van een concreet individu be-
schouwen als een rechtstreekse aanwijzing over de rangorde van de sterkte
der bij hem aanwezige interessen.

Analoog beschouwen we ook de rangorde van de mediale of gemiddelde
schaalscores bij een groep, als een aanwijzing over de rangorde der ge-

middeld aanwezige sterkten der interessen. In deze laatste werkwijze, die
het ons mogelijk maakt, karakteristieke interesseprofielen voor bepaalde
groepen samen te stellen, ligt nog een bijzondere veronderstelling opge-
sloten, namelijk, dat het geoorloofd is schaalscores van verschillende
individuen cumulatief te behandelen. Ongetwijfeld zal men niet mogen
veronderstellen, dat bij twee individuen, die op dezelfde schaal dezelfde
ruwe score behalen, de motiverende krachten in de bedoelde interesse;
richting ook een gelijke sterkte hebben. Wel echter zal men, als de be-
trefïende score b.v. aanzienlijk boven het gemiddelde ligt, mogen aan-
nemen, dat deze interesserichting in de belangstellingshiërarchie van de
beide personen een voorname rol speelt. Dit is het kenmerk, dat we bij de
cumulatieve verwerking van de scores van een aantal individuen, in een
belangstellingskarakteristiek, gaan hanteren.
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Hoorosrur VIII

SEXEVERSCHILLEN IN DE BELANGSTELLING

8.1. Vraagstelling

Bij het onderzoek van de karakteristiek van verschillende groepen in
het voortgezet onderwijs is ons gebleken, dat jongens en meisjes, die het-
zelfde schooltype bezoeken, dikwijls aanzienlijke verschillen in belangstel-
lingskarakteristiek vertonen. Ook bij een bestudering van de ijkingstabellen
vinden we grote sexeverschillen. Daarom is het gewenst aan deze verschil-
len aandacht te schenken, voor wij op de kenmerken van andere groepen
ingaan.

Het bestaan van bepaalde sexeverschillen in de belangstelling is alge-
meen bekend. De voorkeur van mannen voor b.v. techniek en natuur-
wetenschap, zal door vakman en leek evenzeer algemeen worden erkend,
als de vrouwelijke voorkeur voor het artistieke, literaire en sociale. Men
kan dus zelfs als eis aan een goede belangstellingstest stellen, dat derge-
lijke kenmerken bij onderzoek inderdaad zullen worden gevonden. De
meeste belangstellingstests houden hiermee ook bij voorbaat rekening,
door verschillende normenschalen voor mannen en vrouwen te geven. Het
is in feite zelfs zeer opmerkelijk, dat Inrs bij de constructie van zijn test-
nonnen hieraan is voorbij gegaan. In zijn ijkingsmateriaal waren immers
zowel mannen als vïouwen opgenomen. Doordat echter het aantal man-
nen sterk overwoog, mag wel worden gesteld, dat de door Inre gegeven

normen in feite op de mannelijke interessekarakteristiek betrekking heb-
ben.

Een analyse van de sexeverschillen, die wij in ons materiaal vinden, is
om twee redenen interessant. In de eerste plaats biedt een dergelijke ana-
lyse ons de gelegenheid, een beter inzicht te krijgen in de sexeverschillen
in de belangslslling bij de speciale leeftijdsgroep, die door onsisonderzocht.
De kennis, die wij hieromtrent bezitten, is grotendeels nog van voorweten-
schappelijke aard, experimentele bevindingen zijn erwsinig over gepubli-
ceerd. Weliswaar behoeft in dit geval niet te worden verwacht, dat het
experimenteel onderzoek tot conclusies zal voeren, die met de voorweten-
schappelijke kennis in strijd zijn, maar wel kan ds2s ftsnnis daardoor
worden gepreciseerd.

In de tweede plaats bestaat ook de mogelijkheid, dat wij door deze

analyse tot een congruente validatie van onze test komen. We moeten dan
uitgaan van de veronderstelling, dat de richting van de sexeverschillen in
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de belangstelling gedurende grote perioden van het leven constant blijft.
Op basis van deze veronderstelling kunnen we de richting van de sexever-
schillen in ons materiaal vergelijken met de sexekarakteristiek van een
andere belangstellingstest, die voldoende verwant is om een vergelijking
mogelijk te maken. In concreto kan dit geschieden, door de richting van
de sexeverschillen op de Kuopn Prelerence Record 1aa; met die op onze
test te vergelijken.

Van de beide genoemde problemen, zal het tweede in de volgende
paragraaf worden behandeld. De meer gedetailleerde bestudering van de
sexeverschillen vormt het onderwerp van het laatste deel van dit hoofd-
stuk.

8.2. Congruente vqlidatie van de sexeverschillen

Ten behoeve van de vergelijking van de B I T met de Kuorn Prelerence
Record hebben wij gebruik gemaakt van de hgging van de medianen der
ruwe scores van de beide sexen op ieder van deze beide tests. De gegevens

over de B I T zijn ontleend aan de in hoofdstuk VI gereproduceerde nor-
mentabellen, de gegevens over de Kuoen-test aan het ,,profile sheet", dat
ten behoeve van de zelfbeoordeling in de handel verkrijgbaar wordt ge-

steld. Een nadere analyse van de normenschalen op beide tests leert, dat
vrijwel steeds de ligging van de mediaan representatief is voor sexever-
schillen over de gehele schaalverdeling. Indien op de mediaan een sexe-
verschil aanwezig is, dan wordt als regel ook op het eerste en negende
deciel een gelijk gericht verschil gevonden. Wel kan echter de grootte van
het verschil in de verschillende gebieden van de schaalverdeling uiteen-
lopen. Gebruik van de mediaan geeft dus een goede mogelijkheid, via de
tekentoets een eventuele overeenstemming te constateren. Het blijkt niet
mogelijk, de verwantschap nog nader te onderzoeken, door ook de grootte
van de verschillen op diverse schalen in de vergelijking te betrekken, omdat
verschillen in de details van de scoringswijze hier storend werken. Boven-
dien hebben de normen niet op dezelfde leeftijdsgroepen betrekking, zodat
de uitgangshypothese niet al te specifiek gesteld moet worden.

Zoals bekend heeft de Kunrn Preference Record tien schalen. Eén hier-
van, het muzikaal interesse, moet buiten beschouwing blijven, omdat deze
in de B I T niet voorkomt; omgekeerd heeft van de B I T de voedsel-
bereidingsschaal geen tegenhanger. De toevoeging van de overige Ku»Bn-
schalen aan die van de B I T is gemakkelijk, behalve in het geval van de
administratieve interessen, waaraan bij de Kunnn-test zowel de ,,com-
putational" als de ,,clerical"-schaal zouden kunnen beantwoorden. In het
algemeen valt onder het laatstgenoemde begrip vooral het administratieve
routinewerk, maar er is een vrij sterke overlapping met het eerstgenoemde
begrip. Het probleem wordt hier gecompliceerd door het feit, dat de rich-
ting van de sexeverschillen op de KunBn-test bij deze beide schalen tegen-
gesteld is. Daarom is besloten, het administratief interesse eveneens buiten
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beschouwing te laten. De vergelijking heeft dus uiteindelijk betrekking op
zeven schalen.

Tabel 8.1 geeft voor ieder der tests eerst de ligging der medianen bij
de beide sexen. Vervolgens wordt met behulp van de letters j en m aan-
geduid, of de mediale score bij jongens respectievelijk bij meisjes hoger is.

Een vergelijking van deze letteraanduidingen geeft de maatstaf voor de be-
oordeling van de mate van overeenstemming tussen de beide tests.

TesBr, 8.1. Sexeverschillen in de B I T en de Kuoen-Preference Record

Mecha-
nical
TH

Social
service
so

Persua-
sion
HA

Artis-
lic

AV

Science Outdoor

TN AÀ

Literary

LG

BIT
jongens
meisjes
richting
KuoBn
jongens
meisjes
richting

De richting van de verschillen blijkt dus in alle zeven gevallen bij beide
tests dezelfde te zijn. Aangezien onze uitgangshypothese is, dat de sexe-
karakteristiek bij beide tests dezelfde is, mogen we eenzijdig toetsen; dit
betekent, dat de gevonden overeenstemming een toevalskans van minder
dan lVo heeÍt.

Deze bevinding levert dus in de eerste plaats een bijdrage tot de begrips-
validatie van de test. Maar zij geeft bovendien steun aan de hypothese,
dat de sexekarakteristiek van de belangstelling over betrekkelijk lange
perioden naar richting constant blijft. De weergegeven mediaanwaarden
wijzen er op, dat reeds aan het einde van de lagere school deze karakteris-
tiek gevormd is, zodat het ontstaan er van in een vroege levensfase moet
liggen.

8.3. Sexeverschillen in de B I T
Teneinde de sexekarakteristiek van de belangstelling bij de door ons

onderzochte leeftijdsgroep nader te bestuderen, dient de frequentiever-
deling van de schaalscores meer in detail te worden weergegeven. De per-
centielverdeling van de ijkingstabellen is, door het grote aantal onderver-
delingen, moeilijk in een dergelijke analyse te hanteren. Daarom is hier
de wat grovere decielverdeling gebruikt. Deze zal ook in de volgende
hoofdstukken het referentiekader voor het onderzoek van de belangstel-
lingskarakteristieken vormen, zij wordt daarom in tabel 8.2 weergegeven.

De daarin opgenomen decielwaarden zijn afgeleid uit het ijkingsmateriaal,
met afronding op de naastbijgelegen ruwe score.

2415182314129
22731991937
jmiijmm

45 25 41 47 40 l? 37
22 28 28 30 39 t9 48
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T,{spL 8.2. Frequentieverdeling der ruwe scores in decielen, voor jongens en
meisjes
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23
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Bij het gebruik van de gegevens van deze tabel dienen we er ons van
bewust te blijven, dat de verschillen die d.m.v. de B I T worden geconsta-
teerd, van relatieve aard zijn.Indien b.v. uit de test blijkt, dat de items uit
een bepaalde schaal door meisjes meer worden gekozen dan door jongens,
mogen we hieruit niet afleiden, dat ook in absolute zin de drijvende wer-
king van de betreffende interesserichting bij meisjes groter is. De schaal-
waarden geven alleen een rangorde van de sterkten der interessen.

Dit is uiteraard een uitvloeisel van het gebruik van het principe van de
gedwongen keuze.

Uit de tabel blijken onmiddellijk de grote sexeverschillen in de meeste
schalen. We willen daarom in de eerste plaats de karakteristiek van de
beide sexen rtragaan, door de rangorde van de voorkeur voor jongens en
meisjes afzonderlijk vast te stellen. Daarna zal ook een onderlinge verge-
lijking van de reacties der beide sexen geschieden.

Teneinde de verdeling van de scores binnen de twee sexen na te gaat,
construeren we een standaardverdeling, d.w.z. de testprestatie van een
hypothetische persoon, die op alle schalen een gemiddelde score behaalt.
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In dit geval is het rekenkundig gemiddelde gebruikt, omdat de verdeling
ook moet voldoen aan de eis, dat de som van de eerste negen schaalscores
ongeveer 162 is. @oor het weglaten van enkele niet-homogene items uit de
beoordeling wordt de verwachting t.a.v. de som iets lager dan L62, de
juiste waarde is echter moeilijk te bepalen.) De gemiddelde waarden blijken
iets hoger te liggen dan de medianen, in vele gevallen corresponderen zij
ongeveer met het zesde deciel. Tabel 8.3 geeft de verdeling van de
standaard voor jongens en meisjes afzonderlijk.

TesEL 8.3, Standaardverdeling (schaalgemiddelden) voor jongens en meisjes

TH AV TN VB AA HA ÀD LG

JOngens
meisjes

Uit de tabel blijkt, dat de verdeling van deze scores zeer aanmerkelijk
afwijkt van de theoretisch berekende toevalsverdeling. Op grond van de in
paragraaf 6.5 genoemde waarden zouden bij een toevalsverdeling, die
betrekking heeft op ongeveer 500 personen, de gemiddelden een spreiding
met een standaarddeviatie van .16 à .17 rondom de verwachte waarde van
18 moeten vertonen. De wijziging veroorzaakt door het weglaten van
enkele items uit de scoring kan daarop zeker niet een zodanige invloed
hebben gehad, dat daannee de spreiding in de tabel wordt verklaard. Noch
voor de jongens, noch voor de meisjes, noch ook voor hun gecombineerde
gemiddelde, wordt de toevalsverdeling benaderd.

We kunnen er daarom van uitgaan, dat de hier gegeven verschillen in
de standaardverdeling essentieel zijn. De items van de verschillende schalen
hebben blijkbaar een zeer uiteenlopende aantrekkingskracht. Dit zou kun-
nen worden veroorzaakt, doordat de individuele items een verschillend
appèl uitoefenen, of omdat de mate van toewending tot de belangstellings-
gebieden verschilt. Ongetwijfeld is de eerstgenoemde factor werkzaam: bij
tabellering van de frequentieverdeling der itemscore blijkt duidelijk, dat de
ene item gemiddeld veel vaker wordt gekozen dan de andere, ook dan b.v.
een andere item uit dezelfde schaal. Maar het is bij een combinatie van
18 items in een schaal buitengewoon onwaarschijnlijk, dat deze individuele
voorkeursverschillen elkaar in aanzienlijke mate zullen versterken. In
hoofdzaak zullen de geconstateerde verschillen in de standaardverdeling
wel teruggaan op verschillen in toewending tot de belangstellingsgebieden.

Bij de jongens blijken dan de technische handarbeid en de agrarische
activiteiten sterk in trek te zijn, terwijl ook de exacte, meer theoretisch
gerichte bezigheden in tel zijn. Er is daarentegen een zeer geringe toewen-
ding tot de administratieve en de sociale activiteiten. In mindere mate
geldt dit ook voor de literair-geesteswetenschappelijke sector.

Bij de meisjes zijn de verschillen veel extremer dan bij de jongens, ener-
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zijds door de zeer lage scores voor technische handarbeid, techniek en

natuurwetenschap, administratie en handel, anderzijds door de zeer hoge

scores voor ambachtelijke vormgeving en vooral sociaal werk en opvoe-

ding. In de practijk van de beroepskeuzevoorlichting kan men constateren,

dat inderdaad een bijzonder groot aantal meisjes op de overgang van lager

naar voortgezet onderwijs beroepswensen in de laatstgenoemde sector heb-

ben. We mogen daarom wel aannemen, dat de zeer hoge scores voor dit
gebied inderdaad een reële betekenis hebben. Zii zijn niet alleen een

artefact van een test, die dwingt tot een keuze in een situatie, waarin een

aantal der geboden mogelijkheden bij voorbaat als onaantrekkelijk kun-
nen worden gekenmerkt, maar de uiting van een reëel aanwezige krachtige

drijfveer.
Vergeleken bij de beide genoemde zeer hoge scores, vallen de ook iets

aan de hoge kant liggende scores voor agrarische arbeid en literair-geestes-

wetenschappelijk werk nauwelijks op.
De hier geconstateerde verschillen zijn voor degene, die geregeld kin-

deren van de betreffende leeftijdsgroep moet interviewen, in verband met

b.v. hun schoolkeuze, geen openbaring. Zij liggen geheel in de lijn der

verwachtingen. Juist daarom zijn zij echter waardevol, omdat hiermee de

verankering van de testgegevens in de realiteit mogelijk wordt, waardoor

we ook aan de bevindingen in situaties, waar we a priori weinig of niets

over weten, waarde kunnen gaan hechten.
We kunnen nu vervolgens de reacties van jongens en meisjes op de test

onderling vergelijken. We hebben dit op twee wijzen gedaan.

In de eerste plaats is op de benaderde mediaan van het totale materiaal
(dus jongens en meisjes tezamen) de significantie van het verschil in de

sexeverdeling berekend. Onder de benaderde mediaan wordt in dit geval

verstaan de scheidingslijn tussen t\Mee scores, die zo dicht mogelijk bij de

werkelijke mediaan ligt. De significantiebepaling geschiedde in eerste

instantie door middel van een Chiz-toets; aangezien deze echter zeer hoge

waarden voor de Chi2-functie en dus ook voor het significantieniveau op-

leverde, is de uitkomst van de berekening daarna omgezet in een phi-

coëfficiënt (punttetrachorische correlatie), volgens een bekende formule
(57, pag. 340). De coëfficiënt is zo gekozen, dat een positieve waarde

wijst op een hogere mediale score bij de jongens.

In de tweede plaats zijn de verdelingen meer in detail vergeleken, door

inspectie van de decielenverdeling. De uitkomsten van deze contröle zul-

len schaalsgewijs worden gepresenteerd.

Technischc handarbeid (TH). Het ligt geheel in de lijn der verwach-

tingen, dat de jongens een veel grotere voorkeur voor de items uit deze

schàal tonen dan de meisjes. Nog geen LOVo van de meisjes bereikt een

score van 10 punten, een waarde, die door 80Vo van de jongens wordt

bereikt of overtroffen. Er is daardoor een zeet hoge correlatie tussen sexe

en voorkeur voor deze schaal (phi - +.71). Incidenteel komen echter ook
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bij meisjes wel hoge scores op deze schaal voor, de hoogste waarde door
een meisje bereikt - een uitbijter - bedroeg 66.

Ambachtelijke vormgevine (AY). Hier doet zich het omgekeerde ver-
schijnsel voor. De meisjes behalen nu duidelijk hogere scores, al is het
verschil niet zo geprononceerd als in het eerste geval. Van de meisjes
behaalt SOVo een score, hoger dan 20 punten, terwijl slechts 3OVo van de
jongens dit niveau bereikt (phi - -.48).Techniek en natuurwetenschap (TN). Deze schaal heeft een hoge posi-
tieve correlatie met TH, het ligt dus wel voor de hand en ook overigens in
.je lijn van de verwachting, dat de jongens hier meer voorkeur zullen tonen
dan de meisjes. Van de jongens behaalt SOVo een score van meer dan
8 punten, tegen nog geen 207o van de meisjes. De overlapping is dus iets
groter dan bij de eerste schaal, hetgeen ook in de iets lagere correlatie
(phi - +.65) tot uiting komt.
Voedselbereidine (YB). Deze schaal bevat een aantal items, die waarschijn-
lijk meer in de manlijke, dan in de vrouwelijke belangstellingssfeer liggen
(b.v. ,,een wijnhandel leiden"). Wellicht mede hierdoor is het sexeverschil
minder groot dan men zou verwachten: over het grootste gedeelte van
de schaal liggen de normen van de jongens twee decielen verschoven ten
opzichte van die van de meisjes. Van de meisjes behaalt 60Vo een scoÍe
van tenminste 17 punten, terwijl 6OVo der jongens een score van niet meer
dan l7 punten heeft. De overlapping bedraagÍ dtas 40Vo @hi - -.19).Agrarische arbeid (AA). Van de negen oorspronkelijke gebieden is dit
de schaal met de kleinste sexeverschillen. Uit tabel 8.2 blijkt, dat er in de
lage scores geen verschil is tussen jongens en meisjes, maar dat in de

richting van de hoge scores het evenwicht verstoord is. Dit zou kunnen
samenhangen met het feit, dat een aantal items betrekking hebben op
lichamelijk vrij zware arbeid, die voor de meisjes om deze reden weinig
aantrekkelijk is. In de hogere regionen bedraagt het verschil ongeveer
twee decielen: 4OVo van de jongens behaalt een score van 27 of hoger,
terwijl 2OVo van de meisjes 28 of meer punten behaalt (phi : +.13).

Commerciële arbeid (HA). Over het gehele gebied behalen de jongens

in deze sector hogere scores dan de meisjes: de schalen zijn ongeveer drie
decielen ten opzichte van elkaar verschoven, de overlapping is ca. 357o.
De correlatie bedraagt phi - +.34.

Administratiel werk (AD). Het sexeverschil heeft hier weer niet veel
practische betekenis, er is een betrekkelijk grote mate van overlapping
(phi - +.15). In de lagere regionen zijn de scores twee decielen ten op-
zichte van elkaar verschoven, bij de hogere waarden bedraagt het verschil
ongeveer anderhalf deciel.

Literaire en geesteswetenschappelijke arbeid (LG). Hier bestaan vrij
grote sexeverschillen in de voorkeur, waarbij ditmaal de waarden van de

meisjes over de gehele lijn hoger liggen. Het verschil is het meest gepro-
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nonceerd in het lage gedeelte van de frequentieveldgling: 70Vo van de
jongens behaalt niet meer dan ten hoogste 17 punten, terwijl 60Vo van
de meisjes 17 of meer punten behaalt. Aan de hoge zijde slinkt het verschil
tot minder dan één deciel Qthi - -.33)'Sociaal werk en opvoeding (SO). De sexeverschillen zijn hier maximaal.
Slechts lOVo van de meisjes behaalt een score van minder dan 20 punten,

terwijl rfim 8O% van de jongens beneden deze waarde bliift (phi -
-.73).Op de beide niveauschalen hebben de sexeverschillen zeer weinig te be-

tekenen. Ten aanzien van de L-schaal bestaan er alleen in de extreme

waarden kleine verschillen: de spreiding bij de meisjes is iets kleiner dan

bij de jongens, maar het verschil is niet significant. Ten aanzien van de

M-schaal treffen we in de laagste helÍt geen sexeverschillen aan, bij de

hogere waarden krijgen de jongens een kleine voorsprong, die tot ongeveer

één deciel oploopt. Dit weinig betekenende verschil is interessant, omdat
bij het vooronderzoek in verband met de constructie van de M-schaal wel
een sexeverschil werd aangetroffen, dat toen over de gehele lijn ongeveer

één kwartiel (twee-en-een-half deciel) bedroeg. Mogelijk is dit een gevolg

van het feit, dat de eerste steekproef op andere wijze was samengesteld dan

het ijkingsmateriaal, in ieder geval vormt deze bevinding een bevestiging

van de stelling, dat kruisvalidatie noodzakelijk is.

De grote sexeverschillen op diverse schalen wijzen er op, dat het moge-

lijk moet zijn, met behulp van de test een masculiniteit-teminiteits-index
te bepalen, hetzij op grond van de reacties op speciaal daartoe gekozen

items, hetzij door een gewogen combinatie van schaalscores. In het kader
van deze studie hebben wij de constructie en toetsing van een dergelijke
schaal echter nog niet uitgevoerd.
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Hoor»srur IX

INTERESSE EN SCHOOLY\EUZE

9.1. Inleiding

Bij het verlaten van de lagere school moet het kind kiezen tussen een
groot aantal richtingen. Deze keuze wordt ten dele op grond van de be-
langstelling gedaan, daarnaast spelen natuurlijk tal van andere factoren,
voornamelijk van psychologische, schoolorganisatorische en maatschap-
pelijke aard, een rol. In verband met ons onderzoek is het van belang na
te gaan, in hoeverre de verschillen in keuze overeenstemmen met ver-
schillen in reactie op de beroepeninteressetest.

Het ijkingsmateriaal biedt een goede basis, de hier eventueel bestaande
relaties op te sporen. Bij het inzenden van het testmateriaal is door de
onderwijzers vrijwel steeds tevens een opgave gedaan van de bestemming
van hun leerlingen. Deze opgave heeft betrekking op de situatie zeer kort
voor het einde van het schooljaar, in hoofdzaak zullen de gegevens dus
wel overeenstemmen met de werkelijk gedane keuze. Om practische rede-
nen hebben wij er van afgezien, door navraag in het volgende jaar te
onderzoeken, in hoeverre de opgaven nog wijzigingen behoefden. Het
tijdstip van aanmelding voor de meeste schooltypen was echter ten tijde
van het onderzoek reeds achter de rug, gewoonlijk was ook de uitslag
van de toelatingsexamens, die de kinderen eventueel moesten afleggen
reeds bekend, of althans te voorzien. In hoofdzaak mogen we dus de
door ons gebruikte gegevens wel representatief achten voor de schoolkeuze.

Hoewel de concrete variatie in keuzemogelijkheden zeer groot is, kun-
nen we een vereenvoudiging aanbrengen, door een aantal vormen van
voortgezet onderwijs tezamen te nemen. We brengen b.v. geen onderschei-
dingen aan binnen het v.h.m.o., we rekenen m.u.l.o. en handelsonderwijs
tot één categorie en we vonnen één groep lager technisch onderwijs. Al
deze categorieën omvatten aanzlsnlijke aantallen leerlingen. Vrij grote
groepen vormen ook nog degenen, die naar het nijverheidsonderwijs voor
meisjes gaan, degenen die het v.g.l.o. kiezen, die rechtstreeks de practijk
in gaan en tenslotte degenen, die een brugklasse of andere overgangs-
instelling gaan bezoeken, met de bedoeling, zo mogelijk het volgende jaar
een toelatingsexamen voor een v.h.m.o. school af te leggen. Bij de code-
ring van de gegevens uit het ijkingsmateriaal was ook nog de mogelijkheid
geschapen, enkele andere keuzen aan te geven, maar deze bleken numeriek
te weinig voor te komen, om voor bewerking in aanmerking te komen.
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In het ijkingsmateriaal kwamen voor: 37 meisjes en 65 jongens met be-
stemming v.h.m.o., 164 meisjes en 153 jongens die naar m.u.l.o. of han-
delsdagonderwijs zouden gaan; 153 meisjes die naar huishoud- of in-
dustrieschool en 185 jongens, die naar een lagere technische school zou-
den vertrekken; 4 meisjes en 17 jongens bestemd voor verschillende andere
vormen van vakonderwijs; 80 meisjes en 50 jongens met bestemming
v.g.l.o., 2L meisjes en 29 jongens, die de practijk in gingen; 20 meisjes
en 25 jongens, die een brugklasse zouden gaan bezoeken; 5 meisjes en

5 jongens met onbekende bestemming en tenslotte 2 meisjes en 3 jongens,

die als ,,diversen" zijn gerubriceerd. Onder deze laatste bevonden zich de
zeer spóradische doubtéergevallen.

