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Voorwoord

Dit bulletin bevat een beknopt verslag van een oriënterend onderzoek naar
de achtergronden van de studiekeuze van diegenen die zich in 1965 voor
het eerst, en wel aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, als student
lieten inschrijven.
Het onderzoek is,in iets gewijzigde vorm, in 1966herhaald op basisvan
de ervaringen en uitkomsten van het onderzoek 1965.Er zou dan ook alle
aanleiding zijn de resultaten van dit onderzoek niet afzonderlijk te publiceren, ware het niet dat onderzoek van wetenschappelijk onderwijs meer
en meer aandacht geniet. Het kan zijn nut hebben dat de onderzoekers op
dit terrein zo snel mogelijk op de hoogte komen van eikaars werk en kunnen profiteren van de elders opgedane ervaringen. Daarom is besloten de
resultaten van het onderzoek 1965toch te publiceren.
Het ligt tevens in de bedoeling de generatie 1965een eindweegs op haar
studiepad tevolgen. In de loopvan dit jaar hoopt de auteur te rapporteren
over enkele factoren diemedebepalend zijn voor het slagen of zakken voor
het propaedeutisch examen, dat aan het eind van het eerste studiejaar
wordt afgenomen en waarvan dus thans de resultaten bekend zijn.
E. W. HOFSTEE
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I. Inleiding