In het volgende zullen wij voor de genoemde groepen Íragaan, hoe de

verdeling van de scores op de verschillende schalen is. De analyse zal voor
de beide sexen gescheiden gebeuren. Aanvullend zal nog een analyse

worden gerapporteerd, die betrekking heeft op een aantal zesde klassers,

die een agrarisch beroep wensten te kiezen. In het ijkingsmateriaal werd
de wens daartoe opvallend weinig gerapporteerd, vermoedelijk zijn de

meeste aspirant-agrariërs door de onderwijzers geplaatst in de categorieën
v.g.l.o. of ,,de practijk in" en daardoor voor ons onherkenbaar geworden.
Teneinde toch een indruk te krijgen van de karakteristiek dergenen, die
de agrarische sector kiezen, zijn uit het ijkingsmateriaal de gevallen ge-

licht, waarin een agrarische bestemming werd aangegeven. Deze ziin ge-

combineerd met een aantal gevallen uit een ander onderzoek van zesde

klassers, dat hier verder niet zal worden besproken. Op deze wijze werd
de beschikking verkregen over 29 testformulieren van jongens, die een

agrarisch beroep zouden willen kiezen. Het aantal meisjes met soortgelijke
ambities, waarover gegevens beschikbaar waren, was zo gering, dat van een

bewerking is afgezien.
Voor de karakteristiek van de belangstelling zal zowel in dit als in de

volgende hoofdstukken gebruik worden gemaakt van een netwerk, dat

ontleend is aan de in tabel 8.2 weergegeven decielenverdeling. Voor
iedere onderzochte groep is per schaal een cumulatieve frequentieverdeling
gemaakt, met als grenslijnen de ruwe scores, die juist beneden de opeen-
volgende decielen liggen. Men kan dus uit de tabel aflezen, hoeveel kin-
deren een score hadden, die lager is dan de opeenvolgende decielwaarden.
In de rij Du staat b.v. vermeld, hoeveel kinderen uit de onderzochte cate-
gorie een score hadden, die lager is dan de mediaan van de gehele sexe-
groep uit het ijkingsmateriaal. Door cursivering is de ligging van de

mediaan van de onderzochte groep aangegeven. De ligging van deze me-
diaan ten opzichte van die van het ijkingsmateriaal geeft een eerste aan-
duiding van het feit, dat het gemiddelde kind uit de onderzochte categorie
eventueel op een bepaalde schaal een opvallend hoge of lage score behaalt.
In de laatste rij van de tabel zijn de aantallen kinderen vermeld, die een

score op of boven het negende deciel behaalden. De som van de in de
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beide laatste rijen van alle tabellen vermelde aantallen, is per kolom gelijk
aan het totale aantal kinderen in de betreffende groep. Dit aantal (N) is
steeds ook in de kop van de tabel vermeld.

De letteraanduidingen boven de kolommen zijn die van de elf belang-
stellingsschalen. De verklaring van de afkortingen is te vinden in hoofd-
stuk III, terwijl zij bovendien vermeld is op een bij het boek gevoegde
bladwijzer.

9.2. Bestemming v.h.m.o.

De tabellen 9.1 en 9.2 geven de frequentieverdeling van de schaalscores
van respectievelijk meisjes en jongens in vergelijking met de ijkingsgroep.

TesBL 9.1. Belangstellingskarakteristiek van meisjes, die v.h.m.o. kiezen § - 37)

TH AV TN \rB AA HA AD MsoLG
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Opmerking: In de kolomrnen TH en TN zijn bij de meisjes enkele grenslijnen niet
gebruikt, omdat de decielverdeling van het ijkingsmateriaal op de betreffende plaat-
sen geen onderscheiding toelaat.

Het teken ( (kleiner dan) is in alle tabellen uitsluiteud in de eerste rij aange-
geven. Het geldt echter ook voor de overige rijen, met uitzondering van de laatste.

TessL 9.2. Belangstellingskarakteristiek van jongens, die v.h.m.o. kiezen § = 65).
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Een beschouwing van deze beide tabellen toont in de eerste plaats dui-
delijk aan, dat de kinderen, die naar het v.h.m.o' gaan, in vergelijking met
de andere zesde klassers nog lang geen homogene groep voflnen. Des-

ondanks blijkt de verdeling van hun scores aanmerkelijk af te wijken van
die van de gehele groep. Daarbij veÍtonen de meisjes nog weer een ander

beeld dan de jongens.

Bij de meisjes vinden we hoge scores in de beide ,,theoretische" sectoren

TN en LG en nog meer geprononceerd in de samengestelde niveauschaal

M, die zoals bekend voornamelijk uit items uit de beide eerstgenoemde

schalen bestaat. Verder ligt ook de gemiddelde score in de agrarische

schaal betrekkelijk hoog. We hebben dit ook reeds opgemerkt bij de con-
structie van de gewogen MO-schaal, die gebaseerd is op de tests van
andere kinderen, dan hier worden bestudeerd. Toen is gebleken, dat de

voorkeur van deze meisjes voornamelijk uitgaat naar agrarische bezig-

heden, die traditioneel enigszins het stempel van ,,luxe" dragen.
Aan de negatieve kant vinden we vele lage scores in de commerciële en

administratieve sectoren en in de voedselbereiding. De Lschaal heeft een

enigszins laag gemiddelde, maar differentieert lang niet zo goed als de

M-schaal. Meisjes die v.h.m.o. kiezen onderscheiden zich van het ge-

middelde meisje dus door een geprononceerde intellectuele belangstel-

ling, ook in de exacte richting, een voorkeur voor statusgebonden agra-

rische activiteiten en een afwending van handel, kantoorwerk en voedsel-

bereiding. Bij de bespreking van het onderzoek van leerlingen van het

v.h.m.o. zal gelegenheid bestaan, hierover nog enkele aanwllende opmer-
kingen te maken. Over de predictieve waarde van het gesignaleerde voor-
keurspatroon is daarmee nog niets gez.egd; d.w.z. we weten niet of meisjes,

die het typische beeld het beste benaderen, ook meer kans van slagen

hebben, dan overigens gelijkbegaafde meisjes, die daarvan afwijken. Ook
dit zal eerst in het kader van het onderzoek van v.h.m.o.-leerlingen nader

bestudeerd kunnen worden.
Bij de jongens treffen we aan de hoge kant eveneens de schalen TN, LG

en M aan. Betrekkelijk hoog is hier voorts de score op de AD-schaal, die
bij de meisjes weinig in trek was. Aan de negatieve kant vinden we een

zeer lage gemiddelde score voor de technische handarbeid en ook op de

L-schaal. Voorts blijkt er gemiddeld ook weinig affiniteit tot de agrarische

arbeid te bestaan. In al deze gevallen zou een afkeer van lichamelijk-
zware arbeid een rol kunnen spelen.

Zowel bij jongens als bij meisjes blijkt de M-schaal een goede differen-
tiërende werking te hebben: ongeveer de helft van alle v.h.m.o.-candidaten
behaalt een score, die in het totale materiaal (met inbegrip van de ruim
lOVo aspirant middelbare scholieren) slechts doot 20Vo wordt bereikt. Bij
jongens heeft de L-schaal een analoge differentiërende werking, terwijl dit
bij meisjes in minder sterke mate het geval is. Ten aatzien van de niveau-

schalen geldt dus voor jongens, dat het v.h.m.o.-patroon wordt gekenmerlÍ

134



door een hoge M- en een lage L-score en voor de meisjes door een hoge
M- en een relatief lage Lscore.

9.3. Bestemming m.u.l.o. ol handelsdagschool

Analoog aan de beide voorgaande tabellen geven tabel 9.3 en 9.4 de

verdeling van de scores van meisjes respectievelijk jongens, die m.u.l.o. of
aanverwante richtingen kiezen.

TesBL 9.3. Belangstellingskarakteristiek van meisjes, die m.u.l.o. kiezen § - 164)
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Het beeld, dat uit deze tabel naar voren komt, is uiterst neutraal. De
meisjes, die m.u.l.o. kiezen onderscheiden zich ia lslangstellingskarakteris-
tiek nauwelijks van het gemiddelde. We vinden alleen een aanduiding van
een iets meer dan gemiddelde belangstelling voor de literair-geestesweten-
schappelijke sector en - d2ilmss ongetwijfeld samenhangend - een wat
meer dan gemiddelde score op de M-schaal. Ter verklaring van deze neu-
traliteit zouden wij willen wijzen op het speciale karakter van het m.u.l.o',
dat een veel gemëleerder groep leerlingen trekt, dan de meeste andere
onderwdsvormen. Enerzijds treft men er vrij veel leerlingen aan, die ook
een school voor v.h.m.o. hadden kunnen kiezen, anderzijds zlrjn er zeet

veel leerlingen, die reeds spoedig blijk geven, op dit schooltype niet thuis te
horen en dan naar een nijverheidsschool verhuizen of de practijk in gaan.

Niet zelden wordt het m.u.l.o. zelfs opzettelijk in plaats van v.g.l.o. als

eindonderwijs gekozen, door leerlingen, die niet de bedoeling hebben een

diploma te behalen. Het verloop op dit schoo§pe is zoals bekend nog

aanzienlijk groter, dan op de overige scholen voor voortgezet onderwijs.
Onder deze omstandigheden mag men nauwelijks verwachten, dat het
groepsbeeld een zeer geprononceerd karakter zal hebben.

Het beeld bij de jongens verschilt in dit geval slechts zeer weinig van dat
van de meisjes. De ,rtop" in de LG-sector is verdwenen en aangezien ook
in de TN-richting geen hoog gemiddelde wordt bereikt, is de waarde van
de M-score niet meer, dan gemiddeld te verwachten. Als nieuwe verschij-
ning zien we bij de jongens frequent een lage score in de sector van de
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TÀBEL 9.4. Belangstellingskarakteristiek van jongens, die m.u.l.o. kiezen § - I53)
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TH AV TN VB AÀ HA AD LG so

2Dn t4

technische handarbeid, analoog dus aan de soortgelijk lage score bij de
v.h.m.o.-jongensgroep. Dat dit kenmerk bij de meisjes niet opvalt, komt
voort uit het feit, dat bij de meisjes in het algemeen de score op de TH-
schaal bijzonder laag is. Bij een gemiddelde score van 4 punten en een
mediaan van 2 blijft er weinig marge over voor variatie naar beneden.
Statistisch hebben echter ook de Mulo-meisjes een significant lage TH-
score (vgl. bijlage I). Op de L-schaal treffen we bij de m.u.l.o.-jongens
geen laag gemiddelde aan, wel valt op dat het aantal zeer hoge scores aan
de lage kant is: 23 jongens hebben een score op het niveau Dr of hoger, bij
een verwacht aantal van ruim 30.

De ,,gemiddelde m.u.l.o.-leerling" zoals hij uit de statistissfos lslangstel-
lingskarakteristiek naar voren komt, is dus een kleurloze figuur. Zoals ge-

zegd kan dit voortkomen uit het feit, dat deze opleiding een zeer hetero-
gene groep leerlingen aantrekt. Een consequentie is echter wel, dat we op
grond van synchrone gegevens geen groep van naar belangstelling spe-
cifieke m.u.l.o.-leerlingen kunnen vormen. In principe is desondanks de
mogdkheid niet uitgesloten, dat de belangstellingskarakteristiek voor deze
onderwijsvorm predictieve waarde heeft, namelijk als zou blijken, dat kin-
deren met een bepaald belangstellingstype een significant betere of slech-
tere kans van slagen zouden hebben dan andere leerlingen. Dit vraagt
echter een nader onderzoek, dat in het kader van deze studie niet is
verricht.

9.4. Nijverheidsonderwijs, v.g.l.o. en practijk bij meisjes

Bij de thans te bespreken richtingen is er dikwijls groot verschil tussen
de situatie waarin de jongens respectievelijk de meisjes worden geplaatst.
Daarom zullen nu de beide sexen niet in dezelfde paragraaf worden be-
handeld. Daarentegen is er wel aanleiding een aantal richtingen per sexe
met elkaar te vergelijken. In de wereld van de beroepskeuzevoorlichting
bestaat namelijk dikwijls de neiging, te veronderstellen, dat er naar type
betrekkelijk weinig verschil bestaat tussen de meisjes die na de zesde klas
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naar een industrie- of huishoudschool gaan en degenen die v.g.l.o. gaan
bezoeken of direct de practijk in gaan. Zo er al verschillen bestaan ver-
onderstelt men, dat deze vooral in de sector van de intellectuele begaafd-
heid en eventueel van het maatschappelijk milieu zijn gelegen. Het is
daarom interessant na te gaan of er naar belangstellingsrichting inderdaad
betrekkelijk weinig verschil tussen deze categorieën meisjes bestaat. De
tabellen 9 .5, 9 .6 en 9 .7 , die betrekking hebben op meisjes, die respectieve-
lijk naar het n.o. het v.g.l.o. of direct naar de practijk gaan, vormen de
basis voor de vergelijking.

T,rssl 9.5. Belangstellingskarakteristiek van meisjes, die n.o. kiezen § - 153)
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De huishoudschoolgroep vertoont dus een duidelijker karakteristiek dan
de groep van de m.u.l.o.-meisjes. Er zijn geen opvallend lage gemiddelde
scores, maar wel zijn er enkele sectoren, waar de gemiddelde score vrij
hoog ligt: voedselbereiding, sociaal werk en opvoeding. Ook de L-score
komt boven het gemiddelde uit. De pluswaarden liggen in de sectoren,
waar men deze ook op grond van de ervaring zou verwachten.

Tessr 9.6. Belangstellingskarakteristiek van meisjes, die v.g.l.o. kiezen § - 80)
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We zien uit tabel 9.6, dat het beeld, dat de v.g.l.o.-meisjes veÍonen,
zeer sterk afwijkt van dat van de huishoudschoolgroep. Natuurlijk zullen
er onder degenen, die v.g.l.o. kiezen wel een aantal zijn, die ook op de

huishoudschool hadden gepast, maar er is blijkbaar eerl. zeer grote cate-
gorie v.g.l.o.-leerlingen, die een totaal anders gerichte belangstelling heeft.

Dit blijkt wel uit de opvallend hoge score in de sector van de technische
handarbeid. We stuiten hier op een blijkbaar toch niet zeer kleine categorie
vrouwen, die affiniteit hebben tot de practische uitoefening van een tech-

nisch beroep, maar niet de mogelijkheid in de richting van hun interessen
een opleiding te volgen.

Mede gezien buitenlandse ervaringen wijst dit op een leemte in onze
onderwijsvoorzieningen. Het zou gewenst zijn als, voorlopig bij wijze van
proef, b.v. in enkele grote steden de mogelijkheid voor meisjes werd ge-

opend, een practisch-technisch geschoold beroep te leren.
Onder de gegeven omstandigheden voelen deze meisjes, die vaak weinig

a"ffiniteit tot huishoudelijk werk bezitten, zich niet aangetrokken tot de

keuze van een huishoudschool, zodat het v.g.l.o. als enig alternatief over-
btijft.

Een andere categorie, die wellicht ook niet al te veel affiniteit tot huis-
houdelijk werk heeft, wordt gevormd door degenen, die een voorkeur voor
administratief of commercieel werk hebben; op de betreffende schalen

wordt eveneens een hoge gemiddelde score bereikt. Daarentegen is het
gemiddelde op de SO-schaal uitgesproken laag, ook op dit punt gedraagt

de v.g.l.o.-groep zich geheel anders dan de huishoudschoolgroep. Vermel-
ding verdient tenslotte nog de TN-score, die iets boven het gemiddelde

ligt. Het kan zijn, dat dit een correlaat is van de belangstelling in de TH-
sector; maar denkbaar is ook, dat zich in de groep enkele meisjes bevin-
den, die in feite een brugklasse voor het v.h.m.o. volgen en die met hun
relatief hoge scores in de sector van techniek en natuurwetenschap, deze

kleine top hebben veroorzaakt.

T*r;- 9.7. Karakteristiek van meisjes, die geen voortgezet onderwijs volgen (N=21)

TH AV TN VB AA HA AD LG M
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Het aantal meisjes, dat geen verder dagonderwijs volgt is betrekkelijk
klein, tabel 9.7 biedt daardoor niet veel mogelijkheden tot interpretatie.
In deze groep zullen zich vele betrekkelijk zwakbegaafden bevinden, die
de capaciteiten tot het leren van een beroep op geschoold niveau missen.
Vandaar waarschijnlijk de lage score op de ,,intellectuele" schalen, in het
bijzonder LG en M. Het karakteristieke patroon is overigens venvant aan
dat van de v.g.l.o.-candidaten, vooral in de relatief hoge TH en HA-
scores. Maar de karakteristiek is ditmaal minder geprononceerd, als regel
staat deze groep tussen de v.g.l.o.-categorie en degenen, die huishoud-
school kiezen.

Een eigen kenmerk is de als regel hoge L-score. Veronderstellenderwijs
kan de mogelijkheid worden geopperd, dat meisjes op eenvoudig begaafd-
heidsniveau gemiddeld een masculiener type vertonen, dan de beter be-
gaafden.

9.5. Nijverheidsonderwijs, v.g.l.o. en practijk bij jongens

Analoog aan de drie tabellen uit de voorgaande paragraaf geven de
tabellen 9.8,9.9 en 9.10 een overzicht van de belangstellingskarakteristiek
van de drie corresponderende jongensgroepen.

Teser 9.8. Belangstellingskarakteristiek van jongens, die Lt.o. kiezen § - 185)

(D, 2 tt 7 t4 10 10 L2 I t2 3 11
D2 t2 26 24 32 24 2t 20 35 28 13 32
D3 20 42 39 47 40 35 50 51 45 27 50
D4 34 6t 63 58 68 58 73 68 66 34 75
D5 55 87 79 92 90 66 85 92 87 52 95
D6 ',lo, 95 99 104 115 109 115 114 99 77 ltl
D? 98 124 123 116 137 I35 l3t 143 125 9t 143
D8 r29 l4t 149 147 159 155 154 163 149 120 160
De 146 168 173 167 174 170 r81 175 167 151 176
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)Dn 39

De uitkomsten van de analyse liggen wel in de lijn van de verwachtin-
gen: een hoge gemiddelde L-score, een betrekkelijk hoge TH-score en een
tekort aan hoge waarden in de AD-richting en op de M-schaal. Veel meer
differentiatie is hier niet te verwachten, vooral omdat de lagere technische
school verscheidene richtingen omvat. De karakteristiek van deze richtin-
gen loopt in sommige gevallen sterk uiteen, waardoor een statistische
nivellering optreedt. Bij het ijkingsmateriaal was het niet mogelijk, over
de details van de keuze van het lager technisch onderwijs gegevens te krij-
gen, enerzijds omdat vele onderwijzers van de lagere school over deze vorm
van voortgezet onderwijs geen voldoende heldere voorstellingen hebben,
anderzijds omdat tegenwoordig het lager technisch onderwijs aan vele

18l015tt18t2t7
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scholen begint met een voorbereidend jaar en pas in het tweede jaar een
eerste differentiatie in vakrichtingen volgt. We zullen echter in een afzon-
derlijk hoofdstuk nog nader op de verschillen in belangstellingskarakteris-
tiek binnen de lagere technisch school ingaan.

Tessr, 9.9. Karakteristiek van jongens, die v.g.l.o. kiezen § = 50)

TH AV TN VB AA HA AD LG
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Het is niet uitgesloten, dat zich ook hier in de v.g.l.o.-groep enkele
kinderen bevinden, die zich voorbereiden op het toelatingsexamen van een
v.h.m.o.-school. In dat geval zou van hen enige invloed op de hoogte van
de TN-, LG- en M-scores kunnen zijn uitgegaan, waardoor deze niet be-
neden het gemiddelde zijn gekomen.

Evenals bij de meisjes blijkt ook bij de jongens de v.g.l.o.-groep een
aanmerkelijk andere karakteristiek te hebben, dan de categorie, die een
lagere technische school gaat bezoeken. Er zijn geen opvallend lage ge-
middelde scores. Maar in drie gevallen, ambachtelijke vormgeving, voed-
selbereiding en sociaal werk en opvoeding, schijnt het gemiddelde betrek-
kelijk hoog te liggen. Deze drie schalen zijn in het algemeen bij meisjes
meer in trek dan bij jongens. Men zou dit kunnen zien als een aanwijzing,
dat het v.g.l.o. een meer dan gemiddelde aantrekkingskracht uitoefent op
jongens van doorsnee-begaafdheid, met een wat feminiene inslag. Deze
zalTen zich in de meeste richtingen van de lagere technische school niet
bijzonder op hun plaats voelen. Statistisch blijkt echter alleen het verschil
op de AV-schaal significant. De hier geuite vslqndslsfslling behoeft dus
nader bewijs.

Gezien het kleine aantal personen laat tabel 9.10 geen vérstrekkende
interpretaties toe. De karakteristiek blijkt echter in hoofdzaak verwant aan
die van de v.g.l.o.-jongens, met dien verstande, dat op de beide ,,intellec-
tuele" schalen TN en M de gemiddelde score wat lager is. In dit opzicht is
er verwantschap met de meisjes, die geen voortgezet onderwijs volgen. Dit
geldt ook wat betreft de gemiddeld hoge L-score.

Er ligt dus in het materiaal een vingerwijzing, dat de psychologische
geslachtsverschillgl, zoals deze in de test tot uiting komen, correleren
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Teser 9.10. Karakteristiek van jongens, die geen voortgezet onderwijs volgen
(N - 2e)
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met het begaafdheidsniveau. De differentiatie blijkt het geringst te zijn bij
de beide groepen, waarvan men met goede reden mag aannemen, dat het
gemiddelde verstandelijke begaafdheidsniveau het laagste is, in de eerste
plaats bij degenen, die v.g.l.o. gaan bezoeken en daarna bij degenen, die
na de zesde klas geen voortgezet onderwijs meer volgen.

9.6. Beroepskeuze in de agrarische sector

Tabel 9.11 geeft de frequentieverdeling van de scores der 29 jongens,
die een speciaal samengestelde steekproef uit degenen die een agrarisch
beroep kiezen vornen.

Tager 9.11. Belangstellingskarakteristiek van jongens, die de agrarische richting
kiezen § - 29)
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De als regel zeer hoge score op de AA-schaal wijst er in de eerste plaats
op, dat de belangstellingskarakteristiek hier een aanzienlijke mate van
synchrone validiteit bezit, dit temeer, omdat we een dergelijk kenmerk
bij de andere jongensgroepen niet hebben aangetroffen. Bovendien is het
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feit, dat juist de AA-score als regel hoog is, een bijdrage tot de begrips-
validiteit.

Naast het primaire kenmerk van de hoge AA-score, kunnen we enige
verwantschap in het voorkeurspatroon met dat van de in de vorige para-
graaf besproken v.g.l.o.- en practijk-groep constateren. Met deze groepen
zal de thans aan de orde zijnde categorie naar begaafdheidsniveau ook wel
ongeveer overeenkomen.

9.7 . Leerlingen in een overgangsjaar

In het materiaal bevonden zich 45 kinderen (20 meisjes, 25 jongens),

van wie werd vermeld, datzij bestemd waren t.z.t. toelatingsexamen voor
een middelbare school te doen, nadat zij eerst een overgangsjaar (brug-
klasse, speciale v.g.l.o.-school of -klasse, speciale zesde klasse) hadden
gehad. Uit de practijk is bekend, dat er zeer verschillende redenen voor het
volgen van een dergelijk jaar kunnen bestaan. In enkele plaatsen is het

bezoek van een brugklasse of dergelijke regel, behalve voor zeer begaafde
lssilingen, omdat de zesde klassen niet voorbereiden op het toelatings-
examen. Elders pleegt men alleen kinderen, die men nog niet rijp acht
voor het middelbaar onderwijs, bij wie men twijfelt aan de geschiktheid,

of die om externe redenen, b.v. ziekte, een achterstand in kennis hebben
gekregen, naar een dergelijke klasse te zenden. Een gedeelte van deze kin-
deren komt in werkelijkheid niet op een middelbare school terecht, maar
kiest na het overgangsjaar m.u.l.o. of nijverheidsonderwijs. Daarom is het
gewenst, deze groep afzonderlijk van de v.h.m.o.-groep te bestuderen.
De tabellen 9.12 en 9.13 geven de verdeling voor meisjes, respectievelijk
jongens.

TesBr. 9.12. Belangstellingskarakteristiek van meisjes, die een overgangsjaar volgen
(N - 20)

TII AV TN VB AA HÀ AD LG so
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Gezien het kleine aantal meisjes laat de tabel niet veel gelegenheid tot
het trekken van conclusies. Opvallend is echter de zeet hoge gemiddelde

score op de AA-schaal, waarvan reeds eerder is opgemerkt, dat we ver-
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moedelijk met een correlaat van het sociaal-economisch milieu te maken
hebben. Dit suggereert, dat we bij deze groep meisjes te maken hebben
met een categorie, waarin, wellicht nog meer dan in de v.h.m.o.-groep
een selectie naar sociaal-economisch niveau heeft plaatsgevonden. Deze
conclusie heeft voldoende waarschijnlijkheid. Voorts blijkt de HA-score
aan de lage kant te zijn, maar overigens vertoont de groep in veel opzich-
ten overeenkomst met de categorie van de m.u.l.o.-meisjes, d.w.z. een

neutraal beeld, zonder specifieke voorkeursrichtingen.

Tenpr, 9.13. Belangstellingskarakteristiek van jongens, die een overgangsjaar volgen
cN - 25)
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Ook voor de jongens geldt, dat het kleine aantal proefpersonen het
trekken van vérstrekkende conclusies verhindert. Opvallend hoog zijn
echter de scores op de TN- en de M-schaal, terwijl de AV-score naar
beneden een significante afwijking vertoont. De beide eerstgenoemde
karakteristieken passen bij de kenmerken van de v.h.m.o.-jongens, bij wie
echter geen lage AV-score werd geconstateerd. Wanneer we van dit laat-
ste verschil afzien, kunnen we zeggen, dat uit de analyse de suggestie
volgt, dat er geen opvallend verschil in belangstellingskarakteristiek tussen
de jongens, die rechtstreeks naar het v.h.m.o. gaan en degenen, die eerst
een overgangsjaar volgen, bestaat.

9.8. Samenvatting

Het voorgaande onderzoek heeft aangetoond, dat er parallel aan de
differentiatie na het voortgezet onderwijs, een differentiatie in de belang-
stellingskarakteristiek bestaat. Ten dele liggen de gevonden verschillen in
de lijn van de verwachting, voor een ander deel geven zij ook nieuwe in-
zichten. Mede gezien het belang voor het practisch gebruik van de test,
schijnt het daarom wel nuttig, de conclusies van het voorgaande te resu-
meren.

Vooropgesteld mag worden, dat in de voorgaande analyses geen poging
is gedaan, alle statistisch significante verschillen op te sporen. Bij de grote
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omvang van het vergelijkingsmateriaal en de eveneens vrij gÍote omvang
van een aantal der besproken groepen, worden reeds betrekkelijk kleine
verschillen - ln sommige gevallen reeds verschillen van één à twee pun-
ten - statistisch significant. Voor de practijk hebben deze echter geen

waarde, indien men een differentiatie van individuen beoogt. Daarom zijn
verschillen van één deciel in de ligging van de mediaan van de onderzochte
groep ten opzichte van de ligging van de mediaan van de vergelijkings-
groep steeds buiten beschouwing gelaten. Het vermelden van significantie-
waarden heeft dan echter ook weinig zin, terwijl anderzijds de correlaties,
gezien de grote spreiding binnen alle groepen toch nog zeer klein zijn.
Alleen bij de groepen van kleine omvang is aan het signiÍicantieprobleem
iets meer expliciet aandacht geschonken. Hier kan ook een verschil, dat
b.v. juist de SVo-drempel van betrouwbaarheid bereikt, van betekenis zijn'
Een overzicht van alle significante verschillen wordt in bijlage 1 gegeven.

De lage correlatiewaarden, waarvan boven sprake was, wijzen er reeds

op, dat een belangstellingstest zeker niet het eerstaangewezen medium is,
om een differentiatie ten behoeve van het voortgezet onderwijs door te
voeren. Ongetwijfeld is b.v. een intelligentietest, in dit opzicht, als psycho-

logisch hulpmiddel veel effectiever. Maar het feit, dat ook de belangstel-
lingstest veflnag te diÍferentiëren en dat de correlatie tussen de schaal-
waarden en het intelligentieniveau over het algemeen zeer laag is, wijst er
op, dat ter aanvulling een interessetest bruikbaar is. De overweging, dat
de interessen bij de leeftijdsgroep in kwestie over het algemeen nog weinig
stabiel zijn, vormt hiertegen geen contra-indicatie, de resultaten van de
analyse wijzen immers op een - zij het bescheiden - mate van syn-

chrone validiteit.
Wat nr de concrete uitkomsten ten aanzien van de meisjes betreft, noe-

men we als eerste opvallende resultaat het neutrale beeld van de m'u.l'o.-
groep, dat vooral treft, indien we daartegenover de zeer geptotonceerde

karakteristiek van de v.h.m.o.-groep plaatsen. Ten aanzien van de m.u.l.o.-
candidaten heeft de belangstellingstest practisch geen synchroon selecteren-

de werking. Hoewel dit schooltype voortgezet algemeen vormend onder-
wijs geeft, heeft een groot deel der leerlingen niet meer dan een doorsnee

intellectuele belangstelling.
Opvallend en tevens onverwacht is ook het grote verschil tussen de-

genen, die naar een huishoudschool zullen gaan enerzijds en degenen,

die naar v.g.l.o. gaan of het onderwijs verlaten anderzijds. Bij eerstge-

noernden komt het vrouwelijk-zorgende element in de belangstellingskarak-

teristiek vrij duidelijk naar voren. we zouden hierbij aansluitend de ver-

onderstelling willen uitspreken, dat een test, waarin ook voor de zorg voor

de kleding en voor de huishouding een schaal zo:u ziin opgenomen, ten

aanzien van deze categorie leerlingen waarschijnlijk de mogelijkheid tot
selectie zou vergroten. Bij de overige meisjes hebben we een verschuiving

van het beeld in de richting van een voorkeur voor de ,,manlijke" interes-
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sengebieden opgemerkt. Dit kwam het sterkste tot uiting bij degenen, die
naar het v.g.l.o. gaan, zodat we concluderen, dat hier de meisjes hun toe-
vlucht zoeken, die zich op een huishoudschool niet thuis voelen en die
anderzijds niet voor voortgezet algemeen vormende scholing in aanmer-
king komen.

Er schijnen bij het v.g.l.o. twee tendenties in dezelfde richting te werken.
Enerzijds menen we bij de meisjes van eenvoudig sociaal-economisch
niveau en meestal matige intellectuele begaaÍdheid in het algemeen te
kunnen opmerken, dat het specifiek vrouwelijk-zorgende element rtjlet zo
sterk op de voorgrond treedt. Anderzijds is er ongetwijfeld, los van het
voorgaande, een categorie meisjes, die meer masculien-gerichte interessen
heeft. Voor zover deze categorie deel uitmaakt van de meerderheid, die
geen voortgezet algemeen vormend onderwijs na de lagere school gaat
volgen, tendeert zij tot concentratie binnen het v.g.l.o. Speciaal voor deze
groep hebben wij een hiaat in onze onderwijsvoorzieningen gesignaleerd.

Bij de jongens vinden \ile, ondanks alle verschillen in het concrete in-
teressenpatroon, in hoofdzaak een soortgelijk onderscheid tussen de groe-
pen met verschillende bestemming. Ook hier missen de aanstaande
m.u.l.o.-leerlingen een geprononceerde belangstellingskarakteristiek. Zij
hebben alleen met de aanstaande v.h.m.o.-leerlingen gemeenschappelijk
een vrij duidelijke afwending van de manuele, in de eerste plaats metaal-
technische arbeid. Bij vergelijking van de jongens, die naar het lager
technisch onderwijs gaan, met degenen die v.g.l.o. kiezen of de practijk
in gaan, vinden we het pendant van de situatie bij de meisjes. Ook hier
zou de sexe-differentiatie in de betreffende subcultuur minder - of even-
tueel anders! - 

geprononceerd kunnen zijn dan in de bevolking als tota-
liteit.

Opnieuw is het verschil met het nijverheidsonderwijs bij de v.g.l.o.-
groep opvallend. Blijkbaar komt op deze school ook een groep jongens,

die op geschoold niveau een beroep met een wat meer feminiene inslag
prefereert. In dit geval zijn. er wel mogelijkheden om een dergelijk beroep
(kleermaker, bontwerker, kapper, banketbakker, etaleur, bepaalde varian-
ten van winkelverkoper, e.d.) in de practijk te leren, maar er is slechts
zelden een schoolopleiding voor beschikbaar.

Tenslotte heeft een analyse van de reacties van een groep agrariërs,
althans ten aanzien van de AA-schaal, ook een belangrijke bijdrage tot de

vaststelling van de begripsvaliditeit geleverd.
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Hoorpsrur X

BELANGSTELLING EN RTCHTINGKEUZE IN HET NIJVERHEIDS-
ONDERWIJS VOOR JONGENS

7O.L. Probleemstelling

In het vorige hoofdstuk hebben \rye geconstateerd, dat degenen, die het

lager technisch onderwijs gaan bezoeken, zich in verschillende opzichten
naar belangstellingskarakteristiek onderscheiden van de overige zesde klas-
sers. Het was echter in het kader van het daar besproken onderzoek niet
mogelijk, een differentiatie te maken naar de diverse vakrichtingen binnen
dat onder'#ijs. Toch kan wel bij voorbaat worden vermoed, dat er ook
tussen de leerlingen van deze richtingen verschillen in de reacties op de

B I T zullen bestaan. Weliswaar moeten we er op verdacht zijn, dat de

richtingkeuze op de lagere technische school lang niet altijd wordt ge-

motiveerd door de belangstelling. De keuze moet worden gedaan op een

ogenblik, r',/aarop zeer vele jongens nog slechts een flauwe notie hebben

over de inhoud van het onderwijsprogramma van de verschillende vak-
richtingen en van de aard van de beroepswerkzaamheden, die daarop als

regel aansluiten. Zeq herhaaldelijk zal daardoor de keuze vrijwel blinde-
lings geschieden, in navolging van b.v. de keuze van een familielid of
vriend, op grond van een aanwijzing van ouders of onderwijzers, of als

modeverschijnsel. Bovendien hebben vele lagere technische scholen in
sommige vakrichtingen te weinig plaatsen beschikbaar om alle aanbod op

te nemen. Het is geen uitzondering, wanneer dan aan degenen, die niet
aanstonds geplaatst kunnen worden, de gelegenheid wordt geboden, een

opleiding te volgen in een minder in trek zijnde richting. Lang niet altijd
heeft dus de richtingkeuze het karakter van een beslissing, die in overeen-

stemming met de geaardheid van de persoon is genomen. Indien er des-

ondanks voorkeursverschillen optreden, ziir. deze voor de practijk van de

differentiatie van bijzondere betekenis.
Aangezien het moeilijk is, op de lagere school, zelÍs omstreeks het

einde van de zesde klas, vast te stellen welke richting een jongen op de

lagere technische school zal gaan kiezen, zijn wij bij het thans te beschrij-

ven onderzoek uitgegaan van jongens, die reeds een keuze hadden gedaan,

dus leerlingen van het lager technisch onderwijs. Dit heeft onvermijdelijk
als gevolg, dat de groep gemiddeld wat ouder is, dan de leerlingen die in
de zesde klasse voor de beslissing staan. Bovendien hebben zij een zekete

mate van vormende invloed van het voortgezet onderwijs ondergaan. Deze
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bezwaren moeten worden geaccepteerd, wij hebben alleen getracht ze tot
een minimum terug te brengen, door leerlingen te onderzoeken, die zeer
recent tot de l.t.s. waren togelaten. De combinatie van eisen, dat de rich-
tingkeuze reeds moet zijn geschied en dat de toelating eerst recent heeft
plaatsgevonden, bracht mee, dat het onderzoek moest plaatsvinden in de
situatie van een l.t.s. zonder voorbereidend jaar. De toelating tot een der-
gelijke school kan evenwel pas geschieden, nadat de leerling de leeftijd
van 12 jaar en 8 maanden heeft bereikt. Onze proefpersonen zijn daar-
door vrijwel allen tenminste 13 jaar. Vele leerlingen der lagere school
moeten echter één of meermalen doubleren, zodat zij aan het einde van
de zesde klas aan de genoemde leeftijdsvoorwaarde kunnen voldoen. De
meeste leerlingen die in het onderzoek waren betrokken, hadden de Lt.s.
dan ook rechtstreeks uit de zesde klas bereikt.

Door de medewerking van een lagere technische school met een groot
aantal vakrichtingen was het mogelijk, ook een aantal opleidingen in het
onderzoek te betrekken, die in ons lager technisch onderwijs slechts be-
trekkelijk zeldzaam vertegenwoordigd zijn: loodgieters, schilders, typo-
grafen, banketbakkers. Deze richtingen hebben in het algemeen slechts
weinig leerlingen. Teneinde toch een materiaal van voldoende omvang te
verzamelen, is in deze gevallen zo nodig van de hiervoor gestelde beper-
kende voorwaarden afgeweken en zijn ook een aantal leerlingen uit het
tweede leerjaar onderzocht. In totaal zijn n het onderzoek 510 jongens
betrokken:

87 bakkers
103 bankwerkers
75 electriciens

59 timmerlieden en meubelmakers
38 schilders
21 straatmakers

51 instrumentmakers 44 typografen (zetters en drukkers)
32 loodgieters

Het zou voor de hand liggen, aan de in ons onderzoek te betrekken
proefpersonen nog een extra eis te stellen, namelijk dat zij een positieve
attitude ten opzichte van de door hen gekozen richting bezitten. Het blijkt
echter zeer moeilijk, bij de betreffende leeftijdsgroep betrouwbare uitspra-
ken over hun waardering van de gekozen richting te krijgen. Te dikwijls
hebben momentane invloeden en extreme overwegingen invloed op de
mededelingen, die de jongens hieromtrent doen. Daarom hebben wij er
van afgezien, deze eis te stellen.

Van ieder der genoemde groepen zal nt de frequentieverdeling der test-
scores op dezelfde wijze worden geanalyseerd, als in het voorgaande hoofd-
stuk met de bestemmingsgroepen is geschied.

1O.2. Bankwerkers

Tabel 10.1 geeft de verdeling van de testscores van 103 leerlingen van
het eerste leerjaar uit de richting bankwerken.
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Terer 10.1. Belangstellingskarakteristiek van leerling-bankwerkers (N - 103)

NIsoLGTH AV TN VB AA HA
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Het beeld beantwoordt aan de verwachtingen, die men op grond van
observaties over leerling-bankwerkers kan opstellen. De mediale score in
de sector van de technische handarbeid ligt zeer hoog, terwijl ook de daar-
mee positief gecorreleerde TN-score een betrekkelijk hoog gemiddelde

bereikt. De mediale waarde op de HA-schaal ligt eveneens hoog, het ge-

middelde blijkt echter niet significant van de verwachte waarde af te
wijken. In negatieve richting valt in de eerste plaats de afwending van de

agrarische arbeid en het administratieve werk op. Verder valt op, dat in
de AV-schaal een groot aantal zeer lage scores voorkomt, hoewel overigens

de verdeling niet opvallend van de standaard afwijkt. De I-score, die
zowel op items uit de TH en HA-schalen als uit de VB en AV-schalen is
gebaseerd, is door deze tegenstrijdige tendenties niet zo hoog, als wellicht
zou worden verwacht. Desondanks ligt de score toch nog gemiddeld dui-
delijk hoger dan bij de vergelijkingsgroep.

1,0.3. I nstrurnentmakers

In tabel 1.0.2 wordt een overzicht gegeven van de scores van 51 leer-
ting-instrumentmakers, allen uit het eerste jaar van de opleiding af-
komstig.

Tessl 10.2. Belangstellingskarakteristiek van leerling-instrumentmakers (N = 5l)

AV TN AD LG so

721
2t510
31 11 22
42 t7 37
56 25 47
66 43 61
73 53 76
80 69 89
92 90 97

tt136

89162
23 t4 20 22
37 23 42 32
55 3t 55 40
66 39 62 50
76 47 7l 61

85 61 76 75
89 83 90 83

98 90 98 89

513514

113
624
15 28
25 39
34 48
40 56
59 68
73 80
89 96

t4

315
630
t5 35
23 46
26 60
33 7L
42 80
s4 87
64 96

397

MHAAAVBTH

10560
20894
2618149
36 2l 19 16

40 25 25 20
45 30 32 23
46 40 35 28
49 45 45 36
51 50 49 49

0122

200
1343
2375
2986
31169
37 26 18
42 32 22
4l.3633
47 44 4l

(D. 0 13 O 7

D2224411
D3328418
D4432524
D5437631
D66401035
D? t3 45 12 4L
D8 2t 47 16 49
De 32 48 29 51

)D,

148

t9 22 t0



Het ligt voor de hand, dat deze groep in veel opzichten verwante trek-
ken met de bankwerkers zal vertonen. Dit blijkt vooral uit de zeer hoge

scores op de TH- en de TN-schalen. Daardoor is ook de score op de
M-schaal gemiddeld hoog. Anderzijds zijn de scores op de AV- en AA-
schalen gemiddeld laag, terwijl op de VB-schaal het aantal zeer hoge
scores aan de lage kant is. De HA- en AD-schalen vertonen ditmaal geen

bijzondere kenmerken, terwijl het bijzondere van de L-score vooral ligt in
het feit, dat deze een niet meer dan gemiddelde hoogte bereikt. De totaal-
karakteristiek is die van een cerebraal ingestelde, op technische bewerkin-
gen gerichte mens, in artistiek opzicht weinig creatief en misschien juist
daardoor in staat tot het minutieus vervaardigen van instrumenten en
gereedschappen.

10.4. Electromonteurs

Van de 75 electromonteurs in ons materiaal zijn er 41 leerling van het
eerste en 34 van het tweede leerjaar. Tabel 10.3 geeft een overzicht van
de frequentieverdeling.

Taepr- 10.3. Belangstellingskarakteristiek van leerling-electromonteurs (N = 75)

MsoLGTH AV TN VB AA HA ÀD
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Het beeld sluit opnieuw aan bij het voorgaande, hetgeen ook in over-
eenstemming is met de gangbare opvatting in het nijverheidsonderwijs,
waar de opleiding tot electromonteur als een specialisatie binnen de metaal-
bewerking wordt opgevat. Een andere gangbare opvatting, dat de leer-
ling-electromonteurs over het algemeen wat meer cerebraal zijn ingesteld
dan de leerling-bankwerkers, vindt hier eveneens zijn bevestiging: het
beeld sluit vooral goed aan bij dat van de instrumentmakers. Ook in dit
geval vinden we hoge scores in de TH-, TN- en M-schalen tegenover een
lage AV-score en een betrekkelijk lage AA- en AD-score. De L-score komt
ook hier niet boven het gemiddelde uit.

10.5. Loodgieters

Hoewel de beroepsnaam ,,lood-gieter" met de inhoud van de arbeid nog
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slechts zeer weinig te maken heeft, wordt zij nog steeds gehandhaafd,
zowel om traditionele als om practische redenen. De aanduiding ,,koper-,
lood-, zinkbewerken en pijpfitten" in het programma van de l.t.s. is te
langademig, benamingen als ,,Gawalo-monteur" en ,sanitah monteur"
hebben nooit populariteit gekregen. De arbeid van de loodgieter ligt in
hoofdzaak op het terrein van de metaalbewerking, maar wordt in tegen-
stelling tot die van de bankwerker, overwegend ambachtelijk verricht. In
verband met de aard van de meeste arbeidsopgaven, wordt het beroep ook
nogal eens tot de bouwvakken gerekend.

Gezien deze achtergrond is het interessant, na te gaan, in hoeverre het
voorkeurspatroon van de leerlingJoodgieters afwijkt van b.v. dat van de
bankwerkers. Dit is ook om een andere reden belangwekkend: het beroep
is zeer weinig in trek. Reeds vele jaren geeft de recrutering van een vol-
doende aantal leerlingen grote moeilijkheden. We kunnen ons daarom af-
vragen, of degenen, die toch het beroep kiezen, gekenmerkÍ worden door
een zeeÍ geprononceerde belangstellingskarakteristiek, of dat we eerder met
jongens met vrij neutrale belangstelling te maken hebben, die - wellicht
door overreding - bereid zijn dez.e richting te kiezen. Tabel 10.4 geeft een
overzicht van de bevindingen bij een groep van 18 eerstejaars en 14
tweedejaars leerlingen.

TeseL 10.4. Belangstellingskarakteristiek van leerling-loodgieters (N - 32)

TH AV TN VB AA HA AD LG so
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Hoewel door het betrekkelijk kleine aantal proefpersonen enige voor-
zichtigheid met het trekken van conclusies nodig is, zien we toch wel een
aantal duidelijke tendenties. De gemiddelde TH-score is hoog, evenals bij
de reeds besproken metaalbewerkers, maar de TN-score komt niet boven
de doorsnee uit. De LG- en M-scores zijn aan de lage kant en met name
ook lager dan bij de andere metaalbewerkers. Ook de gemiddelde AD-
score is laag. De overeenstemming met het profiel van de bankwerkers
in de HA- en Lschalen is wel suggestief, maar statistisch niet betrouw-
baar. Dit laatste geldt ook voor het wat hoge gemiddelde op de SO-schaal.

Terwijl we bij de instrumentmakers de karakteristiek konden beschrij-
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ven als een meer cerebraal-gericlrte variant van de bankwerkers, krijgen
we hier juist het tegendeel. De instelling is nog wat minder op de theorie
en het intellectuele gericht, terwijl de toewending tot de metaalbewerking
blijft bestaan. Degenen, die deze richting kiezen, kunnen dus gemiddeld
niet als amorf van interesse worden beschreven. Het beroep appelleert
misschien nog het meeste aan degenen, die zich tot de metaalbewerking
aangetrokken voelen, maar van de theorielessen op de lagere technische
school weinig gediend zijn.

Vatten we de uitkomsten betreffende de vier metaalbewerkersberoepen
samen, dan blijkt er een ontwikkelingsreeks te bestaan. De karakteristieke
kenmerken, zoals hoge TH-, TN- en M-score, lage AV- en AA-score
komen het minst duidelijk bij de loodgieters tot uifing en vervolgens steeds
meer geprononceerd bij de bankwerkers, electromonteurs en instrument-
makers.

10.6. Schilders

De thans te bespreken groep werkt met een totaal ander medium en met
totaal andere technieken dan de metaalbewerkers. Er bestaat integendeel
eerder in vele opzichten affiniteit tussen het ambachtelijk schilderen en het
kunstschilderen, een verwantschap die verder gaat dan het gebruik van
hetzelfde medium. Op de lagere technische school krijgen de leerling-schil-
ders een onderwijs, dat sterk afwijkt van dat van de meeste andere groe-
pen, onder anderen doordat wiskunde en andere exacte vakken op het pro-
gramma ontbreken. Dit heeft nogal eens tot gevolg, dat de richting wordt
gekozen door zwakbegaafde leerlingen. Mede daardoor is niet bij voor-
baat duidelijk, welke belangstellingskarakteristiek we moeten verwachten:
overweegt de toewending tot het artistieke, of zal meer het amorfe, ietwat
naar het feminiene gaande patroon van de betrekkelijk zwakbegaafde
goep op de voorgrond treden? De onderzochte groep bestond uit 19 eer-
stejaars en 19 tweedejaars leerlingen.

Tesrr, 10.5. Belangstellingskarakteristiek van leerling-schilders (N - 38)

TH AV TN VB AA HA AD LG so
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Het beeld dat deze groep vefioont, is zeer karakteristiek. Twee-derde
van de onderzochte groep heeft een AV-score, die tenminste gelijk is aan
het negende deciel van de totale populatie, scores die lager dan gemiddeld
zijn komen vrijwel niet voor. Ook de LG-score is opvallend hoog. We
mogen deze beide kenmerken wel specifiek achten voor de affiniteit tot
het kunstzinnige. Daarentegen zijn de scores op de TH-, TN-, HA- en AD-
schalen duidelijk aan de lage kant. Er is dus speciaal ten opzichte van de

metaalbewerkers een scherpe afgrenzing. De scores op de SO- en VB-scha-
len zijn normaal, de groep van de schilders onderscheidt zich dus ook
duidelijk van de intellectuele achterhoede met een naar het feminiene
neigende karakteristiek.

1O.7. Straatmakers

Een opleiding tot straatmaker bestaat binnen het kader van het nor-
male prograrnma van de lagere technische scholen niet. Op sommige scho-
len wordt echter wel ten behoeve van degenen, die in een leerlingstelsel
tot straatmaker worden opgeleid, een cursus gegeven. Deze leerlingen zijn
uiteraard iets ouder dan degenen, die een normale opleiding op een l.t.s.
beginnen, omdat zij niet meer onder de leerplicht mogen vallen. Tabel 10.6
geeft een overzicht van de scores behaald door 21 leerling-straatmakers,
\ryaarvan 14 uit het eerste en 7 uit het tweede jaar.

TesnL 10.6. Belangstellingskarakteristiek van leerling-straatmakers (N : 21)

TH AV TN VB AÀ HA AD LG M
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Gezien het kleine aantal individuen hebben alleen betrekkelijk grote

afwijkingen van het normale patroon significantie. In dit geval is de SO-

score duidelijk hoger dan gemiddeld, de VB-score bereikt bij een t-toets
op het gemiddelde ongeveer het lOVo significantieniveau. De gemiddelde

M-score blijkt significant laag te zr1n. De overige variaties hebben uiter-
aard geen betekenis. In negatieve zrnlaat dit wel conclusies toe, omdat we

bij andere betrekkelijk kleine groepen soms wel zeer geprononceerde af-
wijkingen van het gemiddelde hebben zien optreden. Over het geheel past

het door ons gevonden beeld het beste bij de karakteristiek van de jon-
gens, die na de zesde klasse rechtstreeks naar de practijk gaan: ook hier
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een vrij neutraal beeld, waarin alleen enkele schalen, die in het algemeen

meer door meisjes worden gekozen, een relatief hoge score hebben.

1,0.8. Houtbewerkers

Het ligt wel voor de hand, dat tussen de beide categorieën houtbewer-
kers: timmerlieden en meubelmakers een aanzienlijke verwantschap in
psychologische karakteristiek zal bestaan. Zij gebruiken een grotendeels

identiek medium en verrichten voor een belangrijk deel dezelfde werk-
zaamheden. Teneinde na te gaan of er desondanks tussen de timmerlieden
en meubelmakers verschillen bestaan, hebben wij de 32 timmerlieden en

27 meubelmakers uit ons materiaal afzonderlijk getabelleerd (tabel 10.7
en 10.8).