1.1Voorgeschiedenis
In het najaar van 1962en wederom in het najaar van 1963werd onder de
eerstejaarsstudenten van de Technische Hogeschool te Eindhoven een
onderzoek ingesteld naar de achtergronden van de studiekeuze. In december 1964 verscheen over dit onderzoek een rapport van de hand van
Dr. M. Albinski: „De achtergronden van de studiekeuze".
Inmiddels was de belangstelling voor onderzoek van wetenschappelijk
onderwijs gegroeid, zowel bij de Academische Raad als bij de Stichting
Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO). Laatstgenoemde instelling belastte zich in 1964 met de organisatie
van een herhaling van het Eindhovense onderzoek op interuniversitaire
schaal. Aan 11 universiteiten en hogescholen werden 42 groepen van
studenten, meer dan 10verschillende studierichtingen vertegenwoordigend,
in het onderzoek betrokken. De wetenschappelijke leiding van het onderzoek berustte wederom bij Dr. Albinski. Een voortgangsrapport verscheen
in april 1965, terwijl het definitieve verslag „Studiekeuze van eerstejaarsstudenten, een interuniversitair onderzoek", van de hand van Dr. M.
Albinski en Mevr. Drs. M. L. van Vonderen-van Staveren, in het voorjaar
van 1966 uitkwam.
De enige instelling van wetenschappelijk onderwijs die niet in het interuniversitaire eerstejaarsonderzoek was betrokken, was de Landbouwhogeschool. Er is in den lande slechts één landbouwfaculteit, terwijl in het
SISWO-onderzoek juist was gekozen voor een opzet waarbij vergelijking
mogelijk zou zijn tussen eerstejaars van eenzelfde studierichting aan twee
of meer universiteiten of hogescholen. Belangstelling voor het vraagstuk
van de studiekeuze bestond echter in Wageningen al geruime tijd, maar
de aanleiding om tot een eigen onderzoek te komen moet gezocht worden
in het verschijnen van bovengenoemd voortgangsrapport. Daarin werd
namelijk deindruk gewekt alszou een aanzienlijk aantal eerstejaarsstudenten in vrijwel alle studierichtingen liever iets anders zijn gaan studeren
dan de studie die zij zojuist waren begonnen. Dit was voor de hoogleraren
Hofstee (sociologie) en Hellinga (cultuurtechniek) reden het Bestuur van
de Landbouwhogeschool te verzoeken een onderzoek naar de achtergronden van de studiekeuze van de Wageningse eerstejaars te doen instellen.
Immers, indien vele studenten hun studie met een zeker gevoel van teleurstelling zouden aanvangen, dienden maatregelen beraamd te worden om
de studenten tot een betere studiekeuze in staat te stellen.
Gezien de korte tijd van voorbereiding zou het voor de hand hebben
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gelegen voor het onderzoek onder de Wageningse eerstejaars dezelfde
opzet te kiezen als Albinski deed, zodat een vergelijking van de uitkomsten
mogelijk zou zijn geweest. Daar stond tegenover dat op de Afdeling
Sociologie van de Landbouwhogeschool, die het onderzoek zou uitvoeren,
in een vroeger stadium de gedachten waren uitgegaan naar een onderzoek
van een bredere opzet dan Albinski had gekozen. Mede gezien de resultaten van het Eindhovense onderzoek en de voorlopige uitkomsten van
het landelijk onderzoek, vermeld in het voortgangsrapport, werd besloten
een geheel eigen aanpak te volgen. Daarbij werd slechts één vraag, en dan
nog in gewijzigde vorm, uit de vragenlijst van Albinski overgenomen.
1.2 Probleemstelling
Steeds wanneer een mens een keuze moet maken uit een aantal mogelijkheden spelen vele subjectieve overwegingen, waarachter weer tal van
factoren schuil gaan, mee. Gevraagd naar de overwegingen die tot een
bepaalde keuze hebben geleid, zal iemand in het algemeen wel een antwoord kunnen geven, maar meestal zal zo'n antwoord slechts een onvolledige en soms zelfs een verdraaide voorstelling geven van de factoren
diein het keuzeproces een rol hebben gespeeld. Is het motivatie-onderzoek
voor de psycholoog al een van de moeilijkste terreinen, de socioloog bevindt zich er zeker op drijfzand. Om ons niet in een dergelijke situatie
te brengen en ons niet het verwijt op dehals te halen dat wij een (sociaal-)
psychologisch in stede van een sociologisch onderzoek zouden verrichten,
hebben wij ons vele beperkingen opgelegd, hetgeen des te gemakkelijker
was,omdat ook deomstandigheden (te korte tijd van voorbereiding, tekort
aan medewerkers) daartoe noopten.
Het Wageningse eerstejaarsonderzoek is een sociologisch onderzoek
naar de achtergronden van de studiekeuze. Er is niet naar gestreefd voor
elke eerstejaars de overwegingen te achterhalen die hem of haar ertoe
deden besluiten in Wageningen landbouwkunde te gaan studeren. Daarentegen is wel getracht voor verschillende categorieën van eerstejaars een
aantal kenmerken op te sporen die zoveel mogelijk objectief vaststelbaar
zijn en die mogelijkerwijs met de studiekeuze in verband te brengen
zouden zijn. De vragen die de respondenten werden voorgelegd, waren
zoveel mogelijk op feiten gericht. Dat wij in de juiste formulering van de
vragen niet altijd geslaagd zijn en soms toch een te hoge wissel trokken op
de zelfkennis van de respondent doet niet af aan onze goede bedoelingen.
Hoezeer wijzelf kritisch staan tegenover de gebezigde vragenlijst zal
blijken uit de commentaar in Bijlage I en uit vergelijking ervan met de
vragenlijst die in 1966 werd gebruikt en die als Bijlage II reeds in deze
publikatie is opgenomen.
Het onderzoek droeg in hogemate een oriënterend karakter enwasveeleer
gericht op het formuleren van hypothesen dan op een toetsing van hypo8 (444)