Tassr 10.7. Belangstellingskarakteristiek van leerling-timmerlieden (N : 32)

TH AV TN AA HA AD LG Mso
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Het beeld van de belangstelling der leerling-timmerlieden is weinig
specifiek. De VB-score is aan de lage kant, terwijl er een suggestie is,

dat de AV-, AD- en LG-scores wat hoger dan gemiddeld zijn. Gezien de

bescheiden omvang van de steekproef en het feit, dat de afwijking van het
gemiddelde niet zeer groot is, is echter de betrouwbaarheid van de con-
statering nog dubieus.

Taspr 10.8. Belangstellingskarakteristiek van leerling-meubelmakers (N - 27)
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Bij de meubelmakers is de belangstellingskarakteristiek meer gepro-
nonceerd dan bij de timmerlieden. Dit blijkt vooral uit de grote concen-
tratie van hoge scores in de AV-sector. Overigens is er inderdaad veel
verwantschap met de timmerlieden, opnieuw is de VB-score aan de lage
kant, terwijl er weer een indicatie is dat de LG-score iets hoger dan ge-
middeld ligt. Deze tendenties komen duidelijker tot uiting, wanneer de
groep der houtbewerkers als geheel wordt beschouwd. De tabel van de
belangstellingskarakteristiek zal hier niet worden gereproduceerd, omdat
deze gemakkelijk uit de tabellen 10.7 en 10.8 kan worden samen-
gesteld, door telkens de twee corresponderende termen uit deze tabellen
op te tellen. De ligging van de medianen der schalen wordt dan: TH
beneden het zesde deciel van de populatie, AV beneden het achtste deciel,
TN beneden het zesde deciel, VB beneden het vierde deciel, VB beneden
het vierde deciel, AA beneden het zesde deciel, HA beneden het vijfde
deciel, AD beneden het zesde deciel, LG beneden het zevende deciel,
SO, L en M beneden het zesde deciel. De drie karakteristieke schalen
zijn dus AV hoog, LG wij hoog, VB laag.

Ten aanzien van de reactie op de AV en LG schalen tonen de hout-
bewerkers duidelijke verwantschap met de schilders, alleen zijn de reacties
minder extreem. Hier staat tegenover, dat de houtbewerkeÍs geen onge-
woon lage scores op de TTI-, TN- en AD-schalen produceren. Binnen de
groep van de houtbewerkers tonen de meubehnakers het voorkeurspatroon,
met name in de reactie ten opzichte van de meest karakteristieke AV-
schaal, het duidelijkst.

We kunnen dus, naast die van de metaalbewerkers, een tweede ontwik-
kelingsreeks constateren, die van de neutrale straatmakers en de weinig
gedifferentieerde timmerlieden, via de meubelmakers naar de schilders
loopt.

10.9. Bakkers

De door ons onderzochte groep van 87 eerstejaars leerlingen voor het
bakkersbedrijf, bestaat in hoofdzaak uit leerling-banketbakkers. De overi-
gen zullen meest in het ,,gemengde bedrijf" komen. Tabel 10.9 geeft een
overzicht van hun scores.

We ontmoeten in de (banket)bakkers weer een groep met een zeer spe-
cifieke karakteristiek. De zeer hoge VB-score differentieert hen van alle
tot dusver besproken categorieën. Evenals bij de aspirant-agrariërs geldt
ook hier, dat dit belangrijkste kenmerk van het voorkeurspatroon niet
alleen een aanwijzing is voor de synchrone validiteit, maar ook voor de
begripsvaliditeit.

Ongeveer twee-derde van alle proefpersonen uit deze groep heeft een
VB-score die op het negende deciel of hoger valt, 90Vo heeft een score,
die niet beneden het zevende deciel van de populatie ligt. De andere hoge
scores treffen we aan in de sectoren AV, LG en SO en op de Lschaal.
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TeseL 10.9. Belangstellingskarakteristiek van leerling-(banket)bakkers (N - 87)

TH AV TN VB AA HA AD LG SO
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Voor de drie eerstgenoemde kenmerken geldt, evenals voor de hoge VB-
score, dat zij meer bij meisjes dan bij jongens voorkomen. Het beeld wordt
dus behalve door de specifieke VB-score ook gekenmerkt door een zeer
geprononceerde feminiene karakteristiek. Lage scores treffen we aan op
de typisch masculiene TH- en TN-schalen en voorts op de AD-schaal.

10.10. TypograÍen

De meeste grafische vaklieden worden in het kader van een leerlingstel-
sel gevormd. Er zijn echter enkele lagere technische en lagere grafische
vakscholen, waar een schoolopleiding voor zetteÍ en drukker wordt ge-
geven. De leerlingen van één van deze scholen zijn in ons onderzoek be-
trokken. Onderzocht werden 44 jongens, waarvan 2l leerling-zetters en
23 leerling-drukkers.

De belangrijkste vraag die hier rijst is, of er een duidelijk verschil in
belangstellingskarakteristiek tussen deze beide categorieën bestaat. Bij de
bespreking van het werk van Inrr (paragraaÍ 2.3), die een aantal boek-
drukkers had onderzocht, hebben wij erop ge$rezen, dat de door hem ver-
kregen uitkomsten in strijd zijn met een algemeen aanvaarde mening over
de geaardheid van de zetters en de drukkers. De vïaag rees, of de zoge-
naamde boekdrukkers in werkelijkheid zetters zouden zijn geweest. Deze
veronderstelling kon in dat verband niet nader worden geverifieerd, omdat
gegevens over andere grafische vaklieden ontbraken. De tabellen 10.10 en
10.11, die de scoreverdeling van de zetters, respectievelijk drukkers weer-
geven kunnen voor de oplossing van dit probleem echter belangrijke aan-
wijzingen leveren.

De betrekkelijk hoge gemiddelde LG-score bij de zetters ligt geheel in de
lijn der verwachting. Minder voor de hand ligt, dat ook in de AV-schaal
een zeeÍ duidelijke top wordt bereikt. Zeer uitgesproke_n lage scores zijn
er niet, alleen de TH- en AD-scores wijken naar beneden significant van
het gemiddelde af.
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Teser 10.10. Belangstellingskarakteristiek van leerling-zetters (N = 2l)

TH ÀV TN VB AA HA AD LG
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TeseL 10.11. Belangstellingskarakteristiek van leerling-drukkers (N - 23)

TH AV TN VB AÀ HA AD LG
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Het beeld van de interessen der leerling-drukkers vertoont een verras-
send grote overeenkomst met dat van de leerling-zetters. Ook hier treffen
\rye een top in de LG- en AV-schalen aan, opnieuw zijn de AD- en TH-
score lager dan gemiddeld. Vooral dit laatste is een belangrijke bevinding,
omdat traditioneel aan de drukkers altijd een technische belangstelling
wordt toegedacht.

Gezien de grote mate van overeenstemming in de belangstellingskarak-
teristieken mogen we de tabellen 10.10 en 10.1L verenigen. Evenmin als
bij de houtbewerkeÍs zal deze gecombineerde verdeling hier worden ge-

reproduceerd, omdat zij gemakkelijk uit de beide genoemde tabellen is af
te leiden. De ligging van de mediale score op de opeenvolgende schalen
is: TH beneden het vierde deciel, AV op het achtste deciel, TN op de
mediaan, VB beneden het vierde deciel, AA en HA beneden het zesde
deciel, AD beneden het vierde deciel, LG beneden het achtste deciel, SO
beneden het zesde deciel, L op het zevende deciel, M beneden het zevende

deciel. In de gecombineerde verdeling overheerst dus de karakteristiek
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van de drukkers, de afuijkingen zijn nu door het groter aantal proefper-
sonen uiteraard meer significant.

Het beeld dat we van de grafische vaklieden hebben gekregen toont in
veel opzichten gelijkenis met de belangstellingskarakteristiek van de schil-
ders, zowel in de toewending tot de AV- en LG-sectoren en de vrij hoge

L-score, als in de afwending van de TH- en AD-richtingen. Alleen zien

we hier, dat de TN-score gemiddeld normaal is, terwijl deze bij de schil-
ders uitgesproken laag was. De belangstellingstest leert, dat er - tegen de

verwachting in - in de onderzochte sectoren geen verschil van betekenis
tussen zetters en drukkers bestaat, zodat aan de testscore geen aanwijzin-
gen voor de differentiatie tussen deze beide richtingen kan worden ont-
leend.

10.1 1. Leeltijdsinvloeden

Door Inre zijn een aantal groepen leerling-vaklieden onderzocht, die
overeenkomen met de proefgroepen uit het hier gerapporteerde onderzoek,
met dien verstande, dat de door Inln onderzochte jongens een aantal
jaren (gemiddeld ongeveer drie jaar) ouder zijn dan onze proefpersonen.

Een vergelijking van de uitkomsten van de beide onderzoekingen zou de

mogelijkheid openen, na te gaan, welke rol leeftijdsfactoren in de test

spelen. In het verslag van zijn onderzoek heeft Inre gegevens meegedeeld

over de rekenkundige gemiddelden van de scores, die zijn proefgroepen

op de schalen behaalden. Doordat geen gegevens over de spreiding bekend

zijn, zal de vergelijking uiteraard alleen op zeer globale wijze kunnen ge-

schieden. Wij zullen daarbij bovendien de correcties, die wij in de test

hebben aangebracht, buiten beschouwing moeten laten en tenslotte ook
moeten aÍzien van de invloed van nationale verschillen. Deze beide laatst-
genoemde bezwaren behoeven niet zeer z\taaÍ te worden geteld: de cor-
recties zijnvar, ondergeschikte aard ten opzichte van het geheel en hebben

bovendien alleen betrekking op items, die niet homogeen zijn met hun

schaal. De structuur van de onderzochte beroepen is in Duitsland en

Nederland vrijwel gelijk, ook de maatschappelijke waardering is analoog,

zodat het niet a priori waarschijnlijk is, dat er in de beide culturen een

groot verschil in perceptie en daardoor ook in toewending tot de beroe-
pen zal bestaan.

Teneinde de vergelijking practisch te kunnen doorvoeren hebben wij
van alle groepen uit dit hoofdstuk, waarvan een tegenhanger in het onder-

zoek van InrB te vinden was, de gemiddelde score per schaal getransfor-

meerd in een percentielscore, die ontleend werd aan de normentabel van

InrB. In de handleiding voor zijn test 1oz1 geeft InrE de overeenkomstige
getallen voor zijn proefgroepen. In tabel 10.12 volgt een vergelijking van

de percentielscores van de (rekenkundige) schaalgemiddelden voor zeven

paren van beroepsopleidingen. Van ieder paar is de Duitse groep dus als
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regel gemiddeld 16 jaar, terwijl de Nederlandse groep gemiddeld ongeveer
13 jaar oud is.

TessL 10.12. Vergelijking van zeven beroepsgroepen ten aanzien van leeftijds-
invloeden

TH AV TN VB AA HA AD LG SO

Schlosserlehrling
bankwerkersleerling

Feinmechanikerlehrling
instrumentmakersleerling

Elektrikerlehrling
electromonteurleerling

Zimmermannlehrling
timmermansleerling

Tischlerlehrling
meubelmakersleerling

Konditorenlehrling
(banket)bakkersleerling

Buchdruckerlehrling
boekdrukkersleerling

82 36 63 47 44 56 59 52 4t
85 40 52 57 46 56 35 48 45

85 42 74 56 45 37 37 44 29
91 32 70 47 34 46 38 50 35

80 40 76 52 47 53 44 47 39
85 36 65 56 46 53 35 44 38

56 61 65 s4 49 55 59 45 38
70 68 46 4t 63 47 4s 57 52

74 79 43 56 63 57 32 38 32
73 78 36 54 54 43 40 57 52

49 77 40 91 62 48 43 58 42
50 63 37 92 53 52 34 55 64

35 64 60 42 43 46 61 87 37
64 69 51 51 62 51 13 69 52

( 63)
( sl)

(102)
( 7s)

( te)
(103)

( le)
( 23)

16)
32)

47)
27)

( 56)
( 87)

Bij inspectie van deze tabel blijken drie algemene tendenties. De AD-
en TN-scores zijn bij de oudere leerlingen gemiddeld hoger, terwijl de
SO-score gemiddeld lager ligt. Het eerste kenmerk kan gemakkelijk worden
verklaard uit de algemene aversie tegen kantoorwerk bij de door ons be-
studeerde leeftijdsgroep. Het is bekend, dat deze aversie met het ouder
worden geleidelijk iets afneemt. De lage SO-score hangt wellicht samen
met de relatief sterk introverte instelling omstreeks het midden van de
puberteit. Uit Amerikaanse onderzoekingen is bekend, dat de fslangstel-
ling voor de sociaal-pedagogische sector bij het naderen van de volwassen
leeftijd weer toeneemt. De relatief hoge TN-score is minder gemakkelijk te
verklaren. Het verschil tussen de leeftijdsgroepen is meestal niet groot,
maar de richting van het verschil is consistent. Wellicht moet het worden
geïnterpÍeteerd als een symptoom van de meer bewuste confrontatie van
de oudere puber met de huidige, sterk technologisch georiënteerde wereld.

In het algemeen blijkt er een zeeÍ grote mate van overeenstemming tus-
sen de corrsponderende groepen te bestaan, de toppen en dalen van de
schaalgemiddelden liggen vrijwel steeds op dezelfde plaatsen. Alleen de

$oep timmerlieden vonnt hier in vele opzichten een uitzondering. De
karakteristiek van onze timmerlieden sluit echter goed aan bij die van onze
meubelmakers, die op hun beurt weer nauwe verwantschap met de ,,Tisch-
ler" vertonen, terwijl voor de Duitse timmerlieden een dergelijke verrtrant-
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schap niet bestaat. Gezien bovendien het feit, dat de door InrB onder-
zoghte groep slechts van geringe omvang is, menen we, dat in dit geval
aan onze uitkomsten een grotere waarde mag worden toegekend.

Samenvattend kunnen we stellen, dat de leeftijdsinvloeden in de B I T
zich althans in de eerste jaren na het verlaten van de lagere school voor-
namelijk openbaren in de AD-, TN- en de SO-schalen. De relatie tussen
de overige schalen en het voorkeurspatroon van de onderzochte vakrich-
tingen is vrijwel constant. Dit betekent derhalve, dat de bevindingen uit
dit hoofdstuk in vele gevallen mogen worden gegeneraliseerd, ook voor
andere leeftijdsgroepel dan degenen, die juist de lagpre school hebben
verliaten.
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Hoorosrur XI

PREDICTIEVE VALIDITEIT

1,1.1. Probleemstelling

In de beide voorgaande hoofdstukken zijn de karakteristieke belangstel-

lingspatronen van een aantal groepen, die in het voortgezet onderwijs
worden gevormd, opgespoord. Daarbij is gebleken, dat de B I T inder-
daad een differentiatie tussen opleidingsgroepen mogelijk maalÍ. We
vinden, zowel in de zesde klas bij de aspiranten voor de verschillende

richtingen, als in het begin van het voortgezet onderwijs, significante
verschillen tussen de diverse groepen. In vele gevallen ziin deze verschillen
zo groot, dat zij ook practische betekenis hebben.

Op grond van de zo verkregen inzichten kan men ,,determineertabellen"
samenstellen, waaruit op eenvoudige wijze kan worden afgelezen, naar

welke richtingen in het voortgezet onderwijs een geconstateerde afwijking
van het gemiddelde op een bepaalde schaal eventueel verwijst. voorbeel-
den van determineertabellen, gebaseerd op de gegevens die in dit boek

zijn gerapporteerd, zijn als bijlagen II t'm' IV opgenomen. Vanzelfspre-
kend kunnen dergelijke tabellen worden uitgebreid en eventueel her-

zien, naarmate meer gegevens beschikbaar komen.
Gezien de resultaten van de onderzoekingen, die in de hoofdstukken IX

en X zijn gerapporteerd, zijn wij van oordeel, dat de BIT in het kader

van de differentiatie aan het einde van de lagere school practisch kan wor-
den toegepast. Door groepen leerlingen te selecteren, die naar belangstel-

lingskarakteristiek passen bij bepaalde richtingen in het voortgezet onder-

wijs, zou men bereiken, dat in het voortgezet onderwijs homogener groe-

pen worden gevormd dan tot nu toe. Het is psychologisch waarschijnlijk,

dat dit een positieve invloed zou hebben op de mate van bewediging, die

de opleiding de leerling geeft (tzz, hoofdstuk 15).

Dàarmee is echter nog niet gezegd, dat de leerlingen, die conform hun

belangstellingskarakteristiek in een bepaalde opleiding worden geplaatst,

daar ook meer kans van slagen zouden hebben dan anderen, die een

afwijkend belangstellingspatroon vertonen. Er zun natuurlijk in de eerste

plaats andere factoren, waarvan reeds bekend is, dat zij invloed hebben

op het schoolsucces. Maar zelfs wanneer wij kinderen zouden vergelijken,

di" oaa. intelligentie, werkhouding, sociaal milieu e,d. weinig van elkaar

verschillen, mogen we niet a priori stellen, dat een afwijking van het ,,ge-

wenste" belangstellingspatroon een slechtere prognose ten aanzien van
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het schoolsucces zou geven. Het klinkt wel aannemelijk, dat een derge-
lijke slechtere prognose inderdaad zou gelden, maar dit dient toch eerst te
worden bewezen. M.a.w. we hebben in het voorgaande wel kunnen con-
stateren, dat de test in tal van gevallen synchrone validiteit bezrt, maar
of de B I T ook predictieve validiteit heeft, moet nader worden onder-
zocht.

Gezien de omvang der werkzaamheden die met een dergelijk onderzoek
zijn gemoeid, hebben wij ons bij de bestudering van de predictieve validi-
teit van de B I T vooralsnog tot één opleidingsgroep beperkt: de v.h.m.o.-
leerlingen. Nagegaan is, of bepaalde testscores een predictieve waarde heb-
ben voor het succes in het eerste schooljaar. rn dit geval zijn niet alleen de
gebruikelijke elf schalen in het onderzoek betrokken, maar ook de ,,ge-
wogen" schaal, waaryan de constructie in paragraaf. 4.6 is besproken.

Als criterium voor het schoolsucces is de bevordering aan het einde van
het eerste leerjaar gekozen. Erkend moet worden, dat dit criterium ge-
brekkig is. De bevorderingspolitiek is niet op alle schoren dezerfde. som-
mige scholen selecteren b.v. aan het einde van het eerste leerjaar reeds
vrij streng, terwijl andere dit eerst aan het einde van de tweede of derde
klas doen. Enkele ,,gemakkelijke" scholen hebben zelfs de gewoonte,
betrekkelijk zwakke leerlingen tot het eindexamen mee te nemen. Een
leerling met één 4 en één 5 zal, bij overigens middehnatige cijfers, op de
ene school wel, op de andere niet worden bevorderd. De ene school zal
bovendien meer dan de andere geneigd zijn, pedagogische overwegingen
te laten gelden of rekening te houden met bijzondere omstandigheden,
zoals huiselijke moeilijkheden, ziekte e.d.

verschillen tussen de scholen ontstaan ook, doordat de normen waar-
mee de prestaties worden beoordeeld, zeer aanzienlijk uiteen kunnen
lopen. Eenzelfde prestatie zal dus op de ene school als onvoldoende, op
de tweede als voldoende worden beoordeeld, waarbij de verschillen in
waarderingscijfer niet zelden meer dan één punt zullen bedragen.

Een consequentie hiervan is geweest, dat wij in het materiaal, waarop
het hierna te rapporteren onderzoek betrekking heeft, enerzijds een kras
aantroffen, waarin van de 29 leerlingen slechts 2 niet werden bevorderd,
en anderzijds een klas waarin van"l.4leerlingen er 12 niet naar de tweede
gingen. Een dergelijke divergentie wijst toch wel op het bestaan van zeer
grote verschillen in het proces, dat op de scholen aan de bevordering ten
grondslag ligt. vanzelfsprekend wordt daardoor ook de mogelijkheid tot
differentiatie, op basis van een onderzoek, dat op verschillende schoren
betrekking heeft, verminderd. Onder degenen, die aan het einde van de
eerste klas bevorderd worden, bevinden zich kinderen, die op een andere
school beslist zouden zijn aigewezen en omgekeerd. Op grond van deze
overweging zullen wij onze verwachtingen ten aanzien van de mogelijk-
heid, effectieve onderscheidingen aan te brengen, beslist niet hoog kunnen
stellen.
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Desondanks verdient de bevordering als criterium toch nog de voorkeur

boven andere. De meeste andere criteria, en met name de schoolcijfers,

vertonen nog veel meer tekortkomingen ltat), terwijl het hulpmiddel, waar-

mee men elàers nog wel gunstige ervaringen heeft gehad, de schoolvorde-

ringentest (10) in ons land voor het middelbaar onderwijs nog niet beschik-

baar is. Onder deze omstandigheden is de bevordsling no$ de minst slechte

maatstaf, die in ieder geval het voordeel heeft, dat zij eenvoudig en op on-

dubbelzinnige wijze kan worden vastgesteld-

Met het ondeihavige onderzoek raken wij onvermijdelijk ook aan de

gehele problematiek, die er rondom het vraagstuk van het schoolsucces

Éestaat. Hierop zal echter niet diep worden ingegaan, wij volstaan met het

maken van enkele oPmerkingen.
In de eerste plaais kan men zich afvragen, of een eventueel positief

resultaat van een onderzoek, zoals hier wordt ondernomen' inderdaad

iets zegt over de predictieve waarde van de test. Het zou denkbaar ziin,

dat we dan te rnàk"o hebben met een samenhang, die in werkelijkheid

berust op de afhankelijkheid van een derde factor, b.v. de intelligentie.

Van een dergelijk verband zullen we in het volgende hoofdstuk nog een

voorbeeld ontmoeten. In dit geval moet echter worden opgemerkt, dat er

van een dergelijke samenhang weinig is gebleken. Met name is de corre-

latie tussen à" int"rett"scores en de intelligentie over de gehele lijn laag,

het percentage van de variantie in de interessescores, dat op grond van de

kennis uu, het IQ kan worden voorspeld, kan in de practijk worden ver-

waarloosd. Maar ook met de variabelen, die in hoofdstuk XII nog ter

sprake komen, bestaat yeinig verband. Indien er al sprake is van een in-

direct verband, dan wordt dit dus veroorzaakt door een door ons niet

onderzochte factor, die dan echter ook in het geschiktheidsonderzoek ver-

moedelijk niet of nauwelijks zal worden betrokken. In dat geval behouden

de interessescores hun predictieve waarde.

Evenmin is er aanleiding, bij voorbaat te veronderstellen, dat de groep

van de middelbare scholieren reeds thans zo homogeen naar belangstel-

lingskarakteristiek is, dat daardoor de betekenis van de belangstelling als

difLrentiërende factor aanzienlijk zou worden beïnvloed. Het is bekend,

dat in ons onderwijsstelsel de sterke tendentie bestaat, steeds een ge-

deelte van de toegelaten leerlingen als onvoldoende te beoordelen, onge-

acht de veranderingen die het peil van het aanbod, zeker op langere ter-

mijn, ondergaat 12i1. Er is dus in ieder geval differentiatie en deze zal

uiteraard geichieden op grond van kenmerken, waarin de leerlingengroep

in aanzienlijke mate heterogeen is. Uit het vooronderzoek is reeds bekend,

dat een dergelijke heterogeniteit ten aanzien van de belangstellingskarakte-

ristiek inaeiaaàa aatwezig is, zodat althans a priori de mogelijkheid, dat

deze karakteristiek een predictieve betekenis heeft, volledig open blijft.
of. deze predictieve waarde, indien werkelijk bestaande, ook behouden

zou blijven als bij de toelating tot het v.h.m.o. op belangstellingstype zou
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worden geselecteerd, is een geheel andere kwestie. Br is asnlsiíting te ver-
onderstellen, dat in dat geval de differentiatie binnen het onderwijs vooÍ-
aan volgens andere gezichtspunten zou geschieden, zonder dat het aantal
zittenblijvers daardoor wezenlijk zou worden beïnvloed (r40).

Tenslotte moet nog kort worden ingegaan op een schaaltechnisch pro-
bleem. In het kader van het predictief gebruik van een testschaal kunnen
we te maken krijgen met tweeërlei type relatie tussen schaalscore en
criterium: er kan sprake zijn van een lineair of van een curvilineair ver-
band. wanneer we constateren, dat de middenwaarde van de onderzochte
groep op een bepaalde schaal siguificant afwijkt van die van de verge-
lijkingsgroep, dan betekent dit, dat in het geval van lineair verband een
afwijking in dezelfde richting, die groter is dan die van het gemiddelde
(c.q. mediale) individu, positief moet worden gewaardeerd. Dit type rela-
tie ontmoeten we als regel, wanneer we capaciteitenscores predictief ge-
bruiken' Indien b.v. kan worden vastgesteld, dat als middenwaarde voor
de intelligentie van een bepaalde v.h.m.o.-categorie een Ie van 125 geldt,
dan plegen we een IQ van 135 als gunstig te beschouwen. Bij een curvi-
lineair verband is echter een ,,te veel" even ongewenst als een ,,te weinig,,.
Dit geval doet zich met name bij karaktereigenschappen niet zelden voor.
Een zeer grote mate van eerzucht is b.v. even ongewenst als een zeer ge-
ringe mate, zij het ook om geheel andere redenen. Ten aanzien van de
frequentieverdeling van de schaalscores bij de criteriumgroep betekent dit,
dat in het geval van lineair verband, de verdeling verschoven is in de rich-
ting, waarin de middenwaarde van die van de vergelijkingsgroep (d.w.z.
hier het ijkingsmateriaal) afwijkt. Bij curvilineair verband kan de midden-
waarde al of niet ten opzichte van die van de vergelijkingsgroep verschoven
zi1n, maar in ieder geval is de spreiding anders.

De positie van de belangstellingskarakteristiek is in deze samenhang
niet onmiddellijk duidelijk; het is moeilijk, een theoretisch uitgangspunt te
vinden voor de beantwoording van dit waagpunt. We menen echter, dat
er langs empirische weg wel een antwoord kan worden gevonden. Bij
analyse van de tabellen in de hoofdstukken IX en X blijkt, dat vrijwel
steeds, wanneer de mediale positie van een groep op een of andere schaal
significant van de vergelijkingsgroep afwijkt, de gehele verdeling in de-
zelfde richting verschoven is. Ligt de mediale positie in de onderzochte
groep b.v. boven de middenwaarde van de vergelijkingsgroep, dan is ook
vrijwel steeds het aantal individuen met een score, die tenminste op het
negende deciel ligt, duidelijk groter dan ca.lOVo. In het algemeen vinden
we geen aanwijzing van een concentratie rondom een bijzondere midden-
waarde, zoals te verwachten zou zijn in het geval van curvilineair verband,
maar er is eerder sprake varl een verschuiving in de frequentieverdeling,
waarbij de mediale positie als een ,,minimum" moet worden beschouwd.
(Van een werkelijk minimum, daargelaten of dit precies bij de mediale
positie zou moeten liggen, is natuurlijk evenmin sprake als b.v. bij het Ie,
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omdat langs verschillende wegen een compensatie van het ,,tekort" moge-

lijk is). Op grond van deze overweging zullen we in dit onderzoek een

lineair verband tussen score en schoolsucces veronderstellen en dus de

meer dan gemiddeld afwijkende score als een positieve geschiktheidsindi-

catie beschouwen, indien althans de afwijking naar richting overeenstemt

met die van de mediale positie.

11.2. Experimentele opzet

Ten behoeve van het thans te rapporteren onderzoek zijn de leerlingen
uit de eerste klassen van een aantal v.h.m.o.-scholen, meest lycea, te Am-
sterdam, Delft en Den Haag getest. In het onderzoek, dat in het eerste

kwartaal van het schooljaar plaatsvond, zijn telkens de eerste klassen in
hun geheel betrokken, dus met inbegrip van degenen, die reeds eenmaal

hadden gedoubleerd. In eerste instantie was dit uiteraard een uitvloeisel
van het feit, dat het onderzoek klassikaal plaatsvond. De aanwezigheid

van deze leerlingen werd aanvankelijk echter ook een voordeel geacht,

omdat daardoor in het materiaal de groep der niet-succesvollen groter

zou worden. Mede op grond van de voorgaande studie werd verwacht, dat

de invloed van de leeftijdsfactor niet groot zou ziin. Bij de bewerking van

het materiaal is echter gebleken, dat deze oudere leerlingen toch in ver-

schillende opzichten niet geheel vergelijkbaar zijn met de nieuwgekome-

nen. Weliswaar zijn de verschillen niet groot, zodat zij bij vergelijking van

de v.h.m.o.-groep met andere gÍoepen wel verwaarloosd kunnen worden,

doch binnen deze categorie spelen zij toch een zodanige rol, dat de sub-

groepen niet tezamen mogen worden genomen.

Naast het belangstellingsonderzoek is in een betrekkelijk klein aantal
gevallen ook een intelligentie-onderzoek verricht, met behulp van de

L.O.III-serie. Op grond van de uitkomsten van deze test is een IQ be-

rekend.
Vervolgens is aan het einde van het schooljaar nagegaan, hoe de vor-

deringen van de leerlingen waren geweest, hetgeen dus geschiedde, door te

informeren of de leerlingen waren bevorderd. Een probleem ontstond ten

aanzien van degenen, die tussentijds de school hadden verlaten: het bleek

moeilijk, een betrouwbare uitspraak over de oorzaken van vertrek te

krijgen. Ook waren er enkele leerlingen over wie op het tijdstip van na-

vraag nog geen definitieve beoordeling kon worden gegeven' omdat een

herexamen was opgelegd. Al deze twijfelgevallen zijn eenvoudigheidshalve

buiten beschouwing gelaten. Uit het materiaal, dat aanvankelijk betrekking
had op 501 kinderen, werden op deze wqze 25 gevallen geëlimineerd.

Onder de overblijvenden bevonden zich 85 leerlingen, die voor de tweede

maal in de eerste klas zaten. Van hen werden 58 kinderen wel en 27 niet
bevorderd. Voor de eerste maal in de eerste klas zaten dus 391 kinderen,
waarvan er 82 niet werden bevorderd, 10 een taak kregen en 299 zonder

164



bemraar werden bevorderd. De beide laatstgenoemde categorieën zijn in
ons onderzoek steeds tezamen, genomen.

Het materiaal, dat op deze leerlingen betrekking had, is op verschillen-
de wijzen geanalyseerd. In de eerste plaats zijn de gegevens over het ge-
hele materiaal, alleen naar de sexen gesplitst, ten aarien van de elf ,,ge-
wone" schalen vergeleken met de bevindingen over de kinderen uit het
ijkingsmateriaal, die het v.h.m.o. zouden gaan bezoeken. Dit materiaal is
bovendien aangevuld met de gegevens betreffende 59 leerlingen, afkomstig
uit een onderzoek van enkele tweede klassen, hetgeen in dit geval, waar
het om intergroepverschillen gaat, geoorloofd was. Op deze wijze werd aan
een materiaal,vanaarlzienlijke omvang, een contröle verkregen op de ge-
gevens, die in paragraaf 9.2 zijn gerapporteerd.

Vervolgens zijn de gegevens over degenen, die zonder doubleren de
tweede klas bereikten, geplaatst tegenover de gegevens betreffende de
leerlingen, die bij het onderzoek eveneens voor de eerste maal in de eerste
klas zaten, maar die bij de overgang werden afgewezen. Hierbij is uiter-
aard weer onderscheid gemaakt naar de sexen.

Dezelfde vergelijking is ook uitgevoerd voor de subgroep van de leer-
lingen van enkele scholen, die reeds in de eerste klas streng selecteren.

Tenslotte zijn nog enkele speciale onderzoekingen uitgevoerd. Deze
hadden in de eerste plaats betrekking op de leerlingen, bij wie ook een
IQ bepaald was. Getracht is, hier ,,matched samples" van zittenblijvers en
bevorderden te construeren. Ook is nog afzonderlijk nagegaan, welke
waarde in dit verband aan de ,,gelvogen" schaal moest worden toegekend.

11.3. Een contróle op de ijkingsgroep

De resultaten van alle 560 jongens en meisjes, die in het v.h.m.o.-
onderzoek waren betrokken, zijn samengevat in de tabellen 11.1 en 11.2.
Deze zijn rechtstreeks vergelijkbaar met de tabellen 9.1 en 9.2 over de
bestemmingsgrcep v.h.m.o. in het ijkingsmateriaal.

TesBr 11.1. Belangstellingskarakteristiek van meisjes, die v.h.m.o. bezoeken
(N - 230)

TH AV TN VB AA HA AD LG so

(D,
D2
D3 30
D-
D5 75
D6 12i
D? 163
D8 190
Ds 216

2Dn t4

65560
t6 76 95
37 125 119
47 135 159
67 164 l7t
82 178 192

115 197 205
130 213 ztt I
146 222 225 1

29
538
67
77 23
90 48

110 72
131 106
155 134
185 163

62
83

i11
121
150
161
181
195
2to

20

944
t9 7l
27 103
50 124
63 t4t
75 151
92 166
25 181
57 20s

720
108 3

123 6
134 13

152 23
190 31
200 53
212 69
221 127

9 10373
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Bij vergelijking van deze tabel met de corresponderende uit hoofdstuk
IX blijkt, dat de karakteristieke trekken bij de meisjes vrijwel ongewij-
zigd naar voren treden. De relatief hoge gemiddelden op de schalen TN,
AA, LG en M zijn gebleven, evenals de relatief lage gemiddelden op de
schalen VB, HA, AD en L. Aanvullend kunnen we constateren, dat er
een, overigens niet zeer krachtige tendentie is tot hoge scores op de AV-
en lage scores op de SO-schaal.

Te.spr, 11.2. Belangstellingskarakteristiek van jongens, die v.h.m.o. bezoeken
(N - 330)

(D, 55 46 5 37 64 47 47 7 42 86 1

D2 88 r 19 t4 84 111 76 65 28 92 171 1

D3 137 157 24 124 151 111 108 48 144 226 2
D4 197 195 33 160 188 146 136 67 171 242 6
D5 225 228 42 190 216 169 155 97 192 262 25
D6 259 244 65 203 241 201 186 118 212 292 31
D? 279 268 96 238 266 228 212 143 237 299 50
D8 299 280 108 273 285 254 259 183 266 313 101
De 318 306 166 304 309 290 295 230 293 324 167

TH AV TN VB AA HA AD LG so

2D, t2 24 164 35 100 6 163

Bij de jongens is het verschil tussen de twee overeenkomstige tabellen
wat groter dan bij de meisjes - tegen de verwachting in, omdat tabel9.2
betrekking had op een aanzienlijk grotere groep personen dan tabel 9.1.
Toch geldt ook in dit geval, dat de hoofdkarakteristiek dezelfde is ge-

bleven.
De frequentie van de hoge scores op de TN-schaal is nog aanzienlijk

toegenomen, terwijl de hoge gemiddelden op de LG- en M-schalen ge-
bleven zijn. Daarentegen hebben de relatief hoge HA- en AD-scores zich
niet weten te handhaven, de gemiddelden liggen hier thans in de midden-
zöne. De lage TH-, AA- en L-scores zijn gebleven. Aanvullend blijlt nu,
dat evenals bij de meisjes ook de scores op de AV- en So-schalen van
de doorsnee afwijken, ditmaal echter beide in lage richting. We herinneren
er aan, dat de lage AV-score ook reeds bij jongens, die een overgangsjaar
volgen, was geconstateerd (tabel 9.13).

De verschuivingen bij onderzoek van een groter materiaal komen dus
bij de jongens neer op een nog meer geprononceerde toewending tot intel-
lectuele bezigheden en een over het geheel sterkere afwending van de
practische activiteiten. Zowel bij de jongens als bij de meisjes blijken de
L- en M-scores een zeer goede differentiërende werking te hebben, het-
geen te opmerkelijker is, omdat we hebben kunnen constateren, dat de
statistische betrouwbaarheid van de L-score te wensen overlaat.
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1I.4. Schoolsucces in het eerste iaar in het v.h.m..o.

Volgens de bekende C.B.S. generatiestatistiek van het v.h.m.o. (rs; wordt
slechts ongeveer tweederde van de leerlingen van de eerste klasse direct
tot de tweede klas bevorderd. Daarbij vergeleken kunnen de prestaties

van orze proefpersonen, van wie ruim éénvierde de tweede niet zonder
te struikelen zal kunnen bereiken, nog ,,bevredigend" genoemd worden.
We hebben er echter reeds op gewezen, dat er ten aanzien van de bevorde-

ring zeer grote verschillen tussen de scholen bestaan en daarvan, wat de

afzonderlijke klassen betreft, reeds enkele extreme voorbeelden gegeven.

Laten we de leerlingen over wie (nog) geen oordeel bekend was buiten
beschouwing, dan kan worden gezegd, dat van de scholen in ons materiaal
het percentage niet-bevorderden, onder degenen die voor de eerste maal in
de eerste klas zaten, varieerde tussen 7 en 42Vo . Dit is voor ons aanleiding
geweest, de gegevens betreffende enkele der ,,strengste" scholen afzonder-

lijk te analyseren. Eerst zullen echter de gegevens over alle scholen wor-
den besproken. We geven in de tabellen 11.3 en 11.4 een overzicht van
de belangstellingskarakteristiek van de jongens die voor de eerste maal in
de eerste klas zaten en aan het einde van het jaar wel, respectievelijk niet
werden bevorderd.

Tesel 11.3. Belangstellingskarakteristiek van jongens, die de eerste klas van het
v.h.m.o. vlot doorlopen (N - 162)

TH AV TN VB AA HÀ AD LG so

(D, 24 20 2 22 31 25 13 2 22 42

D;3562745533722 1351 86
D; 61 80 9 6E 76 s3 44 24 74 rt4
D; % lol 10 87 95 7o s6 34 87 tzs
D; to7 t2a ru 95 105 81 64 53 97 132
D; tzz 130 23 105 tt4 96 Et 6l llo t46
D; r4o 138 36 124 128 113 es 74 t2r 146
D; 146 144 42 136 l4o 127 126 89 135 155

D; 156 ts4 74 153 151 146 144 tlz 147 160

0
0
0
I
I

10
t2
22
8T

8T2Dn

Bij vergelijking van de beide tabellen blijken er inderdaad verschillen
tussen deze beide groepen jongens te bestaan. Bij vergelijking op de me-

diale waarden van tabel 11.3. is dit verschil significant op de TN-schaal
en benadert het de eerste signiÍicantiedrempel (P ca .10) op een aantal

andere schalen (L, M, VB, AA). Belangrijker is misschien nog de con-

statering, dat de jongens die direct worden bevorderd, over de gehele lijn
het karakteristieke beeld van het v.h.m.o. meer geprononceerd vertonen,

dan degenen die aan het einde van het eerste jaar niet worden bevorderd.

Degenen, die in de eerste klas niet blijven zitten hebben een hogere me-

1550l8l61l
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TensL 11.4. Belangstellingskarakteristiek van jongens, die aan het einde van het
eercte jaar in de eerste klas vau het v.h.m.o. aiet worden bevorderd
(N - 4e)

TH AV TN VB AA HA AD LG so

( Dr.
D2
D3
D4
D5
D6
D?
Ds
De

8711 4
1314138
t7 18 19 t2
23 22 22 t4
27 26 26 t4
31 33 29 L7
35 37 30 22
37 42 38 27
43 45 44 37

64512

6
10
I3
l9
32

t7

613
13 20
2t 29
25 30
27 34
29 37
32 40
384/.
4t 46

62r
1647
22613
29818
35924
37 15 25
42 18 33
44 20 40
46 32 44

8

t4
23
30
31
39
43
46
48

1

(D, 18 39 6 37 37 7 24 M 0
D235554 124860 1445683
D31644712283781866784
D4 49 16 77 27 90 108 29 81 85 7
D5 49 59 34 94 37 Lt4 116 35 90 98 13
D6 80 70 49 105 47 lzt 125 45 97 120 t9
D? 103 85 7t 118 67 131 132 52 110 127 3t
D8 122 103 84 t26 78 138 135 77 118 135 4t
De 136 t2L 100 t39 89 142 t45 98 133 t42 78

2D"

diale score op de TN-, AD- en M-score en een lagere VB-, AA- en L
score. Opvallend is, dat vooral bij de groep van de succesvollen het ken-
merk van een hoge waarde voor de mediale AD-score voorkomt, dat we
ook bij de ijkingsgroep hadden aangetroffen, maar dat bij de contrölegroep
in de vorige paragraaf niet meer aanwezig scheen te zijn. Blijkbaar heeft de
invloed van de oudere leerlingen in het materiaal van tabel 11.3 bewerk-
slslligd, dat dit kenmerk verdween. Dit zou er op kunnen wijzen, dat we
hier met een sterk leeftijdsgebonden kenmerk van de v.h.m.o.-groep te
maken hebben.

TesBr 11.5. Belangstellingskarakteristiek van meisjes, die de eerste klas van het
v.h.m.o. vlot doorlopen (N - 147)

TH AV TN \rB ÀA HÀ AD IÍi

2D, 11

De verschillen tussen de beide groepen zijn bij de meisjes wat minder
geprononceerd dan bij de jongens. Weliswaar zijn er ook hier argumenten
aan te voeren ten gunste van de stelling, dat degenen, die direct succes
boeken het karatÍeristieke beeld meer uitgesproken vertonen, dan de
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TABEL 11.6. Belangstellingskarakteristiek van meisjes, die aan het einde van het
eerste jaar in de eerste klas van het v.h.m.o, niet werden bevorderd
(N - 33).

TH AV TN VB AA HA AD LG

880
11140
17152
20154
23174
25255
26 28 11

27 31 13
30 33 21

3012

1761
3 8 11 3

610126
9101710

13 13 18 13

16 16 25 t3
22 20 28 16
23 25 30 20
24 30 32 24

0-5
617

89 13

lt 3 16
1112520
1816721
26 17 15 2s
28 19 21 29
32 23 26 32

11071

(D,
D2
D3
D,
D5
D6
D?
D8
De

)Dn

zittenblijvers. De VB-, HA-, AD- en L-scores zijn bij de succesvollen
gemiddeld wat lager. De AA-score is wat hoger, terwijl op de TN-, LG-
en M-schalen, waar de ligging van de medianen bij de beide groepen niet
verschilt, het percentage zeeÍ hoge scores bij de succesvollen duidelijk
groter is. Hier staat echter tegenover, dat op de AV- en SO-schalen de
zittenblijvers het karakteristieke beeld wat duidelijker vertonen. Past men,
uitgaande van de hypothese, dat de succesvolle groep het karakteristieke
beeld meer geprononceerd zal vertonen, op de gevonden verschillen een
tekentoets toe, dan ligt het gevonden verschil - bij eenzijdige toetsing -op de grens van sVo significantie. Maar al zijn er dus aanwijzingen voor
het bestaan van een verschil in het belangstellingspatroon van de beide
gïoepen, toch is de onderlinge overeenstemming hier duidelijk groter dan
bij de jongens.

11.5. De invloed van strenge selectie

We hebben er reeds op gewezen, dat de bevorderingspolitiek op de
scholen, die in het onderzoek waren betrokken, grote verschillen moet
vertonen, gezien de zeer uiteenlopende percentages bevorderden. Het
ligt voor de hand hier de vraag te stellen, of op de ,,strenge" scholen het
karakteristieke beeld van de succesvollen in versterkte mate aanwezig
blijkt te zijn. Als er inderdaad een relatie tussen belangstellingspatroon en
schoolsucces bestaat, dan moet worden verwacht, dat dit op de ,,strenge"
scholen het eerst aan het lichtzal komen. Op de scholen, die in de eerste
klas geen grote barrières opywerpen, zal ook een leerling, die naar type
niet past, nog een aanzienlijke kans hebben, te worden bevorderd. Een
dergelijke leerling zal dan wellicht in een volgende klas moeilijkheden krij-
gen, maar aangezien ons onderzoek zich slechts over één jaar uitstrekte,
zal dat hier nog niet blijken.
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We hebben daarom het materiaal, dat betrekking had op de drie streng-

ste scholen uit ons materiaal, opnieuw geanalyseerd. Ten aanzien van de

zittenblijvers leverde dit uiteraard geen nieuwe gezichtspunten op' omdat
ook degenen, waarop de tabellen 11.4 en 11.6 betrekking hadden, inzeer
grote meerderheid van deze scholen afkomstig \ilaren. Omdat de tabellen,

die op de doubleergevallen van de strenge scholen betrekking hadden, niet
opvallend van de beide hiervoor genoemde verschilden, zijn zij hier niet
gereproduceerd. Wij vermelden hier alleen, in de tabellen 11.7 en 11.8,

de frequentieverdelingen van de jongens, Íespectievelijk meisjes, die op

deze strenge scholen aan het einde van het eerste schooljaar wel werden
bevorderd.

Tl,seL 11.7. Belangstellingskarakteristiek van jongens, die op een v.h'm.o.-school
met strenge selectie de eerste klas vlot doorlopen (N - 83)

TH AV TN VB AA HA AD LG so

(Dt
D2
D3
D4
D5
Ds
D?
D8
De

2Ds

Inderdaad blijken op een aantal schalen de karalteristieke trekken, bij
vergelijking met tabel 11.2 duidelijker op te treden. Het percentage zeeÍ

hoge scores op de TN- en M-schalen is aanzienlijk hoger geworden, het
percentage lage scores op de Lschaal eveneens groter. Verder zien we een

toenemende tendentie tot afwijking in de verwachte richting op de AV- en

AD-schalen. Alleen de tendentie tot lage scores op de SO-schaal heeft

zich niet gehandhaafd, hier vertoont de verdeling in tegendeel weer een

gemiddeld beeld.
We kunnen tabel ll.7 ook nog vergelijken met tabel 11.4. Dan kan

worden geconstateerd, dat significant meer jongens, die een eerste strenge

selectie weten te doorstaan, een percentiel score van 80 of meer op de TN-
en M-schalen en een score van minder dan20 op de Lschaal behalen. Een
lage AV- en AA-score en een relatief hoge score op de AD- en LG-
schalen behoren eveneens tot de veel voorkomende kenmerken. De TH-
en VB-score zijn zowel bij de succesvollen als bij de doubleerders gemid-

deld wat beneden de doorsnee, maar zij schijnen geen betekenis voor de

differentiatie tussen deze beide groepen te hebben.

170

7280
24520
36650
396E0
43711
49764
54767
6t 80 12
7t 82 37

t2146

82
137
2t 12
25 17
31 25
39 30
44 35
62 42
70 54

t3 29

92011
23 31 15

37 45 25
45 52 36
50 57 42
54 6t 54
63 67 65
72 73 68
79 80 76

10123
15364
31 45 5
49597
58669
67 72 13

74 72 16
78 75 17
82 79 33
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TanBr. 11,8. Belangstellingskarakteristiek van meisjes, die op een v.h.m.o.-school
met strenge selectie de eerste klas vlot doorlopen (N - 71)

TH AV TN VB AÀ HA AD LG

(D,
D2
D3
D4
D5
D6
D?
D8
De

)Dn

Ook bij de meisjes komen nu een aantal karakteristieke trekken duide-
lijk tot uiting. De gemiddelde scores op de TN- en M-schalen liggen hoger,
terwijl de lIA-score gemiddeld opvallend laag ligt. Verder liggen ook de
VB- en I-scores lager dan in tabel 11.5. Tegen de verwachting in geldt
voor de AA-score niet een analoge regel, deze ligt ditmaal dichter bij de
doorsnee dan in het grotere materiaal het geval was.

Bij vergelijking van bovenstaande tabel met tabel 11.6 blijkt het voor-
naamste differentiërende criterium de HA-score te zijn. Slechts ca. lAVo
van de succesvollen heeft een HA-score van 40 of hoger, terwijl 7O7o van
de doubleergevallen een dergelijke percentielscore heeft. De overige ver-
schillen in de tabel zijn niet significant, wel kan men echter zeggen, dat
er bepaalde consistente tendenties aanwezig zijn: een TN- en M-score,
die in de meeste gevallen tenminste 80 bedraagt, een Lscore en een VB-
score lager dan 40. Voorts is ook de AD-score als regel laag. Het valt op,
dat evenals bij de jongens de SO-score bij de succesvolle candidaten welis-
waar beneden de doorsnee blijft, maar daarvan toch gemiddeld minder af-
wijkt dan bij de doubleergevallen.

Gezien deze bevindingen is de conclusie gerechtvaardigd, dat inderdaad
zelfs binnen een geselecteerde groep, als die van de v.h.m.o.-candidaten,
de interessenkarakteristiek predictieve waarde heeft, zlj het dat deze be-
scheiden is. Het effect is het duidelijkst bij de scholen, waar reeds in de
eerste klas een strenge selectie plaatsvindt.

Afgezien van het speciale geval van de HA-scores is de differentiërende
werking van de belangstelling bij jongens duidelijker aan te tonen dan bij
meisjes. Hiervoor kunnen verschillende verklaringshypothesen worden op-
geworpen. Het is denkbaar, dat in een aantal gevallen bij de beoorflsling
van de schoolprestaties der meisjes andere, eventueel minder zakelijke,
maatstaven worden aangelegd, dan bij de beoordeling van de jongens. Het
is echter ook mogelijk, dat de belangstelling als motiverende factor bij

9-2323615116250
1632874825524J81

62137125735631421
24539t463501636463

263011482265532241544
393517512867552745615
50 40 27 53 36 68 60 30 50 64 10
59 48 34 6t 42 68 63 40 56 68 t7
67 57 44 67 47 70 69 49 63 68 32

4142742412228339
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meisjes een andere rol speelt dan bij jongens, terwijl het tenslotte ook
niet is uitgesloten, dat de test te z.eèÍ aan specifiek manlijke interessen
appelleert, om bij meisjes een scherp differentiërende werking te kunnen
hebben. Een definitieve uitspraak over de waarde van deze verklarings-
hypothesen kan binnen het bestek van dez.e studie niet worden gegeven.

11.6. De waarde van een ,,gewogen" schaal

In een aantal gevallen bestond de gelegenheid, bij de leerlingen tevens
een intelligentie-onderzoek te verrichten. Een dergelijk onderzoek kost,
bij gebruik van een klassikale test, enkele uren, zodat met ons totale
onderzoek dan tenminste een halve schooldag gemoeid was. Het is be-
grijpelijk, dat dit niet op alle scholen in het kader van het leerprogramma
kon worden toegestaan, zodat slechts bij een honderdtal leerlingen een
intelligentiebepaling mogelijk was. Uit deze leerlingen zijn paren gevormd,
telkens van kinderen van gelijke sexe, die voor de eerste maal in de eerste
klas zaten en van nagenoeg gelijke intelligentie waren, maar waarvan de
ene partner aan het einde van het eerste leerjaar wéI, de andere niet werd
bevorderd. Een verdergaande gelijkmaking, b.v. door ook de leeftijd - die
echter als regel niet sterk uiteenloopt - en het sociaal milieu constant te
houden, bleek bij de beperkte omvang van het materiaal niet mogelijk. Het
verschil in IQ binnen een paar bedraagt ten hoogste 3 punten.