thesen. Ook bij herhaling van het onderzoek zal het oriënterende karakter
nog op de voorgrond staan, zolang het onderzoek beperkt blijft tot Wageningse eerstejaars. Voor een toetsing van hypothesen immers zal meestal
een vergelijkend onderzoek noodzakelijk zijn.
Het is echter onmogelijk een vragenlijst op te stellen zonder van enige
veronderstelling uit te gaan. Ten aanzien van het probleem van de studiekeuze namen wij aan dat de volgende groepen van variabelen in het
onderzoek betrokken behoorden te worden:
1. persoonlijke eigenschappen zoals aanleg, belangstelling, liefhebberijen;
2. sociale omstandigheden zoals beroep van de vader, opleiding van de
ouders, broers, zusters en klasgenoten die in Wageningen studeren;
3. de ontvangen studievoorlichting;
4. de beoordeling van de alternatieve studiekeuzemogelijkheden;
5. de plannen ten aanzien van toekomstig beroep en werkkring;
6. de plannen ten aanzien van de studierichting, te kiezen na het behalen
van de propaedeuse.
1.3 Verzamelingvan gegevens
In de maand juli wordt aan allen die te kennen hebben gegeven dat zij
zich aan de Landbouwhogeschool willen laten inschrijven een inschrijfformulier toegezonden; een antwoordenveloppe wordt bijgesloten. Dit
systeem van inschrijving deed ons ertoe besluiten een vragenlijst op te
stellen die met het inschrijfformulier meegezonden en geretourneerd kon
worden; het leek de meest doeltreffende manier om zoveel mogelijk eerstejaars in het onderzoek te betrekken. Dit zal ook inderdaad het geval zijn
geweest, want van de 373 studenten die bij afsluiting van het verzamelen
dergegevens de vragenlijst hadden moeten invullen waren er slechts 10die
door de mazen van ons net heen waren geglipt. Een ander voordeel van
de gevolgde werkwijze was dat bij de aanvang van de groentijd meer
dan 80% van het totaal aantal ontvangen vragenlijsten binnen was.Hoewel de meeste eerstejaars aan de groentijd deelnemen, kan dus van onderlinge beïnvloeding bij het invullen van de vragenlijsten nauwelijks sprake
zijn geweest.
De methode van de schriftelijke vragenlijst heeft ongetwijfeld ook nadelen. Er kan geen nadere toelichting op de vragen worden gegeven,
noch kan er nadere uitleg van de antwoorden worden gevraagd. De
vragen dienen derhalve zo feitelijk en ondubbelzinnig mogelijk te worden
gesteld, maar daardoor blijft veel informatie, die juist voor een oriënterend
onderzoek van nut kan zijn, onvermeld. Met de laatste vraag van de
vragenlijst werd echter de respondenten de gelegenheid geboden in eigen
bewoordingen de overwegingen te vermelden die hen ertoe hadden gebracht naar Wageningen te komen en landbouwkunde te gaan studeren.
Bovendien werd, als aanvulling op de langs schriftelijke wegverzamelde
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informatie, elke zesde eerstejaars uitgenodigd tot een gesprek, waaraan 50
van de 60 uitgenodigden, zij het somsna herhaalde oproep, gehoor gaven.
Het organiseren en afnemen van de interviews is een tijdrovende bezigheid
geweest. Zij hebben het inzicht in de problematiek van het studiekeuzevraagstuk verdiept en in belangrijke mate bijgedragen tot de hypothesevorming. Een afzonderlijke beschouwing zal echter aan de interviews niet
worden gewijd.
Behalve de gegevens die wij door middel van de vragenlijst verzamelden
en de indrukken die wij uit de interviews opdeden, konden wij ook beschikken over de antwoorden ingevuld op het officiële inschrijfformulier,
alsmede over de eindexamencijfers.
Om over het begrip eerstejaarsstudent geen misverstand te laten bestaan
wijzen wij er nadrukkelijk op dat wij ons in dit onderzoek uitsluitend
gericht hebben op jongeren die nimmer tevoren aan een universiteit of
hogeschool waren ingeschreven. Zij die —na een of meer jaren studie—
van elders naar de Landbouwhogeschool zijn omgezwaaid werden dus niet
in ons onderzoek betrokken. Dat het bureau van de pedel hen wel tot de
eerstejaars rekent, is een andere zaak.
1.4 Indelingvanhet rapport
Voor degenen die niet of nauwelijks op de hoogte zijn van hetgeen de
Landbouwhogeschool biedt, geeft hoofdstuk 2 een summier overzicht van
eisen en mogelijkheden ten aanzien van de studie.
Het derde hoofdstuk bevat gegevens uit de ambtelijke statistiek. De
cijfers, ontleend aan publikaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek, stellen ons in staat de positie van Wageningen enigermate te vergelijken met die van andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs.
Aan de Jaarboeken van de Landbouwhogeschool is een en ander ontleend
ter nadere typering van de Wageningse studenten.
Zij die alleen in de uitkomsten van het onderzoek zijn geïnteresseerd
kunnen onmiddellijk aan het vierde hoofdstuk beginnen. Wij herhalen
echter dat er nauwelijks van conclusies sprake is, doch veeleer van het
ontwikkelen van hypothesen. Voorts wijzen wij erop dat wij ons in het
vierde hoofdstuk vele beperkingen hebben opgelegd. Vele op zichzelf
meer of minder interessante uitkomsten zijn of in het geheel niet of in
bijlagen opgenomen en het aantal tabellen in de tekst is tot een minimum
gereduceerd, dit alles in de hoop dat door een toegenomen leesbaarheid
de discussie en vooral de kritiek zal loskomen.

7.5 Woord vandank
Zelfs bij een bescheiden onderzoek als het onderhavige zijn vele personen
betrokken, teveel om alle persoonlijk te vermelden. Onze erkentelijkheid
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gaat echter in de eerste plaats uit naar de 363 studenten van de generatie
1965 die zo bereidwillig hun medewerking verleenden.
Een bijzonder woord van dank richten wij tot drs. I. P. L. Gorter,
hoofd van de afdeling onderwijs, wetenschap en studentenzaken, en zijn
medewerkers W. D. Elfferich (pedel) en Mej. D. C. Kling, voor hun
aandeel in de verzending en het inzamelen van de vragenlijsten en voor
het beschikbaar stellen van vele gegevens.
Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan de heren M. Keuls en A. J.
Koster van de afdeling wiskunde voor hun hulp en adviezen bij het
verwerken van degegevens.
Tenslotte noemen wij Mevr. Ir. A. W. Slager-Dijkstra die van oktober
1965 tot februari 1966 als wetenschappelijk medewerker bij het onderzoek
was ingeschakeld en die eenzeer groot aandeel heeft gehad in het afnemen
van de interviews en in de verwerking van de gegevens.
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2 . De studie aan de

Landbouwhogeschool

2.1Toelatingseisen
Om tot de examens aan de Landbouwhogeschool toegelaten te kunnen
worden dient de kandidaat in het bezit tezijn van een diploma gymnasium
(A of B) of HBS-B. Ook de diploma's van de hogere landbouwschool, de
hogere zuivelschool, de hogere tuinbouwschool, de hogere school voor
tropische landbouw (Deventer) en de hogere bosbouw- en cultuurtechnische school verlenen toelating tot de examens.
De diploma's van enkele scholen voor voortgezet onderwijs in Suriname
en de Nederlandse Antillen geven dezelfde rechten als de Nederlandse
vhmo-scholen. Tenslotte is toelating mogelijk op grond van enkele bepalingen uit de wet op het hoger landbouwonderwijs.
In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de vooropleiding
van de Wageningse studenten, waarbij echter niet is aangegeven dat een
aantal studenten na hun HBS- of gymnasiumopleiding ook nog een
diploma van een van de hogere landbouwscholen heeft behaald.
TABEL 1 DE WAGENINGSE STUDENTEN IN HET STUDIEJAAR 1963/1964, ONDERSCHEIDEN
NAAR GESLACHT EN VOOROPLEIDING
Diploma

Mannen

Vrouwen

Totaal

gymnasium A
gymnasium B
HBS-B
hogere landbouwscholen
vhmo-Suriname of N.A.
overige

1,6
18,1
68,6
8,9
1,7
1,1

6,0
39,0
52,8
0,5
0,0
1,7

2,2
21,1
66,4
7,7
1>5
1,3

totaal

100,0

100,0

100,0

totaal abs.

1262

218

1480

Bron: Jaarboek Landbouwhogeschool 1963/64.

2.2 Inrichtingvandestudie
De studie aan de Landbouwhogeschool is onderverdeeld in propaedeuse,
kandidaatsstudie en ingenieursstudie. De propaedeutische studie is voor
alle studenten gelijk en omvat de volgende basisvakken: anorganische en
12 (448)