Het bleek mogelijk, 16 paren te vormen, 10 van meisjes en 6 van jon-
gens, die aan de genoemde voorwaarden voldeden. Dit aantal is uiteraard
zeer gering, zodat de kans groot is, dat de werking van differentiërende
factoren door toevallige invloeden wordt overdekt.

Van de L6 onderzochte paren hadden 4 een IQ van 130 of hoger, 4 een
IQ tussen 120 en 129,5 een IQ tussen 115 en 119 en 3 een IQ tussen 110
en ll4. De beoordeling geschiedde, door het teken en eventueel de grootte
van het verschil tussen de paren na te gaan. Beperkt men zich tot het teken
van het verschil, dan kunnen in een aantal gevallen de jongens en de

meisjes gecombineerd worden beoordeeld, namelijk wanneer mag worden
verondersteld, dat de positief differentiërende factoren bij de beide sexen

in dezelfde richting werkzaam zijn.
De hypothesen, dat bij meisjes én jongens de TN-, en M-scores bij de

succesvollen hoger zijn, konden niet op significante wijze worden beves-

tigd, evenmin als de hypothesen, dat bij beide sexen de VB- en Lscores bij
de succesvollen lager liggen.

Wel werd bevestigd, dat bij meisjes de llA-score bij de succesvollen
lager ligt, het verschil was volgens de tekentoets op 5Vo, volgens de rang-
tekentoets zelfs op 2Vo signtÍicant Positieve resultaten had ook het onder-
zoek van de hypothese, dat bij beide sexen de score op de ,,gewogen"
MO-schaal, d.w.z. de schaal, waarin de keuzen op de hoekpunten het
beoordelingscriterium leveren, bij de succesvollen hoger ligt. Bij de meisjes
lagen 8 van de 10 verschillen in de verwachte richting (volgens de rang-
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tekentoets bleek dit significant op lVo), bij de jongens 5 van de 6 ver-
schillen. Doordat de frequentigvsldsling van de scoreverschillen op de
gewogen schaal nagenoeg geen sexeverschillen vertoont, kon op de ge-

combineerde sexen ditmaal de rangtekentoets worden toegepast, het ge-

vonden verschil bleek significant op de l%o-drempel.
Dit resultaat was aanleiding, te onderzoeken, of ook bij een groter

materiaal, analoog aan dat wat in de vorige paragrafen de gegevens voor
de analyse heeft geleverd, de differentiërende werking van de gewogen

schaal kon worden aangetoond.
Daartoe zijn de scores op de M-schaal en op de gewogen MO-schaal

voor een aantal groepen eerste klassers vergeleken. De vergelijking ge-

schiedde, door een t-toets op het verschil tussen de gemiddelden op beide

schalen toe te passen.

In dit geval zijn, behalve lssdingen, die voor de eerste maal in de eerste

klas zaten en aan het einde van het jaar wél (groep I) of niet (groep II)
werden bevorderd, ook leerlingen, die voor de tweede maal in de eerste

klas zaten, in het onderzoek betrokken. Ook in hun geval werd onderscheid
gemaakt tussen degenen, die aan het einde van het jaar wél (groep III) of
niet (groep IV) werden bevorderd. Bij de meisjes omvatte deze vierde sub-
groep echter zo weinig individuen, dat zli buiten beschouwing moest wor-
den gelaten. Tabel 11.9 geeft een overzicht van de aantallen individuen
in de verschillende subgroepen en de gemiddelden en standaarddeviaties
van de ruwe scoÍes op de beide schalen.

T.l-BBr. 11.9. Scores van groepen leerlingen uit eerste klassen van het v.h.m.o. op
twee niveauschalen

M-schaal
gemidd. s.d.

Jongens
Groep I
Groep II
Groep III
Groep IV
Meisjes
Groep I
Groep II
Groep III

31.7 10.8
26.7 8.7
31.1 8.7
28.4 13.1

50
49
43
20

48
33
15

26.5 8.2
24.2 7.8
24.8 8.5

Opmerking: Op de gewogen MO-schaal zijn negatieve scores mogelijk. Daardoor
kan de standaarddeviatie eventueel groter zijn dan het gemiddelde, zonder dat de

verdeling sterk van het normale afwijkt.

Bij meisjes blijken de verschillen tussen de groepen zo klein te zijn, dat
zij niet significant zijn. Bij de jongens heeft op de M-schaal de toetsings-
grootheid van het verschil tussen de eerste en tweede groep een waarde

24.3
23.1
22.8
26.4

14.9
12.2
18.5
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van 254 (P <.02) en van het verschil tussen de derde en tweede groep
een waarde van 2.42 (eveneens P <.02). Op de gewogen MO-schaal be-
draagt de waarde van de toetsingsgrootheid voor de beide zelfde paren
respectievelijk 1.76 en 1.73 (.10 <P<.05).

In dit geval overtreft de M-schaal dus, in differentiërende werking, de
,,gewogen" MO-schaal. Voorlopig zien wij daarom geen aanleiding, het
gebruik van de omslachtig te hanteren gewogen schaal voor de pmctijk
aan te bevelen. Getracht zal echter worden, een groter materiaal te veÍ-
zamelen, teneinde na te gaan of, op langere termijn, toch de gewogen
schaal merites heeft, die bij dit eerste onderzoek niet voldoende zijn ge-
bleken.

Een interessant aspect van tabel 11.9 vormen nog de prestaties van de
leerlingen, die voor de tweede maal in de eerste klas zitten. Zowel bij
jongens als bij meisjes heeft groep II (d.w.z. degenen die voor de eerste
maal in de eerste klas zitten en aan het eind van het jaar niet worden be-
vorderd) lagere gemiddelde scores dan deze leerlingen. Hoewel slechts in
één geval van een significant verschil kan worden gesproken, istochhetfeit,
dat we met een consistent verschijnsel te maken hebben, opmerkelijk. Uit
groep II komen immers, indien we de kinderen uitschakelen, die na de
eerste klasse de school verlaten, degenen voort, die volgend jaar tot de
groepen III en IV zouden moeten worden gerekend. Vooral opvallend is,
dat ook groep IV hogere scores heeft dan groep II. Dit zou, indien we niet
met een toevallige eigenaardigheid van het materiaal te maken hebben
en het verschil ook niet voortkomt uit het aandeel van de leerlingen, die
na de eerste klas de school verlaten (een veronderstelling, die a priori niet
erg waarschijnlijk is) er op wijzen, dat een jaar verblijf op de school een
vormende werking op de belangstelling van de leerlingen heeft. Daardoor
komt zelfs bij degenen, die het onderwijs niet met succes volgen, het
karakteristiels fslangstellingspatroon sterker tot ontwikkeling. Dit effect
heeft wetswaar, gemeten in termen van het verschil met het doorsnee-
kind van dezelfde leeftijd, weinig te betekenen, maar is toch voldoende
duidelijk, om bij vergelijking binnen het v.h.m.o. tot uiting te komen. Ook
deze veronderstelling verdient toetsing op langere termijn en aan een gro-
ter materiaal.
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Hoornsrux XII

PERSOONSKENMERKEN EN B I T-SCORES

12.1. VraagstellW

Bij het ijkingsonderzoek zijn over alle proefpersonen een aantal per-

sonalia verzameld: sexe, geboortejaar, woonplaats, beroepsniveau vader,

onderwijsrichting (,,2uil"), bestemming in het voortgezet onderwijs. Van
deze gegevens hebben de eerste en de laatste in de voorgaande hoofd-
stukken een belangrijke rol gespeeld. Zij zijn uiteraard ook degene' waaÍ-
aan in het kader van een onderzoek met het oog op voorlichting bij diffe-
rentiatie, de meeste aandacht zal worden geschonken.

Toch is het wel belangwekkend na te gaa\ of er ten aarrr:ien van de

andere genoemde variabelen ook bepaalde verschillen in de gemiddelde

wijze van beantwoording der B I T-items kunnen worden opgemerkt. In
het algemeen zal de practische betekenis van de op deze wijze verzamelde

wetenschap niet zeer groot zijn, maar voor de verdere ontwikkeling van de

belangstellingspsychologie kan een dergelijk onderzoek toch nuttig zijn'
Vanzelfsprekend wijst de enkele constatering van een correlatie tussen

één der genoemde variabelen en een bepaalde schaalscorenietaanstonds op
het bestaan van een causale relatie. Doorgaans zal het niet mogelijk zijn,

op grond van de beschikbare gegevens met enige stelligheid een uitspraak
te doen over de ware aard van de samenhang. Een naderonderzoekzouhier
nodig zijn. Teneinde te onderzoeken of er verband bestaat tussen een be-

paald persoonsmerk en een testcategorie, is steeds gebruik gemaakt van

een vergelijking met het basismateriaal, dat afkomstig is uit het ijkings-
onderzoek. De gegevens, die op de beide sexen betrekking hebben, zijn
daarbij afzonderlijk behandeld. Ter karakteristiek van de eventueel be-

staande relatie is voornametijk de phïcoëÍÍiciënt op de medianen be-

rekend (vergelijk paragraaf 8.3); eventueel is echter ook de concrete

frequentieverdeling, geprojecteerd op het decielenrooster van de basis-

groep, onderzocht.

12.2. Leettijdsverschillen in het ijkingsmateriaal

In paragraaf 10.11 is geconstateerd, dat bij vergelijking van overeen-

komstige opleidingsgroepen van yslsghillsads leeftijd slechts weinig ver-
schillen in de B I T-score aan het licht treden. Vergelijking van ca. 13-
jarige jongens met gemiddeld 16-jarigen wees alleen op het stijgen van

de AD- en TN- en een dalen van de SO-score in dit leeftijdsbestek.
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We vinden ook in ons ijkingsmateriaal kinderen van verschillende leef-
tijd, die allen leerling van een zesde klasse van een lagere school zijn.
De oudere leerlingen onderscheiden zich echter van de jongeren, doordat
zij vrijwel steeds één of meermalen hebben gedoubleerd. We mogen daar-
om wel bij voorbaat veronderstellen, dat de oudere leerlingen uit het
ijkingsmateriaal niet in alle opzichten vergelijkbaar zijn met de jongere.
Algemeen bekend is, dat het intelligentieniveau bij de zittenblijvers gemid-
deld lager ligt. Bij een onderzoek in Noord-Brabant (8) bleek, dat het IQ
bepaald met behulp van een verbale intelligentietest (L.O.IV-serie) bij
degenen, die steeds waren bevorderd gemiddeld 104.35, bij degenen die
eenmaal hadden gedoubleerd 98.9 en bij degenen, die twee of meermalen
hadden gedoubleerd 95.5 bedroeg. Bij een intelligentiebepaling met behulp
van een non-verbale test (,,Progressive Matrices") waren de verschillen
iets kleiner, de gemiddelden bedroegen nu achtereenvolgens 105.0, 100.5
en 99.15. Hoewel de correlatie tussen de schaalscores en het verbale IQ
niet groot is (vergelijk paragraaf 4.7), mag deze bij een detailstudie niet
worden verwaarloosd.

Nagegaan is nu, of er verschillen in de voorkeur bij de diverse leeftijds-
groepen in de zesde klasse voorkomen. In ons materiaal, dat uit 487 meis-
jes en 531 jongens bestaat, bevonden ach244 kinderen, die in het lopen-
de schooljaar tonminsfs de leeftijd van L3 jaar bereikten. Dit waren 106
meisjes en 138 jongens, zodat de percentverhouding van de beide sexen
onder deze ouderen voldoende overeenkomt met die in het gehele ma-
teriaal (Cniz - 2.47,P>.LO).

Een vergelijking, voor de beide sexen afzonderlijk, leverde wsinig spre-
kende verschillen tussen de ouderen en de jongeren op. Als enige kan
worden gereleveerd, dat de voorkeur van de oudere meisjes voor de items
uit de voedselbereidingssector significant groter was Qthi - f .14). Aan-
gezien de sexeverhoudingen in de beide groepen gelijk zijn, is vervolgens
nagegaan of bij het grotere gecombineerde materiaal nog duidelijke ver-
schillen aan de dag zouden treden. Dit bleek inderdaad het geval te zijn.
De oudere leerlingen hadden een significant lagere score op de LG- en
de M-schaal (in beide gevallen phi - -.13) 

en een significant hogere
score op de L-schaal (phi - +.L2). Bovendien was ook de HA-score wat
hoger Qthi - +.06, P<.05). Al de genoemde verschillen zijn in de rich-
ting, die ook op grond van het intelligentieverschil moest worden verwacht,
zodat in eerste instantie de veronderstelling gerechtvaardigd schijnt, dat
het - overigens betrekkelijk geringe 

- onderscheid tussen de leeftijds-
groepen in de zesde klasse niet aan de leeftijdsfactor, maar aan het ver-
schil in begaafdheidsniveau moet worden toegeschreven.

12.3. Iloongebied

Bij het onderzoek naar de samenhang tussen de aard van \iloongemeente
en de voorkeur, traden slechts in twee gevallen verschillen aan het licht:
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enerzijds bij de kinderen, die in de zeer grote steden (meer dan 500.000
inwoners) leven, anderzijds bij degenen die op het platteland of in een

,,overgangsgebied" wonen. In beide gevallen heeft de vergelijking plaats
gehad tussen het betreffende woongebied en het totale overige materiaal.

Bij de meisjes uit de zeer grote steden waren in twee sectoren de scores
duidelijk lager dan bij de overige meisjes: HA (phi - -.23) 

en AD
(phi - -.15). 

Bij de jongens uit deze steden werden eveneens in twee
sectoren verschillen gevonden, ditmaal betrof het hoger liggende scores
op de M-schaal @hi: +.11) en de VB-schaal (phi: +.10).

Bij de plattelandsmeisjes was de AD-score duidelijk hoger dan gemid-
deld(phi - +.27), terwijl op twee andere schalen, SO (phi - -.16) 

en
AA (phi - -.16) 

de gemiddelde score lager lag. Bij de jongens uit de
plattelandsgebieden lag de TN-score lager (phi - -.18), 

evenals de
M-score (phi - -.13), 

terwijl daarentegen de AA-score gemiddeld hoger
tag @hi - +.11).

Een groot deel van de genoemde verschillen correspondeert met de
karakteristiek van de v.h.m.o.-groepen ten opzichte van het vergelijkings-
materiaal. Of het gevonden verschijnsel echter zou moeten worden ver-
klaard uit het inderdaad aanzienlijk grotere percentage van de grote-
stadsjeugd, dat naar het v.h.m.o. gaat, blijft een open vraag. Het kan ook
zijn, dat de jeugd in de grote steden over het geheel een meer ,,theore-
tische" fuls6slling heeft en het is zelfs niet uitgesloten, dat de gevonden
verschillen voortkomen uit de verschillen, die er in allerlei andere op-
zichten tussen de grote stad en het platteland bestaan.

12.4. Beroepsniveau vader

Bij de niveau-indeling van de beroepen der vaders van de onderzochte
kinderen is het schema van Tosr en Luycxx (180) gevolgd. Hierin worden
negen niveau's onderscheiden van I (zeer eenvoudige arbeid op handlan-
gersniveau) tot 9 (hogere beroepen, die in het algemeen een academische
scholing veronderstellen). Op grond van deze indeling kunnen de kinderen
onderling worden vergeleken, waarbij zowel afzonderlijke niveau's als
combinaties van opeenvolgende niveau's tegenover de rest kunnen wor-
den geplaatst. Het aantal vergelijkingsmogelijkheden wordt op deze wijze
zeer groot, vooral als men in aanmerking neemt, dat ieder vergelijkings-
paar ten aanzien van de verschillen op elf schalen kan worden getoetst.
Er zijn 30 verschillende mogelijkheden van afzonderlijke of combinaties
van opeenvolgende niveau's, die telkens op 11 schalen ten opzichte van
de rest kunnen worden getoetst, zodat er in principe 330 toetsingsmoge-
lijkheden zijn.

Niet alle 30 niveaugroepen zijn echter even zinvol; het lijkt b.v. weinig
zin te hebben om de niveau's 7 + 8 te vergelijken met de rest (d.w.z. de
groepen I t/m 6 en 9). Maar zelfs als men enige reductie toepast, blijven
er nog vele toetsingsmogelijkheden en dus ook een niet geringe kans op het
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optreden van extreme toevallige variaties. Dr Gnoor fa1 heeft er op ge-
'wezrlÍt, dat in een dergelijke situatie het gevaar dreigt, dat men de toeval-
lige eigenaardigheden van het materiaal gaat uitbuiten. Men kan dus in
dit geval alleen maar waarde hechten aan verschillen met een zeer kleine
toevalskans.

Dergelijke verschillen zijn inderdaad gevonden, zij het ook slechts in vrij
klein aantal. Opvallend is wel, dat deze verschillen alleen bij de jongens

optreden. Bij de meisjes werd geen enkel zeer significant verschil aange-

troffen. Bij combinatie van de jongens en meisjes (in dit geval weer ge-

oorloofd, omdat de sexeverdeling op de verschillende niveau's slechts

weinig uiteenloopt) werden nog wel enkele verschillen geconstateerd.
In concreto blijkt, dat de jongens, wier vaders op de drie laagste niveau's

zijn ingedeeld, significant lage scores op de TN- (phi - -.14) 
en M-

schaal (phi - -.18) 
boeken. In de middenlaag, niveau's 3 t/m 5 is enige

voorkeur voor de VB-schaal (phi - +.12) aanwezig. Op de drie hoogste
niveau's vinden we een afwending van de Lschaal (phi - -.19)' 

terwijl
op de twee hoogste niveau's de voorkeur voor de TN-schaal ss1 significan-
te waarde bereikt (phi - +.13).

De genoemde verschillen zullen wel in de eerste plaats een uitvloeisel
zijn van de reeds lang bekende begaafdheidsverschillen (a5, 61), die parallel
gaan aan de verschillen in beroepsniveau bij de vaders. We kunnen overi-
gens wel concluderen, dat de invloed die hiervan op de belangstellings-
karakteristiek uitgaat, practisch slechts zeer weinig te betekenen heeft.

Bij combinatie van de beide sexen blijkt, dat op de drie laagste niveau's

een significant geringer voorkeur voor de LG-schaal bestaat (phi - -.11),terwijl op de vier hoogste niveau's de HA-schaal significant minder vaak
wordt gekozen Qthi - -.11). 

Ook deze verschillen zullen wel vooral met
begaafdheidsverschillen in verband moeten worden gebracht.

12.5. Beroepssector vader

Ten aanzien van de sector waarin de vader werkzaam was of is, hebben
we onderscheid gemaakt tussen landbouw, industrie, handel, administratie,
diensten, gezag, verkeer en vrije beroepen en onderwijs. Sommige van
deze subgroepen hebben een kleine omvang, in het bijzonder wanneer ook
nog een splitsing naar sexen wordt doorgevoerd. Daarom zijn in een aantal
gevallen enkele kleinere gtoepen gecombineerd in het onderzoek betrok-
ken. Daardoor dreigt opnieuw het gevaar, dat ook in de voorgaande para-
graaf werd gesignaleerd: de toevalskans op het optreden vatr ,,signifis3als"
afwijkingen kan niet meer worden verwaarloosd. Opnieuw geldt dus, dat
alleen verschillen met een zeer geringe toevalskans aanvaardbaar àir..
Bovendien kunnen we, evenals in het voorgaande geval, onderzoeken, of
deze verschillen ook inzichtelijk te aanvaarden zijn.

Veel vaker dan bij de niveau-indeling werden thans verschillen gevon-

den. Bij de meisjes, waarvan de vader in de landbouw werkzaam is, vinden
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we een duidelijke voorkeur voor de AD- en TH-schalen (phi resp. {.21
en l.l2) naast een afwending van de SO-items (phi - -.l}).Het beeld
is dus verschoven in masculiene richting. Bij de dochters van industrie-
arbeiders vinden we de tegengestelde tendentie: voorkeur voor de SO-
schaal (phi - +.10) en afwending van de AD-schaal @hi - -.14). 

Bij
de meisjes, waarvan de vader een vrij beroep uitoefent, of in het onderwijs
werkzaam is, vinden we een meer dan gemiddelde belangstelling voor de
AA-schaal @hi - +.13) en een indicarie (de significantiedrempel van SVo
wordt wel, die van lVo rrret bereikt), dat de AD-schaal weinig in tel is (pài

- -.09). 
Uitgaande van de gedachte, dat een aanzienlijk deel van de be-

trefïende meisjes wel naar het v.h.m.o. zal gaan, njn deze beide bevindin-
gen wel begrijpelijk.

Bij de jongens is het aantal zeer significante verschillen ditmaal niet op-
vallend groot. Bij de zoons van werkers in de agrarische sector, treffen we
een aanzienlijk aantal verschillen aan, die niet de lVo, maar wel de 5Vo-
drempel van betrouwbaarheid bereiken. Onder hen vinden we een voor-
keur voor de technische handarbeid (phi - +.11) en een afwending van
de M-, TN- (beide phi - -.11) 

en LG-schaal @hi - -.09). 
De zeer

bescheiden voorkeur voor agrarische arbeid, berei}Í zelfs nog niet de
Svo-drempel van significantie. Deze verschillen worden hier, ondanks hun
dubieuse betrouwbaarheid, gereleveerd, omdat zij onderling consistent
zijn. Er ligt een indicatie in besloten, dat de betreffende groep jongens
sterker practisch ingesteld is, dan de overigen.

Bij de jongens, waarvan de vader in de sectoren handel of verkeer werk-
zaam is, constateerden we een afwending van de agrarische arbeid (phi

- -.13). 
Tenslotte vonden we bij de subgroep vrije beroepen en onder-

wijs, gecombineerd met administratie een meer dan gemiddelde voorkeur
voor de LG- en M-schalen Qthi resp. l.l2 en +.15). De betekenis van
het eerstgenoemde verschil is niet duidelijk, die van de beide laatstgenoem-
de past weer bij de grote frequentie, waannee in deze gecombineerde sub-
gïoepen het v.h.m.o. als voortgezet onderwijs zal worden gekozen.

Een analyse van de gecombineerde scores van jongens en meisjes kwam
in dit geval niet in aanmerking, omdat de sexeverhouding in de subgroepen
niet voldoende constant bleek te zijn.

Voor de samenhangen, die in deze paragraaf aan de orde kwamen,
geldt dus in hoofdzaak hetzelfde als bij de verschillen, die verband hou-
den met het beroepsniveau van de vader: zij zijr, betrekkelijk klein in aan-
tal en van geringe practische betekenis, maaÍ zoyeÍ zij voorkomen, als
regel wel begrijpelijk. We stuitten thans ook op samenhangen, die niet
steeds zonder meer in verband kunnen worden gebracht met milieuver-
schillen in begaafdheidsniveau.

12.6. Onderwij srichting

De laatste vraag, die ons zal bezighouden betreft de eventuele verschil-
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len tussen de leerlingen van schooltypen, die tot verschillende ,,zuilen"
behoren. Deze vraag is ook voor de ijking van belang, omdat we hebben

geconstateerd, dat het protestants-christelijk onderwijs in te kleine getale

in onze steekproef vertegenwoordigd was.

Vanzelfsprekend behoeft de richting van het onderwijs, die door een

kind wordt bezocht, niet altijd te worden opgevat als een ondubbelzinnige
indicatie aangaande de geloofsgroep, waÍytoe het gezin behoort. wel kan

men, op grond van dagelijkse observatie, het vermoeden uitspreken, dat

slechts een z,eer kleine minderheid van de leerlingen van het R.K.-onder-
wijs niet uit katholieke gezinnsn komt. Maar voor het Prot. Chr' onder-

wijs geldt een analoge overweging zeker niet; een niet gering deel van de

leerlingen komt uit niet-orthodox protestantse gezinnen. Het openbaar

onderwijs op zijn beurt zal zijn leerlingen wel in meerderheid uit buiten-

kerkelijke of vrijzinnig-protestantse gezinnen recruteren, maar trekt toch

ook een niet te verwaarlozen aantal kinderen uit de andere groeperingen.

Deze overwegingen maken het bij voorbaat onwaarschijnlijk, dat we bij
ons onderzoek aanzienlijke verschillen tussen de voorkeurspatronen van

de leerlingen van het openbaar en protestants-christelijk onderwijs zullen

vinden. Indien er al verschillen zijn, moeten we deze in de eerste plaats

verwachten tussen het R.K. en het overig onderwijs. Bij oudere leeftijds-

gÍoepen zijn daar inderdaad wel voorkeursverschillen aangetoond. In een

Duits onderzoek uit de eerste jaren na 1900 (geciteerd bij 86) werd ge-

vonden, dat de beroepskeuze van de R.K. abituriënten een aanzienlijk

andere frequentieverdeling vertoont, dan die van de protestanten. In
hoofdzaak ian dit verschil worden getypeerd met de uitspraak, dat bij de

R.K. de voorkeur voor de alpharichtingen verhoudingsgewijs groter was.

Geheel analoge yslsshillen treden in ons hoger onderwijs aan het licht,

zoals nog uit recente gegevens (s2, 84) blijkt.
Bij anilyse van ons materiaal werden in eerste instantie inderdaad een

aantal opmerkelijke verschillen gevonden, die op soortgelijke richtings-

verschillèn schenen te wijzen. Bij de R.K.-jongens bleek de voorkeur voor

de TN-richting aanmerkelijk geringer dan bij de overige jongens (pfti

- -.2O). 
Bij de meisjes waren er veel meer verschillen: de R'K'-meisjes

kozen signifióant meer de items uit de AD- (phi - +.34), HA- (phi

- +.31), TIH- (phi - +.23) en TN-schaal @hi * +.20) en significant

minder de items uit de SO-schaal (phi - -.24).Tussen 
de leerlingen

van het openbaar en het protestants-christelijk onderwijs werden geen

significante verschillen gevonden'
-Deze 

bevindingen waren aanleiding, om de frequentieverdeling van de

drie hoofdrichtingen, naar sexe gesplitst, meer in detail te onderzoeken.

Daarbij bleek, dat bij vijf van de zes groepen de afwijkingen van het ge-

middelàe beeld slechts weinig te betekenen hadden. Bij de jongens bleken

de leerlingen van het openbaar onderwijs een iets meer dan gemiddelde

score op de TN- en LG- en dientengevolge ook op de M-schaal te behalen.
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Bij de R.K.-jongens waren de TN- en M-score iets aan de lage kant, ter-
wijl daarentegen de AV-, SO- en Lscore iets boven het gemiddelde lagen.

De numeriek kleine Prot. Chr.-groep vertoonde geen significante afwijkin-
gen van het gemiddelde. Bij de vrouwelijke leerlingen van het openbaar
onderwijs \ryaren, behalve de SO-score, ook de gemiddelden op de AA-
schaal en - in geringe mate - op de AV- en VB-schaal aan de hoge
kant, terwijl de TH-, IIA- en AD-scores iets te laag waren. Bij de Prot.
Chr.-meisjes vielen vooral de iets aan de hoge kant liggende gemiddelden
op de VB- en SO-schalen op. In al deze gevallen waren de verschillen
echter numeriek van weinig betekenis: statistisch juist significant, of zelfs
alleen maar als tendenties in het materiaal aanwezig. De enige groep, die
een duidelijk afwijkend beeld bleef vertonen, was die van de R.K.-meisjes.
In tabel 12.1 wordt van de frequentieverdeling van deze groep een over-
zicht gegeven.

TesBr- 12.1. Belangstellingskarakteristiek van vrouwelijke leerlingen van het R.K.-
onderwijs 61.1 - 189)

(D, 5 - 13 15 6 2 t2 t7 2 L8

D22019182710535461629
Ds 24 42 39 48 52 19 t4 47 77 32 44
D4 57 61 70 33 32 67 101 51 61
D5 48 77 63 94 100 48 42 83 119 65 83
D6 73 107 76 105 tt4 64 67 106 139 96 103
D? 94 130 104 130 145 97 93 130 156 rlt 118
D8 107 146 132 153 155 125 126 150 173 130 t48
De t4t 170 159 170 173 165 155 t7t 182 159 168

TH AV TN VB AA HA AD LG so

2Dn

Er zijn duidelijk significante verschillen op de TH-, AD-, TN-, HA- en
SO-schalen. Het algemene beeld van deze frequentieveldsling wordt dus
gekaralÍeriseerd door een verschuiving in de richting van het masculiene
beeld. Deze verschuiving treedt echter ook op bij de meisjes die v.g.l.o.
gaan volgen of na de zesde klas de practijk in gaan. Onderzocht zou dus
moeten worden, of de gevonden correlatie wellicht met een verschil in
bestemming samenhangt. Indien b.v. meer R.K.-meisjes de beide genoem-
de richtingen zouden kiezen, dan op grond van hun aantal in het totale
materiaal te verwachten is, zou dit betekenen, dat we daarmee in onze
conclusies rekening moeten houden. In dat geval doen zich in principe
drie mogelijkheden voor: óf de karakteristieke trekken van tabel L2.l
moeten worden verklaard uit de grotere frequentie van v.g.l.o. en ,,prac-
tijk"-meisjes, óf de karakteristiek van de beide bestemmingsgroepen is een
gevolg van de aanwezigheid van een te grote concentratie van R.K.-meis-
jes in het betreffende gedeelte van ons materiaal, óf de beide kenmerken

2t1834161930t9
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versterken elkaar. Om dit te toetsen is eerst onderzocht, welke verschillen
er eventueel bestaan tussen de bestemming van de R.K.-meisjes en die van
het totale materiaal. Tabel 12.2 geeft een overzicht van de percentages,
die naar de verschillende bestemmingen gaan.

T$et- 12.2. Frequentieverdeling der schoolbestemming bij meisjes (percentages)

v.h,m.o. m.u.l.o. n.o, v.g.l.o. practijk

R.K.
Totaal

35.4
16.4

De percentages v.h.m.o.- en m.u.l.o.-aspiranten blijken onder de R.K.-
meisjes dus iets kleiner te zijn dan in het totale materiaal, maar dit ver-
schil heeft, omdat het numeriek slechts om kleine groepen gaat, weinig te
betekenen. Daarentegen is het percentage, dat naar het n.o. gaat duidelijk
veel te laag en het percentage, dat naar v.g.l.o. of de practijk gaat, omge-
keerd veel te hoog.

We hebben hier dus inderdaad te maken met een gecompliceerde samen-
hang. Bij de interpretatie van de bijzondere belangstellingskaralÍeristiek,
die bij de R.K.-meisjes werd gevonden, moet rekening worden gehouden
met het feit, dat onder hen een relatief zeer groot aantal rechtstreeks in
de practijk, of naar het v.g.l.o. gaat. DezÉ relatief sterke preferentie van
R.K. meisjes voor het v.g.l.o. is niet slechts een toevallige eigenaardigheid
van ons materiaal. Bij analyse van de landelijke cijfers over het school-
bezoek der 12- t.m. lS-jarigen komt dezelfde tendentie naar voren (e).

Om na te gaan, of de gevonden karakteristiek inderdaad met de rich-
ting samenhangt, doet men het beste, de meisjes, die naar v.g.l.o. of prac-
tijk gaan, vau het onderzoek uit te sluiten. IVij hebben daarom uit het
totale materiaal de gegevens gelicht, die betrekking hadden op de meisjes,
die naar v.h.m.o., m.u.l.o., huishoudschool of overbruggingsjaar gaan. In
totaal betrof dtt 3T4leerlingen. Voor de schalen, waarop de R.K.-meisjes
zich duidelijk van de anderen onderscheiden, is nu voor deze nieuwe
steekproef onderzocht, of nog steeds richtingsverschillen voorkomen. Van
de gebieden TH en TN is in tabel 12.3 de frequentieverdeling voor deze
beide schalen, gesplitst naar de drie hoofdrichtingen weergegeven.

Uit deze tabel blijkt, dat de richtingsverschillsa au zijn weggevallen.
Het iets hoger liggende gemiddelde van de R.K.-meisjes op de TN-schaal
verschilt niet significant van dat van de anderen, ondanks het feit, dat
de aantallen meisjes in dit geval toch reeds voldoende groot zijn, om be-
trekkelijk kleine verschillen aan het licht te brengen. Op de overige scha-
len blijken de verschillen in de ligging van de mediaan eveneens niet meer
dan hoogstens één deciel te bedragen.

Op grond van deze bevinding mag o.i. worden geconcludeerd, dat er
van een specifiek richtingsgebonden verschil in de belang$sllingskarak-
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TesBr, 12.3. Scoreverdeling op de TB- en TN-schalen bij meisies van verschillende
richting.

2Dn

teristiek ook bij de meisjes niet kan worden gespÍoken. Indien er al ver-
schillen Àjn, àin deze van zo bescheiden aard, dat zij voor de practijk
geen betekeDis hebben. Eventuele verschillen in de voorkeur, die zich b.v.
aan het einde van het middelbaar onderwijs zouden openbaren, moet€n
dus hun oorsprong hebben in factoren, die pas tijdens de puberteit hun
werking ontplooien.

TN
RK PC OL

9tl2
20 10 46
32 2t 83
42 28 115
61 35 163
77 38 186
92 N 203

(D,
D2
D8
D4
D6
Ds
D?
Ds
Ds

TII
RK PC OL

;
40
56
69
77
93

10

94s
t7 96
26 133
29 165
34 189
40 2t4
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BIJLAGE 1 

STATISTISCHE SIGNIFICANTIE VAN VOORKEURSVERSCHILLEN 
...... 
00 TH AV TN VB AA HA AD LG so L M n. O'I 

1. Bestemming 

V.H.M.O. -- ++ -- ++ ++ -- ++ 65 
M.U.L.O. -- ++ -- 153 
L.T.S. ++ -- ++ -- 185 
V.G.L.O. jongens + 50 
Practijk -- + -- 29 
Landbouw -- +:+ - -- 29 
Overg.jaar -- ++ ++ 25 

V.H.M.O. ++ -- ++ -- - ++ -- ++ 37 
M.U.L.0. -- -- ++ ++ 164 
L.N.O. meisjes -- ++ -- -- ++ ++ -- 153 
V.G.L.O. ++ + ++ ++ -- 80 
Practijk ++ ++ -- ++ -- 21 
Overg.jaar ++ -- 20 

2. Richting 
L.T.S. 
Bankwerker +.+ - ++ -- -- ++ 103 
Instrumentmaker ++ -- ++ -- -- - - - ++ 51 
Electromonteur +-+ -- ++ - - -- - ++ 75 
Loodgieter ++ -- - -- 32 
Schilder -- ++ -- -- -- ++ 38 
Straatmaker + -- 21 
Timmerman + -- 32 
Meubelmaker ++ - 27 
Bakker -- ++ -- ++ -- ++ ++ 87 
Zetter - ++ -- + 21 
Drukker + - -- ++ 23 
V.H.M.O. bevorderd na 
strenge selectie 
jongens -- -- ++ -- -- ++ -- ++ 83 
meisjes ++ -- ++ -- -- ++ -- ++ 71 

3. Predictie V.H.M.O. 
bevorderd na strenge 
selectie versus niet-bevorderd 
jongens + - - - ++ 83/49 
meisjes -- + 71 / 33 



Toelichting: Bij de significantieberekening is als regel gebruik gemaakt van
t-toetsen, De significantiebepaling geschiedde in de rubrieken 1 en 2 ten opzichte
van de schaalgemiddelden van het ijkingsmateriaal. Indien het gemiddelde van de
speciale groep voor een bepaalde schaal significant lager was dan dat van het
ijkingsmateriaal, is dit aangeduid met - 

(P<.05) of -- 
(P<.01). Een significant

hoger gemiddelde van de speciale groep is aangeduid met + (P<.05) of ++
(P<.01).
In rubriek I is bij de berekening van de standaarddeviatie van het verschil rekening
gehouden met het feit, dat de betreffende speciale gtroepen tevens deel uitmaken van
het ijkingsmateriaal. In verband daarmee is een formule van Mc Ner.ÍAR (97, pag.
100) gebruikt:

s
§D-:

Vn.
Hierin is s de standaarddeviatie op de betreffende schaal van het ijkingsmateriaal;
N de omvang van het ijkingsmateriaal (531 jongens resp. 487 meisjes); N" het in de
laatste kolom van deze bijlage vermelde aantal personen in de speciale groep.

De significantiebepaling in rubriek 3 heeft betrekking op een vergelijking tussen
degenen, die na strenge selectie op een v.h.m.o.-school werden bevorderd en de-
genen, die al dan niet na strenge selectie, aan het einde van het eerste jaar niet wer-
den bevorderd. Een + teken wijst hier op een hogere gemiddelde score bij eerst-
genoemde groep.

In een enkel geval van sterk van het normale afwijkende frequentieverdelingen,
is een distributievrije toets (Wrr-coxox) gebruikt voor de bepaling der significantie.

["
-N
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BIILAGE U

DETERMINEERTABEL VOOR DE RIC}ffINGKEVZB IN HET VOORTGEZET
ONDBR\ryIJS

Schaal Meisjes

TH instrumentmaker, electromonteur,
bankwerker, loodgieter

v.h.m.o,, m.u,l.o., schilder, bakker,
typograaf

schilder, bakker, meubelmaker,
typograaf, v.g.l.o., Practijk
instrumeutmaker, electromonteur,
v.h.m.o.

v.h.m.o., instrumentmaker,
electromonteur, bankwerker

schilder, bakker, landbouwer

(banket)bakker, landbouwer
v.g.l.o.

timmerman, meubelmaker,
typograaf

landbouwer

instrumentmaker, electromonteur,
bankwerker, v.h.m.o.

bankwerker

schilder, bakker, typograaf

v.h.m.o., schilder, tn)ograaf,
instrumentmaker

bakker, straatmaker, v.g.l.o.
practijk

v.h.m.o.

f akk61, bankwerker, typogÍaaf,
practijk

v,h.m.o.

v.h.m.o., instrumentmaker,
electromonteur

loodgieter

v.g.l.o., practijk

v.h.m.o., v.g.l.o.

v,h.m.o., v.g.l.o.

n,o.

v.h.m.o.

v.h.m.o.

v.g.l.o., practijk

v.h.m.o.

v.g.l.o.

v.h.m.o.

v,h.m.o., m.u.l.o.

n.o.

v.h.m.o.

n,o., practijk

v.h.m.o.

v.h.m.o.

+

+

+

:

LG

so

l
I
+

+

+

+

188



Toelichting: In de determineertabel zijn per schaal de richtingen vermeld, waarvan
bij onderzoek werd gevonden, dat de mediale score significant van die van het
ijkingsmateriaal verschilde. Opgenomen zijn alleen de gevallen, waarin de mediale
score tenminste hoger dan het 60e percentiel (* scores) of lager dan het 40e per-
centiel (-scores) was, Bij groepen, waarvan nog slechts een klein aantal personen

is onderzocht, zijn de minimds afwijkingen van de doorsnee, in verband met de
significantie-eis, echter aanzienlijk groter, darr de genoemde percentielwaarden,
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BIJLAGE IIT

GRAFISCHE DETERMINEERTABEL
voortgezet onderrvijs voor iongens

D, D, D. Dn Du Du D? D8 De

schilder
bakker
v.h.m.o.
m.u.l.o., typograaf
bankwerker, electromonteur, loodgieter
instrumentmaker

v.h.m.o.
electromonteur, instrumentmaker
landbouw, bakker, practijk, v.g.l.o,
timmerman
typograaf
meubelmaker
schilder

landbouw, practijk, schilder
bakker
bankwerker
electromonteur
instrumentmaker
v.h.m.o.

timmerman
landbouw, practijk, straatmaker, v.g.l,o.
bakksl

instrumentmaker
v.h.m.o.
bankwerker
landbouw

schilder

schilder
bakker, typograaf

timmerman
schilder
v.h.m.o.
typograaf

instrumentmaker
bakker
practijk, straatrraker

v.h.m,o.
loodgieter, practijk, typograaf
bankwerker, meubelmaker
bakker

loodgieter
electromonteur, instrumentmaker
v.h.m.o.
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BIJLAGE IV

GRAFISCHE DETERMINEERTABEL

voortgezet ondenvijs voor meisjes

D, D, D" Dn Do D^ D? DR De

TH

g
VB

AA

I{A

AD.:

Lj

so

L

M

862

v.g.l.o.
v.h.m.o.

practijk
v.g.l.o.

nijverheidsond., practijk

v.h.m.o.

v.h.m.o.
v.g.l.o., practijk

v.h.m.o.
practijk
v.g.l.o.

practijk
m.u.1.o.
v.h.m.o.

v.g.l.o.
nijverheidsonderwijs

v.h.m.o,
nijverheidsonderwijs
practijk

practijk
m.u.l.o.
v.h.m.o.

Toelichting op de Bijlagen III en IV
Enkele gegevens over de frequentieverdelingen, die in de tabellen van dit boek

zijn vervat, zijn hier, per schaal gegroepeerd, grafisch voorgesteld.
Opgenomen zijn alleen de gevallen, waarin de mediaan van de bestemmingsgroep

duidelijk afwijkt van die van het vergelijkingsmateriaal (ijkingsgroep).
Door een getrokken lijn wordt telkens voorgesteld het gebied, waarin de 50%

van de scores vallen, die ten opzichte van de mediaan van het vergelijkingsmateriaal
het meest extreem gelegen zijn. Door een stippellijn wordt het gebied aangegeven,
waarin de scores vallen, die tussen de mediaan en het eerste of derde kwartiel van
de frequentieverdeling der bestemmingsgroep liggen.

In het wit gelaten gebied op iedere horizontale lijn vallen dus telkens slechts
25lo van de scores van de betreffende bestemmingsgroep. In een aantal gevallen
zijn de karakteristieken van groepen, die op een bepaalde schaal slechts geringe
onderlinge verschillen in de verdeling vertonen, te samen genomen. In dergelíjke
gevallen kan de weergegeven karakteristiek betrekking hebben op een middelwaarde.
De hier weergegeven grafische detemrineertabellen kunnen geheel analoog aan
bijlage II worden gebruikt.
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BIJLAGE V

Afbeelding van één pagina van de Beroepeninteressetest

Het auteursrecht van deze test berust bij de uitgeversmaatschappii C. l. HogreÍe te

Göttingen. Een Nederlandse editie zal vermoedelijk in de loop van 1959 verschijnen,
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SAMENVATTING

Inleiding. Ten dienste van het beliangstellingsonderzoek bij de differen-
tiatie na de lagere school, is de Beruls Interessen Test (B I T) van
Dr. M. IRr,n, een test van het KUDER-type, voor Nederland bewerkt. Deze
test, die oorspronkelijk bedoeld was voor het onderzoek van een enigszins
oudere leeftijdsgroep, is vervolgens op zijn psychometrische kwaliteiten
speciaal in verband met het onderzoek van ca. l2-iaige kinderen getoetst.
Daarna is de B I T gebruilÍ voor een studie van de belangstellingskarak-
teristiek van verschillende groepen kindslsn, die, in verband met de rich-
tingkeuze na de lagere school, kunnen worden onderscheiden.

Hootdstuk I. Belangstelling wordt hier gedefinieerd als: een aspect van
de motivatie, dat bestaat uit de bewust-beleefbare, (semi-)permanente
gerichtheid op bepaalde categorieën emotioneel stimulerende en tot actie
uitlokkende situaties.

Gewezen wordt op de mogelijkheid, de ontwikkelingsgang der interessen
te interpreteren in termen van de Lewiniaanse ontwikkelingstheorie. Ook
de opvattingen van enkele andere auteurs over de genese der interessen
worden besproken. Hoewel zonder meer duidelijk is, dat de interessen
een ontwikksling doormaken, blijkt het niet gemakkelijk een scherp om-
lijnde karalÍeristiek van de specifieke interessen van een bepaalde leeftijds-
fase te geven. Aan de hand van SUpER's onderscheiding in ,,manifest,
expressed en inventoried interests", wordt er op gewezen, dat de laatst-
genoemde interessen de beste perspectieven bieden, om tot een systema-

tische belangstellingskarakteristiek te komen.
Een bijzonder probleem vormt in ons geval de relatief geringe stabiliteit

der interessen bij de 12- à l6-jangen. Er wordt op gewezen, dat het des-

ondanks aanbeveling verdient, bij de voorlichting bij school- en beroeps-
keuze rekening te houden met de actueel aanwezige motiverende krachten.

Hooldstuk II. Na een bespreking van enkele hoofdpunten van de
geschiedenis van het belangstetlingsonderzoek en met name ook van de
recente ontwikkeling op dit gebied in Europa, volgt een behandeling van
een drietal hoofdvormen van belangstellingsonderzoek beroepsnliisten,
Srnoxc Vocational Interest Blank en Kuosn Preference Record. De be-
roepenlïsten zijn in ons land nog veelvuldig in gebruik; gewez€n wordt op
de grote bezwaren, die aan de huidige toepassing als test zijn verbonden.
Tegenover de vele merites van de SrnoNc-test staan enkele practische
nadelen, die een toepassing op $ote schaal in Nederland momenteel niet
mogelijk maken. Daarentegen biedt de Kuoen-test wel gunstige perspec-
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tieven. Een test van het Kunen-type is daarom voor de Nederlandse
situatie bewerkt: de beroepeninteÍessetest van IRIB. Van het principe van
deze test en van de arbeid, die door Inre bij de constructie en beproeving
is verricht, wordt in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk een overzicht
gegeven.

Hoofdstuk III. De Nederlandse en Duitse tekst van de B I T worden
naast elkaar gegeven. Een aantal principes van de vertaling worden toe-
gelicht. Vervolgens wordt een handleiding voor de testinstructie gegeven.

Hooldstuk IV. In de Nederlandse situatie is de waag naar de moge-
lijkheid, een differentiatie naar het niveau van het te kiezen voortgezet
onderwijs te maken, van grote practische betekenis. Er wordt op gewezen,
dat de differentiatie naar niveau tevens een differentiatie naar richting
i.v.m. de beroepskeuze impliceert. Alleen wanneer men zich hiervan be-
wust is, kan men op verantwoorde wijze het kwantitatieve niveaubegrip
hanteren. In verband met de B I T wordt de vraag naar de mogelijkheid
van de constructie van niveauschalen gesteld. In de tekst worden twee
procedures beschreven, die zijn toegepast bij de constructie van dergelijke
schalen. Resultaat van de arbeid is in de eerste plaats een tweetal schalen,
aangeduid als L (activiteiten, die geprefereerd worden door degenen, die
lager voortgezet onderwijs kiezen) en M (activiteiten, die geprefereerd
worden door degenen, die middelbaar voortgezet onderwijs kiezen). Een
eerste validatiestudie betreffende deze schalen wordt beschreven. Boven-
dien wordt de constructie van een gewogen MO-schaal behandeld. In
samenhang hiermee wordt het probleem van de weging van testitems be-
sproken.

De correlatie van de schaalscores met het intelligentieniveau blijkt als
regel zeer gering te zijn.

Hoofdstuk V. De psychometrische kwaliteiten van de negen testscha-
len, die door Inrr werden ontwikkeld en van de beide door ons ontwik-
kelde schalen L en M, zijn met het oog op het gebruik van de test in de
zesde klas van de lagere school uitvoerig onderzocht. De homogeniteit is
getoetst met behulp van de procedure van LoNc-LoEvrNGER. ln 93Vo van
de gevallen bleek de homogeniteit der items met hun schaal goed te zijn.
Ten aanzien van één schaal, betrekking heb-bende op de interesse voor
commerciële arbeid, \ryas een reyisie gewenst. Het bleek mogelijk, een
schaal met meer homogene items te construeren. Gegevens worden verder
gerapporteerd over de intercorrelaties der testschalen en over hun betrouw-
baarheid volgens de,,split-halves"- en de Kuorn-RrcHARDsoN-methode.

Hooldstuk VI. Ten behoeve van de ijking van de test is een aselecte
steekproef uit de bevolking der zesde klassen van lagere scholen gebruikt.
De wijze van samenstslling van de steekproef en de contröle op represen-
tativiteit worden beschreven. De test is voor jongens en meisjes afzonder-
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lijk geijkt. Behandeld worden voorts de vraag naar de significantie van 
verschillen tussen schaalscores en de mogelijkheid tot bet herkennen van 
toevalsscores. 

Hoofdstuk VII. Inleidend tot bet gebruik van de test voor bet onder
zoek van de belangstellingskarakteristiek wordt een aantal aspecten van 
bet validiteitsprobleem ter discussie gesteld. Een belangrijk punt vormt 
in dit verband de aangelegenheid van de operationele definitie van bet 
interessebegrip. Er wordt op gewezen, dat via het z.g. ,,Miinchhausen
effect" een brug met de in hoofdstuk I gegeven begripsbepaling kan wor
den geslagen. In aansluiting aan DE GROOT, wordt er op gewezen, dat de 
begripsvaliditeit niet wordt gemeten, maar beoordeeld op grond van de 
uitkomsten van onderzoekingen waarin het begrip of de test betrokken is. 
Gezien de uitkomsten van de in de volgende hoofdstukken te rapporteren 
studies, kan bier warden gehandeld alsof de begripsvaliditeit in voldoende 
mate bestaat. 

Hoofdstuk VIII. Zoals ook in andere belangstellingstests blijken de 
sexeverschillen in de B I T zeer geprononceerd. De verwantschap met de 
KUDER-test geeft een mogelijkheid tot congruente validatie van de sexe
karakteristiek. Verder warden in dit hoofdstuk de sexeverschillen in de 
belangstelling meer in detail besproken. 

Hoofdstuk IX. Het vraagstuk van de relatie tussen interessetestscore 
en schoolkeuze in het voortgezet onderwijs, is onderzocht aan de hand 
van de resultaten van ruim 1 OOO zesde klassers, waarvan de bestemming 
na de lagere school reeds bekend was. De aanstaande v.h.m.o.-leerlingen, 
jongens zowel als meisjes, leveren een zeer typerend gemiddeld belangstel
lingspatroon; dit in tegenstelling tot de aanstaande m.u.l.o.-leerlingen. Be
langwekkend zijn de verschillen, die tussen de aanstaande leerlingen van 
het nijverheidsonderwijs en degenen, die v.g.l.o. kiezen of na de lagere 
school de practijk in gaan, blijken te bestaan. Vooral bij meisjes zijn de 
verschillen zeer geprononceerd, de uitkomsten van het onderzoek wijzen 
op het bestaan van een niet onbelangrijke categorie meisjes, die met tech
nisch voortgezet onderwijs gediend zouden zijn. Ook bij degenen, die een 
agrarisch beroep kiezen, wordt een specifiek belangstellingspatroon ge
vonden. Tenslotte wordt nog een vergelijking gemaakt tussen degenen, die 
na de zesde klasse naar het v.h.m.o. gaan en de kinderen, die eerst een 
,,brugklasse" bezoeken. 