fysische scheikunde, organische scheikunde, natuurkunde, wiskunde (differentiaal- en integraalrekening, analytische meetkunde), plantkunde (fysiologie, anatomie en morfologie), dierkunde en algemene landbouwkunde.
De beide laatstgenoemde zijn geen examenvakken.
Het propaedeutisch examen wordt afgenomen in de maand juni van
het eerste studiejaar, waarna degenen die in een of enkele vakken juist
onvoldoende bleken de gelegenheid krijgen deze vakken in september
daaropvolgend over te doen. Ongeveer 50% van elke nieuwe generatie
slaagt vóór het begin van het nieuwe studiejaar voor het propaedeutisch
examen. Van de generatie 1965 echter behaalde slechts 40% binnen één
jaar een gunstig resultaat.
Na de voltooiing van de propaedeutische studie kiest de student één
studierichting uit de 22 waarin de studie aan de Landbouwhogeschool is
opgesplitst (zie 2.3). De kandidaatsstudie duurt officieel 2 jaar en 4 maanden en omvat 13 à 16 examenvakken, waarvan twee naar keuze. In het
Landbouwhogeschoolstatuut is omschreven welke vakken dit per studierichting zijn.
Tijdens de ingenieursstudie bestudeert de student als regel 4 vakken,
waarvan het richtingsvak verplicht is. Uit de overige voor het kandidaatsexamen bestudeerde vakken dienen dan 2 bijvakken gekozen te worden,
terwijl een vierde vak geheel ter vrije keuze wordt gelaten. De duur van
de ingenieursstudie is officieel gesteld op twee jaar, waarvan een half jaar
praktijktijd.1)
2.3 De 22 studierichtingen
Hoe gedifferentieerd de opleiding aan de Landbouwhogeschool is komt
wellicht het duidelijkst tot uitdrukking in een opsomming van de studierichtingen. Wij geven deze in de volgende tabel, waarin tevens de verdeling van de studenten over de studierichtingen is aangegeven.
Onder de mannen gaat de grootste belangstelling uit naar cultuurtechniek
(XI en XII), gevolgd door bodemkunde (XVI) en levensmiddelentechnologie (XVII). De meisjes studeren vooral huishoudwetenschap, gevolgd
door tuinbouwplantenteelt en tuin- en landschapsarchitectuur.
De belangstelling voor de verschillende studierichtingen vertoont echter
over een periode van enkele jaren geen constant beeld. Wij zullen dit niet
laten zien voor elke richting afzonderlijk, maar voor groepen van studierichtingen. De door ons gebezigde groepering is niet officieel en stellig

1

De officiële studieduur stemt slechts in een uitzonderingsgeval overeen met de
werkelijke studieduur, die voor de meerderheid van de afgestudeerden in 1965 en
1966 tussen zeven en acht jaar heeft gelegen.
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TABEL 2 DE KANDIDAATS- EN INGENIEURSSTUDENTEN,
STUDIERICHTING, STUDIEJAAR 1965/1966
Richting

ONDERSCHEIDEN
Mannen

NAAR

Vrouwen

I.
akker- en weidebouw
II.
tropische landbouwplantenteelt
III.
veeteelt
IV.
tropische veeteelt
V.
zuivelbereiding
VI.
tuinbouwplantenteelt
VII.
bosbouw (houtteeltkundige richting)
VIII. bosbouw (technisch-economische richting)
IX.
landhuishoudkunde
X.
tropische landhuishoudkunde
XI.
cultuurtechniek en waterzuivering
XII.
tropische cultuurtechniek
XIII. tuin- en landschapsarchitectuur
XIV. plantenveredeling
XV.
planteziektenkunde
XVI. bodemkunde en bemestingsleer
XVII. landbouwwerktuigkunde
XVIII., levensmiddelentechnologie
XIX. agrarische sociologie
XX.
agrarische sociologie niet-westerse gebieden
XXI. landbouwhuishoudwetenschap (techn.)
XXII. landbouwhuishoudwetenschap (soc.ec.)

4,9
2,3
6,3
0,9
2,9
5,4
4,0
3,0
8,1
3,7
11,9
7,5
3,1
4,4
5,8
9,1
4,7
9,0
1,7
2,2

—
—

4,1
8,3
3,1
18,1
6,2

Totaal aantal kand. en ing. studenten

1124

193

2,1
2,6

—
0,5
14,0
2,1

—
1,6
1,0
2,6
1,0
14,0
9,3
7,3
2,1

—

Bron: Interne nota LH, 1966

enigszins willekeurig, maar zij vergroot de overzichtelijkheid. Wij hebben
onderscheiden:
(klassieke) landbouwrichtingen, te weten akker- en weidebouw (I), veeteelt (III), zuivelbereiding (V), tuinbouwplantenteelt (VI) en bodemkunde
en bemestingsleer (XVI);
tropischerichtingen,zijnde tropische landbouwplantenteelt (II), tropische
veeteelt (IV), tropische landhuishoudkunde (X), tropische cultuurtechniek
(XII) en agrarische sociologie van de niet-westerse gebieden (XX); *
technische richtingen: cultuurtechniek (XI), landbouwwerktuigkunde
(XVII) en levensmiddelentechnologie (XVIII);
plantenveredeling en planteziektenkunde(XIV enXV);
economie ensociologie (IX en XIX);
bosbouwen tuin- en landschapsarchitectuur (VII, VIII en XIII);
huishoudwetenschappen (XXI en XXII).
1

Binnen een aantal studierichtingen die wij niet tot de tropische hebben gerekend,
zijn tropische specialisaties mogelijk, bijv. in de bodemkunde en in de bosbouw.
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TABEL 3 DE KANDIDAATS- EN INGENIEURSSTUDENTEN, ONDERSCHEIDEN NAAR
GROEPEN VAN STUDIERICHTINGEN VOOR DE JAREN (A) 1958'1959 en (B) 1965/
1966.
Vrouwen

Mannen
Groepen van studierichtingen
A

landbouwrichtingen
tropische richtingen
technische richtingen
plantenveredeling en -ziektenkunde
economie en sociologie
bosbouw, tuin- en landschapsarchitectuur
huishoudwetenschappen
totaal

B

A

B

—

8,1
10,9
10,9
33,9

19,2
7,2
6,7
16,6
9,9
16,1
24,3

100,0

100,0

100,0

100,0

534

1124

76

193

39,4
21,9
16,5
4,3
9,0
8,8

28,6
16,6
25,6
10,2
9,8
10,1

—

totaal abs.

33,9
5,4

—

Bronnen: Jaarboek LH 1963/1964;
Interne nota LH 1966

Bij de mannen zien wij tegenover een dalende belangstelling voor de
klassieke landbouwrichtingen en voor de tropische richtingen een stijgende
belangstelling voor de technische richtingen. Bij de vrouwelijke studenten
moet de dalende belangstelling voor de landbouwrichtingen voornamelijk
worden toegeschreven aan een verminderde belangstelling voor de tuinbouwplantenteelt. Ook de belangstelling voor de huishoudwetenschappen
vertoont een dalende tendentie, waartegenover de plantenveredeling, de
planteziektenkunde en de tuin- en landschapsarchitectuur hun procentuele
aandeel onder de meisjes hebben zien stijgen.
2.4 Werkkringen van landbouwingenieurs
Hoewel enkele landbouwingenieurs het tot niet minder dan minister of
sportcommentator hebben gebracht, behoudt toch de grote meerderheid
van de landbouwingenieurs in hun latere werkkring een band met de
landbouw in de ruimste zin. De landbouwvoorlichting, de ruilverkaveling,
de landbouworganisaties en niet te vergeten de vele onderzoeksinstellingen
ten dienste van de landbouw hebben vele landbouwingenieurs in dienst.
Ook het onderwijs biedt aan velen van hen emplooi, niet alleen in het
landbouwonderwijs; onder bepaalde voorwaarden kunnen landbouwingenieurs als volledig bevoegde leraren worden aangesteld bij het VHMO
voor de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en economie.
Vrijwel alle landbouwingenieurs (in 1960 bijna 97%) werken in dienstbetrekking en meer dan de helft (in 1960 56%) is in dienst van de overheid.1 Geen enkele andere faculteit kan dit laatste percentage overtreffen.
1

Algemene Volkstelling, 31 mei 1960, Deel 9, Academisch gevormden, p. 34.

(451) 15

De belangrijkste oorzaak van het grote aantal ambtenaren onder de
landbouwkundigen is de grote zorg van de overheid voor de landbouw.
Zo werkt ongeveer een kwart van de landbouwkundig ingenieurs in het
wetenschappelijk onderzoek, voor het merendeel aan rijksinstellingen, zoals
de landbouwhogeschool en de onderzoeksinstituten waarvan er alleen al
in Wageningen enkele tientallen zijn.
Niet onvermeld mag blijven dat ongeveer 20% van de landbouwingenieurs in een tropische richting is afgestudeerd. Velen van hen hebben
voor kortere of langere tijd een werkkring in het buitenland gevonden.
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3. De student aan de