Hoofdstuk X. De verschillen, die er tussen de aspiranten voor ver
schillende vakopleidingen bestaan, zijn bij leerlingen van het lager tech
nisch onderwijs onderzocht. Er blijken in de eerste plaats een tweetal ont
wikkelingsreeksen te bestaan, gekenmerkt door het optreden van een 
aantal onderling consistente belangstellingskarakteristieken, die bij rang
schikking van de opleiding steeds meer geprononceerd naar voren komen. 
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Dit zijn loodgieter - bankwerker - electromonteur - instrumentmaker 
en straatmaker - timmerman - meubelmaker - schilder. Leerling
(banket)bakkers hebben een zeer specifieke belangstellingskarakteristiek. 
Tenslotte blijkt, dat er tussen leerling-zetters en -drukkers geen verschil
len in belangstellingskarakteristiek bestaan. 

Een vergelijking met Duitse gegevens, die op oudere groepen betrekking 
hebben, toont een zeer grote mate van overeenstemming aan. Het is ech
ter ook mogelijk, enkele leeftijdsverschillen aan te tonen, die onafhankelijk 
van de richtingkeuze voorkomen. 

Hoofdstuk XI. Aan de hand van de studie van ruim 500 kinderen, 
leerlingen van eerste klassen van v.h.m.o.-scholen, is een onderzoek inge
steld naar de predictieve validiteit van de B I T. Aangetoond kan worden, 
dat bepaalde schalen inderdaad een predictieve waarde hebben. Het effect 
wordt duidelijker merkbaar, naarmate in de eerste klas een scherpere be
oordeling plaatsvindt. 

Hoofdstuk XII. Afsluitend is nog een onderzoek gedaan naar de cor
relatie tussen B I T-scores en een aantal personalia: leeftijd in de zesde 
klasse, woongebied, beroepsniveau vader, beroepssector vader en richting 
(,,zuil") van bet onderwijs. In een klein aantal gevallen kunnen correlaties 
van zeer bescheiden aard worden geconstateerd, die dikwijls verband 
schijnen te houden met intelligentieverschillen. Een bijzonder geval deed 
zich voor bij bet onderzoek naar de correlatie tussen onderwijsrichting 
en belangstellingskarakteristiek, waar in een geval wel een duidelijke cor
relatie scheen te bestaan. Deze bleek echter te zijn veroorzaakt door een 
intervenierende variabele. 
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SUMMARY 

The subject of this book is interest testing, especially with regard to the 
selection for secondary education in the Netherlands. Elementary schools 
in this country have six grades, after which the· pupil has to choose from 
several possibilities for secondary education, which are on three levels. 
On the upper level there are grammar schools, which give a five- or six
year preparation for university entrance. At the intermediate level there are 
schools that give a four-year preparation for entrance into vocational 
training colleges. At the lower level there are trade schools, with a two to 
four years' programme, giving a combination of general education and 
prevocational training. Also at the lower level there are schools that give 
a continuation of elementary education for two more years, intended 
especially for pupils, who mean to leave school as early as is permitted. 
For further details on this educational system the reader is referred to a 
UNESCO publication (134). 

The choice of the right type of secondary education is of great practical 
importance, because the level that one attains in occupational life is 
clearly correlated with the level of education one receives. Therefore 
many parents try to make their child enter into as high a level of secondary 
education as possible. This, however, results in many failures, which in 
their tum not only cause momentary setbacks, but may mean a handicap 
throughout life, because the time to enter into the right type of school has 
passed. Psychologists in the Netherlands therefore try to develop a system 
of psychological selection, which can be used in educational guidance. 

Up to now, however, scant attention has been given to the possibilities 
that interest testing may present in this connection. Not a single well
known interest-test has as yet been adapted for use in the Netherlands, 
nor has any good test of Dutch origin been published. The only instruments 
available are occupational checklists, of very dubious value. To remedy 
this situation an interest-test of the KUDER-type, the Berufs Interessen 
Test, developed in Germany by Martin IRLE (66), was translated into 
Dutch. This test has been developed for use with a somewhat older age
group than that of the elementary school-leavers, who are usually twelve 
or thirteen years, or sometimes fourteen years of age. It was therefore 
necessary to investigate the psychometric qualities of this test for use with 
these comparatively young children. Moreover, as very few data have been 
published on the vocational interests of this age-group, it was necessary to 
collect data on this subject. The test therefore was used in the second part 
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of this study, to examine several groups that are distinguished in secondary 
education, with a view to establish the characteristic patterns of their 
interests. 

A summary of the contents of this study will now be given chapter by 
chapter, and usually also section by section. 

Chapter I. General remarks on the concept of interest 

After a consideration of various definitions given by other authors, 
interests are defined as a conscious aspect of motivation, consisting of the 
(semi-)permanent attitudes towards certain categories of situations that 
stimulate affective experiences and invite actions. The concept is ex
plicitly differentiated both from instinctive drives and depth-psychological 
motives. 

The discussion following this definition mainly stresses some develop
mental aspects. It is pointed out i.a. that little is known of the characteristic 
interests of children in early adolescence, which is thought to be primarily 
due to the lack of a common frame of reference in describing interests. 
The distinction in manifest, expressed and inventoried interests is dis
cussed; it is assumed, that the latter offer the best opportunities for 
studying interest, owing to their greater reliability and validity and because 
they seem to afford the best opportunity for coming to an agreement on 
the frame of reference. 

The third section deals with the problem of stability of interests, 
especially in relation to age. A review of some findings reported in litera
ture is given. It is pointed out that on the data available it seems impro
bable that test results on interests, obtained in early adolescence, will have 
a long-term validity. However, this is no argument against using interest
test data in giving educational guidance to these children, as long as it can 
be proved that these data have concurrent and if possible also predictive 
validity. 

Chapter II. The psychological examination of interests 

The chapter begins with a short review of the history of interest testing, 
which highlights a few of the main events in this sector in America. The 
development of interest testing in Europe, which started only after World 
War II is discussed somewhat more in detail. It is pointed out that tests of 
the KUDER-type are usually appreciated more in Europe than those of the 
STRONG-type, while the reverse seems to be true for the United States. 
The second section reviews three instruments for interest testing, which are 
rather popular, either in the psychological world in general, or in the 
Netherlands. As an example of the latter the occupational checklist is 
chosen. The defects of this instrument, especially if used without an ade
quate statistical basis, are indicated. It is concluded that this instrument 
may be useful for eliciting interview data, or for forming a clinical judge-
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ment, but that it is not a test in the strict sense of the word. However, it 
is possible to develop an adequate interest-test on the basis of an occu
pational checklist. The STRONG V I B is mentioned as one proof of this 
statement; also soine, as yet unfinished, Dutch attempts to remedy the 
defects of this instrument are referred to. 

The merits of the SRONG Vocational Interest Blank are pointed out. 
However, this test seems to be rather difficult for sixth-grade children. 
An experiment with a preliminary translation has shown that these children 
need about two hours on the average to complete the test. The scoring
system, too, is thought to be a handicap, because it makes expensive 
machine-scoring necessary. For these reasons no attempt has been made 
to adapt the STRONG V I B to the Dutch situation. 

The KUDER Preference Record on the other hand has many attractive 
features, which seem to make it a good test for use in our situation. Adap
tation of this test was seriously considered. Finally, however, it was decided 
to use the related vocational interest test of IRLE (B I T), which offers 
some slight advantages, especially in the way of scoring. 

Section 3 discusses the work done by IRLE, in developing this test. 
Starting-point was a review by SUPER (126, page 380), who pointed out that 
the same interests are used in quite a number of important tests. Starting 
with SUPER's eight common interests, IRLE, after eliminating the musical 
interest and adding agricultural (outdoor) and catering interests, con
structed a test consisting of nine scales. Each one is designated by a name 
and an abbreviation, consisting of two letters that is used consistently in 
this book. 

The scales are: 

1. Mechanical trade (TH), comprising metal-working and construction; 
2. Applied art (AV), related to the artistic interests in American tests, 

but somewhat more restricted in scope; 
3. Science and engineering (TN); 
4. Catering (VB), including all kinds of activities concerning the prepa-

ration and distribution of foods and drinks; 
5. Agriculture and forestry (AA); 
6. Persuasion (HA); including all kinds of commercial activities; 
7. Clerical work (AD), including computational activities; 
8. Literature and history (LG), the latter representing the ,,geisteswissen

schaftliche" aspect; 
9. Social work and education (SO). 

In constructing his test IRLE used an idea, developed by BALDWIN (14). 

The basic principle is best illustrated by a part of the test reproduced in 
appendix V. The test items are arranged in "streets"; at each "cross-road" 
one item must be chosen as most attractive. The choice is indicated by a 
cross in the tiny square in the comer of the preferred item-box, next to 
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the "cross-road". In total 162 choices must be made. The arrangement of 
the items is such that each of them is put to choice four times. There are 
18 items in each scale, arranged in accordance with the pattern presented 
on page 34. The raw score on a scale can therefore vary between 0 and 
72, with the provision that the sum of the scale-scores must be equal to 
162. It can be shown that the last-mentioned restriction causes a slight 
negative correlation between the scales, which may, however, in the first 
analysis, be neglected, because of its small size. IRLE has given consider
able attention to the homogeneity of the test items to their respective scales 
and also to the reliability of the scales. lRLE's data on homogeneity, 
reliability and intercorrefations of the scales are reported in this section. 
He has also made a study of 26 occupational categories; the relevant data 
are also reported. 

Chapter III. The Vocational Interest Test 

This chapter presents the German text of lRLE's test, side by side with 
the Dutch translation. Some remarks are made on the problems en
countered in doing this translation. The test-instruction is described in 
detail. 

Chapter IV. Educational level differences in vocational interest 

As one of the main problems in selection for secondary education is 
the choice of the right level of education, it was thought worth while to 
try to augment the test scales by an educational level scale. In discussing 
this level-problem it is pointed out that we are not only dealing with a 
differentiation in a vertical sense, but also with a qualitative differentia
tion. Choice of a higher level-type of secondary education also means a 
high probability of entering into another type of work: more intellectual 
instead of practical, more concerned with abstract thinking instead of 
concrete thinking. 

A sample was constructed, consisting of children who had just entered 
schools on the three main levels. Starting with the two most extreme levels: 
grammar schools (indicated by M) and trade schools (indicated by L), 
the score on all items was examined for leveldifferences by means of the 
statistical test of WILCOXON (MANN-WITNEY). Table 4.1 presents the 
findings: low figures indicating preference by the lower level pupils, high 
figures preference by the grammar school pupils. Statistical significance is 
indicated by means of asterisks (* P<.05; ** P< .01; *** P<.001). On 
examining the items with significant differences it was found that trade 
school boys and girls preferred items from the TH-, AV-, VB-, AA- and 
HA-scales, whereas grammar school pupils showed a very marked pre
ference for TN- and LG-items (Cf table 4.2). 

Because of the argument that differences in level may be of a qualitative 
as well as of a quantitative kind, it was decided to make two educational 
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level scales, one consisting of items preferred by lower-level pupils, the 
other by higher-level pupils. The scales are indicated by the letters L 
and M. It was found that on the great majority of all items concerned, 
pupils on the intermediate educational level (U) have an average score 
that is in between those of the upper and lower level pupils. 

For scale construction only those items were selected that reached a 
very pronounced level of significance and also were chosen sufficiently 
frequently to be of practical value. Moreover, only those items were chosen 
on which the score of the intermediate level pupils was indeed in between 
those of the upper and lower level ones. Table 4.3 summarizes these items. 

Preliminary norms were obtained on both scales and a cross-check made 
on a new sample of children. It was found that the amount of overlap did 
not increase considerably. A first attempt was made to establish the con
current validity of the scales, by testing the power to distinguish between 
the three main level groups. It was found that both scales differentiated 
very significantly between upper and lower level candidates and that the 
L-scale was best suited to differentiate between upper and intermediate, 
the M-scale to differentiate between lower and intermediate level. 

Apart from this attempt at level-scale construction, another was made 
to construct a weighted scale, especially for selection for grammar schools. 
The procedure outlined by KUDER (81) was followed. Results are reported 
in the sixth section of this chapter. 

Correlations between interest-scale-scores and intelligence prove to be 
generally low, cf table 4.10. 

Chapter V. The psychometric properties of the Vocational Interest Test 

In this chapter data are reported on the homogeneity of test items, inter
correlations and reliability of scales. 

Coefficients of homogeneity were calcultated in accordance with the 
formula of LONG-LOEVINGER (92). The procedure is outlined in the second 
section and data on item-scale homogeneity are presented in table 5 .1. 
Only a few items did not prove to be satisfactory in their scale; in most 
cases coefficients are gratifying. The HA-scale proved to be an exception 
and so an attempt was made to revise this scale, by eliminating a number 
of items and including some from other scales. It was possible to make up 
a new scale, consisting of 16 items, of fairly good homogeneity (cf 
table 5.2). 

Intercorrelations between the scales reported in table 5. 3 are very 
similar to those found by IRLE, except in the cases of the HA and AD
scales. This is thought to indicate that the attitude towards both com
mercial and clerical work in this age group is less well established than 
that towards other fields of activity. 

Scale-reliability was calculated as split-halves (page 1 vs page 2) and as 
KUDER-RICHARDSON, formula 21 reliability. Contrary to expectation the 
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former method gave rather lower values than the second one. As a check a 
number of odd-even correlations were computed, which, however, gave 
no consistent amelioration of the split-halves values. Only in the case of the 
L-scale, where the page 1 vs page 2 methods admittedly can be critisized 
because of the rather uneven distribution of the scale items, the odd-even 
methods gave very significantly higher values. Data on reliability are 
reported in table 5.4. 

Chapter VI. Establishing norms 

Norms on the Vocational Interest Test were established on a random 
sample of sixth grade children. The size of the sample was 1018, con
sisting of 531 boys and 487 girls. The method by which the sample was 
obtained is described in detail and an extensive check on its randomness 
is reported. 

Norms for boys and girls separately were established in accordance 
with the procedure chosen by IRLE, i.e. percentile norms were calculated 
and projected upon a normalized scale. Figures 6.1 and 6.2 present the 
norms for girls and boys. 

A simple way for testing significance between scale-scores was sought. 
After considering several possibilities, a method was chosen which, with a 
slight sacrifice of accuracy, enables the test user to check the significance 
on the profile-sheet by means of a ruler. 

Also the problem of chance scores was discussed. An entirely random 
response to all test items yields an average scale-score of 18, with a stan
dard deviation of 3.67. Chance values are indicated upon the figures 6.1 
and 6.2 by a shadowing. It is thought that the influence of giving a con
siderable number of chance responses will be that ever more scale-scores 
will be near the shadowed values. This can be checked by counting the 
number of times the scale-score is on the same side of the median value 
as the shadowing. If this number is nine or more, the possibility of con
siderable chance influence should be taken into serious consideration. 

Chapter VII. Using the test for establishing interestpatterns 

As a preliminary to the second part of the study some theoretical prob
lems are discussed. First of all comes that of test validity. The recent 
developments concerning the concept of validity are mentioned and an 
investigation is made into the importance of the different kinds of validity 
for our subjects. Then the problem of an operational definition of interest 
is elaborated. It is pointed out that there is no direct relation between the 
definition given in chapter I and the operational definition of interest 
in terms of testscores. However, this relation can be established in an 
indirect way by means of the "bootstraps" -effect discovered by CRONBACH 
and MEEHL (40). The last section discusses the use of interest patterns 
especially for construct and concurrent validation. 
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Chapter VIII. Sex differences in the Vocational Interest Test 

Sex differences in interest are well-known. Everyday observation shows 
that they exist already at the age studied in our investigation, though few 
details have been established in a scientific way. However, the hypothesis 
can be made that the main sex characteristic is rather independent of age. 
On this hypothesis a comparison can be made of sex differences as shown 
by the Vocational Interest Test and e.g. those shown by the KUDER

Preference Record. This test was chosen because it closely resembles our 
test and also because IRLE does not give information on this subject. It 
was possible to compare the two tests on seven scales; each time the sex 
difference in the median scores was in the same direction, so that the 
agreement is very significant, as checked by means of the sign-test. 

Next the preference-pattern within sex was compared for boys and girls. 
It was found that the two scales preferred most by boys are TH 
(mechanical) and AA (agricultural). Next comes TN (science and en
gineering). Those preferred least are AD (clerical) and SO (social and 
educational). The other scales take an intermediate position. Girls show a 
very marked preference for the SO-scale, AV (artistic) comes second. Very 
little interest is shown for both the TN and TH-scales. Table 8.2 shows 
the average scores of boys Gongens) en girls (meisjes). Lastly the sex 
differences are investigated scale by scale and expressed by means of phi 
(point-fourfold) coefficients, a plus-value indicating that the scale is pre
ferred most by boys. The possibilities of making a masculinity-feminity
scale are discussed, which is thought to be quite feasible. 

Chapter IX. Choice of secondary education and interest-testscore 

The material used for establishing norms also yielded information on 
the destination of children after leaving elementary school. The charac
teristic patterns of the different sub-groups are analyzed in this chapter. 
The interest pattern was characterized by means of a network, drawn from 
the test norms. The reference-points in this network are the raw scores 
just below the nine successive deciles. A cumulative frequency distribution 
of the scores on each scale is given per subgroup, using the nine reference
points. In each table the position of the median individual per scale is 
indicated by italics. In the last line of each table the number of individuals 
per scale, scoring at the ninth decile or higher, is given. 

Successive tables in this chapter give the interest pattern of girls (9.1) 
and boys (9.2) going to grammar school, girls (9.3) and boys (9.4) going 
to a school at the intermediate level, girls chosing a trade school (9 .5) or 
a school for continued elementary education (9.6) or leaving school after 
the sixth grade, because of super-annuation (9.7). It is found that in the 
group characterized by table 9.6 there are many girls with mechanical 
interests. In the current Dutch educational system they lack the op-
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portunity to gratify their interests. Table 9.8 gives the interest pattern of 
boys going to a trade school, 9.9 those chosing continued elementary 
education, 9 .10 those leaving school and 9 .11 those chosing a career in 
agriculture. Lastly 9 .12 and 9 .13 present the interest patterns of girls 
and boys who plan to take an extra year of elementary education before 
applying for admission to a grammar school. 

Chapter X. Interest testscores and choice of specific branches within the 
trade schools for boys 

In the same way as in the preceding chapter interest patterns are pre
sented for a number of branches within the trade schools for boys. Most 
data refer to boys that have just entered this type of school. In a few 
instances, however, .also some second-year pupils have been included 
in order to increase the size of the sample. Tables refer to: machinists 
(10.1), instrument- and toolmakers (10.2), electrici(lns (10.3), plumbers 
(10.4). A comparison of the interest patterns of these four groups shows a 
clear relationship. An arrangement from plumbers over machinists and 
electricians to toolmakers shows the characteristic features of this "job 
family" in an ever increasing way. Next the charecteristic pattern of 
painters (table 10.5), paving bricklayers (10.6), carpenters (10.7) and 
cabinetmakers (10.8) are shown. These four branches also belong to one 
family. This time the typical line of arrangement is from paving bricklayer 
over carpenter and cabinetmaker to painter. The interest pattern of 
bakers, mainly pastry-bakers, is shown in table 10.9, those of compositors 
and printers in 10.10 and 10.11. The similarity of the last two patterns is 
very marked. This is contrary to the generally held opinion that printers 
have a pronounced mechanical interest and are rather different from com
positors. Our figures show that both groups have the type of interest 
usually associated with that of compositors only. Data published by IRLE 
on an older age-group of printers' apprentices show a similar interest 
pattern. 

Several of our test groups correspond to groups examined by IRLE in 
Germany, with the only difference that on the average his subjects are 
about three years older than ours. Thus this study also affords an op
portunity to investigate some age-influences upon interest. Table 10.12 
presents the average scores on nine scales for seven occupations. Averages 
refer to percentile scores, which were computed on the basis of IRLE's 
norms-tables. In each group of two lines the upper one refers to the Ger
man, the lower to the Dutch subjects. On close inspection three consistent 
differences can be found: the older subjects generally have higher scores 
on the TN (science and engineering) and AD (clerical) scales and lower 
ones on the SO (social work and education) scales. Otherwise there is a 
remarkable similarity between the agegroups in the same branches, 
showing that age influences have little effect upon scores in this test. 
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Chapter XI. The predictive validity of the test 

Data presented in the preceding chapters indicate a considerable con
current validity of the Vocational Interest Test. Also some indications of 
construct validity can be found. This chapter now gives the results of an 
attempt at establishing the predictive validity of the testscores. The attempt 
was undertaken for one specific group, the grammar school pupils. Some 
problems arising in this connection are discussed, of which an important 
one is that of the criterion. For lack of a good achievement-test for this 
type of education, the promotion at the end of the first school-year was 
chosen as a criterion. This, however, though probably the best one 
available, is not very good, mainly because of very large variations in the 
degree of severity in the way pupils are judged at the end of the year. 
Differences between schools are shown by the extreme values, in one 
school 95% of the pupils were promoted, in another only about 60%. 
The problem of the relation between test score and criterion is also 
discussed, which may be linear or curvilinear. It is argued that the former 
supposition is the more probable one. 

Over 500 grammar school pupils were examined. The total material 
first yielded an opportunity to check the findings presented in chapter IX. 
The tables 11.1 and 11.2 corresponding to 9 .1 and 9 .2 show that there is 
indeed a good confirmation of the expected patterns. Then pupils who are 
promoted to the second grade are compared with those who fail in their 
first year. Tables 11.3 and 11.4 present the patterns of success and failure 
for boys, tables 11.5 and 11.6 those for girls. Compared with the general 
populations there is little difference between those who are successful and 
those who fail, but on close inspection one finds that successful pupils 
show the typical grammar school interest pattern in a more marked way. 
The picture becomes even more pronounced, if the patterns of boys (11.7) 
and girls (11.8) who pass a rather severe selection, are studied. Differences 
are significant for boys on the TN and M-scales (high) and the L-scale 
(low). For girls a low score on the HA-scale is very characteristic. The 
other differences are not significant, though they are suggestive because of 
their consistency: high TN and M-scores, low L- and VB-scores. 

Results show that the Vocational Interest Test indeed has some 
predictive validity. A study is planned to investigate the predictive validity 
over a longer range. 

Attempts were made to investigate the validity of a weighted scale, as 
described in chapter IV. Two rather small samples of boys and girls, 
matched for intelligence, but different in school success, were studied. In 
this very restricted material only the low HA-score for girls and a high 
weighted scale score for both sexes gave a significant differentiation. 
However, a check made on larger material, not matched for intelligence, 
did not confirm the predictive powers of the weighted scale. In this in-
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stance the original M-scale proved to be much more effective in differen
tiating between successful and unsuccessful pupils. In this case also two 
groups of pupils who had repeated the first grade and in their second 
attempt either had succeeded or failed to reach the second grade, were 
included in the study. It was found that these groups both on the M- and 
on the weighted scale had mean scores in between those of pupils for the 
first time in the first grade and succeeding or failing in their first attempt. 
It is thought that this indicates some formative influence of the educational 
environment, which is of little importance, when compared with the in
terests of the general population, but which becomes important when 
intra-school-group differences are studied. 

Chapter XII. Personal data and interest test score 

An investigation was made of the relation between scale scores and age 
when leaving the sixth grade, size of community, occupational level of 
father, occupational branch of father and type of denomination of the 
elementary school the child visits. 

The slight age differences can easily be contributed to differences in the 
level of intelligence, the older pupils are those who have repeated classes. 
On the average they are less intelligent than the younger pupils. The size 
of the community seems to have little influence, the only differences found 
are between rural population and inhabitants of cities with over 500.000 
people. These differences can be described mainly by stating, that the 
city-children show a pattern, which is somewhat nearer to that of the 
grammar school pupils. The few differences corresponding to occupational 
level of the father are again interpreted in terms of differences in in
telligence. This does not hold good for the differences associated with the 
occupational branch of the father. These differences, too, generally are of 
little practical importance. 

The problem of the possible relation between interest pattern and 
denomination is important, because differences have been found between 
the vocational preference of adherents of different religions at the univer
sity entrance level. At first it seemed that such differences, too, could be 
found in our material, especially because the Roman Catholic girls showed 
an interest pattern very dissimilar to that of other girls. However, it was 
found that this phenomenon was due to an intervening factor, related to 
differences in destination after leaving elementary school. When the 
samples were equalized for this influence, denominational differences 
practically disappeared. It is concluded that the differences in vocational 
preference at the university entrance level seem to be due to factors that 
are operating mainly during adolescence. 
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. BLADWIJZER

BELANGSTELLINGSONDERZOEK

BIJ DE DIFFERENTIATIE
NA DE LAGERE SCHOOL

S. WIEGERSMA

De Beroepeninteressetest heeft

negen richtingschalen

TH Technische handarbeid

AV Ambachtelijke vormgeving

TN Techniek en natuurwetenschap

VB Voedselbereiding

AA Agrarische arbeid

HA Handel

AD Administratief werk

LG Literaire en geesteswetenschappe-
lijke arbeid

SO Sociaal werk en opvoeding

twee niveauschalen

L Activiteiten, geprefereerd door de-
genen, die lager voortgezet onder-
wijs kiezen

M Activiteiten, geprefereerd door de-
genen, die middelbaar voortgezet
onderwijs kiezen.