Landbouwhogeschool

3.1 Aantalsontwikkeling
Met ongeveer 2000 studenten ofwel 3% van het totaal aantal studenten
in Nederland is de Landbouwhogeschool een van 's lands kleinste instellingen van wetenschappelijk onderwijs. Alleen de Katholieke Hogeschool
te Tilburg en de Technische Hogeschool te Enschede tellen minder studenten.
Relatief is het aandeel van de Landbouwhogeschool in de totale Nederlandse studentenpopulatie de laatste decennia iets gedaald, want in 1938/
1939 studeerde nog 3,7 % van alle Nederlandse studenten aan de Landbouwhogeschool. Niettemin is, zoals uit de volgende staat blijkt, ook in
Wageningen het totaal aantal studenten, en in het bijzonder het aantal
vrouwelijke studenten, de laatste decennia sterk toegenomen.
TABEL 4 DE TOENEMING VAN HET AANTAL STUDENTEN IN NEDERLAND EN IN
WAGENINGEN
Totaal aantal studenten
absoluut

1938/39
1958/59
1965/66

indexcijfers

Ned.

Wag.

Ned.

12600
35100
64400

462
941
1958

100
279
511

Wag.

100
204
424

waarvan vrouwelijke studenten

1938/39
1958/59
1965/66

2000
6400
11700

20
135
290

100
320
585

100
675
1450

Bronnen: Statistiek hoger onderwijs 1937/38—1947/48;
Statistiek hoger onderwijs 1959/1960;
Mededelingen van het CBS, mei 1966, no. 7519

De cijfers uit de tabel behoeven nauwelijks commentaar, behalve voor
zover het de toeneming van het aantal vrouwelijke studenten betreft.
Studeerde voor de oorlog ongeveer 1 % van de meisjes landbouwkunde,
thans bedraagt dit percentage 2,5. We zien hier dus een ontwikkeling
tegengesteld aan die bij de manlijke studenten. Voor de Landbouwhogeschool zelf heeft dit tot gevolg gehad dat het aandeel van haar vrouwelijke studenten is toegenomen van 4% in 1938/39 tot 15% in 1965/66.
(453) 17

Over diezelfde periode nam voor Nederland als geheel het percentage
vrouwelijke studenten toe van 16 tot 18.
3.2 Socialeen regionale herkomst
Door het Centraal Bureau voor de Statistiek is een indeling ontworpen
in hoger, middelbaar en lager milieu, die onder meer gebruikt wordt in
de onderwijsstatistieken. Het blijkt dat wat sociale herkomst betreft Wageningen duidelijk afwijkt van de totale Nederlandse studentenpopulatie.
TABEL 5 DE SOCIALE HERKOMST VAN NEDERLANDSE EN WAGENINGSE STUDENTEN,
1961/1962

hoger milieu
middelbaar milieu
— gesalarieerd
— zelfstandig
lager milieu
totaal
totaal abs.

Mannen

Totaal

Milieutype

Vrouwen

Ned.

Wag.

Ned.

Wag.

Ned.

Wag.

46

34

43

31

64

55

24
21
8

18
44
5

26
22
10

18
46
5

19
14
3

14
29
2

100

100

100

100

100

100

40218

1209

33161

1039

7057

170

Bron: De sociale en regionale herkomst der Studenten bij het
wetenschappelijk onderwijs, 1961/1962. Uitgave CBS

Zowel het hoger als het lager milieu zijn in Wageningen ondervertegenwoordigd, terwijl vooral het zelfstandige middelbare milieu zeer sterk op
de voorgrond treedt. De verklaring van dit verschijnsel is ten dele een
kwestie van definitie. Het CBS rekent namelijk alle landbouwers, veehouders entuinders tot het middelbaar milieu,ongeacht opleiding,bedrijfsgrootte of inkomen. Daarbij komt dat de landbouwhogeschool relatief
aanzienlijk meer studenten uit het agrarische milieu recruteert dan enige
andere universiteit of hogeschool. Het percentage studenten uit het agrarisch zelfstandig milieu bedraagt:*
onder alle Nederlandse, resp. Wageningse studenten
5,6 resp. 35,3
onder alle manlijke Ned., resp. Wageningse studenten
6,2 resp. 37,8
onder alle vrouwelijke Ned., resp. Wageningse studenten 2,6 resp. 20,0
Gezien de oververtegenwoordiging van het agrarisch milieu onder de
Wageningse studenten zal het geen verwondering wekken dat ook het
platteland er veel sterker is vertegenwoordigd.
i De sociale en regionale herkomst der studenten bij het wetenschappelijk onderwijs, 1961/1962, tabel 1 (C.B.S.)
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TABEL 6 DE RURALE HERKOMST VAN NEDERLANDSE EN WAGENINGSE STUDENTEN,
1961/1962, RESP. 1963/1964
Totaal

Gemeentetype

platteland
industriesteden
verzorgende centra
totaal

Mannen

Vrouwen

Ned.

Wag.

Ned.

Wag.

Ned.

Wag.

23
22
55

49
17
35

24
22
54

51
15
34

17
21
62

31
23
46

100

100

100

100

100

100

Bronnen: De sociale en regionale herkomst, etc.;
Jaarboek LH 1963/1964

Op twee verschijnselen vestigen wij de aandacht. Allereerst is daar het
feit dat, hoewel de rurale component in Wageningen veel sterker vertegenwoordigd is dan elders, niettemin ongeveer de helft van de Wageningse
studenten uit het stedelijke milieu afkomstig is.
Vervolgens wijzen wij erop dat de Wageningse vrouwelijke studenten
veel meer van stedelijke origine zijn dan de Wageningse manlijke studenten.
Dat de vrouwelijke studenten niet alleen voor Nederland als geheel,
maar ook in Wageningen uit een ander milieu komen blijkt ook uit het
percentage studenten waarvan de vader een volledige academische opleiding heeft en dat:
onder de Nederlandse, resp. de Wageningse studenten
23 resp. 18,
onder de manlijke Nederlandse, resp. Wageningse studenten 20 resp. 16,
onder devrouwelijke Nederlandse,resp.Wageningsestudenten 37 resp. 35
bedraagt.1

3.3 Studiekeuze van kinderenuit agrarisch milieu
Wij hebben gezien dat de Landbouwhogeschool een relatief sterke aantrekkingskracht heeft op boerenzoons en boerendochters. Dit wil echter
geenszins zeggen dat de meerderheid der studerende jeugd uit agrarisch
milieu landbouwkunde studeert. Wat zij wel studeren blijkt uit tabel 7,
waarin wij de faculteitskeuze van alle studenten vergelijken met de faculteitskeuze van studerenden uit vier milieus.
In de eerste plaats valt op dat weliswaar uit het agrarisch milieu een
relatief hoog percentage studenten de landbouwkunde heeft gekozen, maar
tevens kan worden geconcludeerd dat toch de grote meerderheid van de
boerenzoons en boerendochters in een andere faculteit studeert, nl. 81
en 82%. Bovendien blijkt dat de belangstelling voor de landbouwkunde
1

De sociale en regionale herkomst etc, Staat 12
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TABEL 7 DE STUDIEKEUZE VAN ALLE MANLIJKE RESP. VROUWELIJKE STUDENTEN,
VERGELEKEN MET DE STUDIEKEUZE IN EEN VIERTAL SUBCATEGORIEËN,
1961/1962

Faculteit

Alle
stud.

Studenten, kinderen van:
agrariërs

plattelanders

academici

l.i.'s

MANNEN

2
9
12
3
1
17
24
3
7
12
4
2
3
0

3
9
7
2
6
14
21
19
3
8
4
2
2
0

—
10
ïi
3
3
17
24
7
5
11
4
2
2
1

2
6
21
4
1
15
21
2
12
7
3
2
2
0

1
3
9
4
2
22
20
15
7
9
4
3
1
1

totaal

100

100

100

100

100

totaal abs.

33161

2058

7746i

6697

184

theologie
letteren
geneeskunde
tandheelkunde
diergeneeskunde
wis- en natuurkunde
techniek
landbouwkunde
rechten
economie
soc. en pol. wet.
aardrijkskunde
psychologie
overige

VROUWEN

1
29
16
1
1
13
1
2
11
1
8
3
9
2

0
15
22
0
2
14
1
18
6
0
11
6
2
2

—
25
20
1
1
13
1
5
9
1
10
5
8
3

1
31
15
1
1
13
1
2
13
0
8
3
9
2

1
16
18
1
1
23
0
8
5
1
11
0
9
4

totaal

100

100

100

100

100

totaal abs.

7057

187

1158!

2631

74

theologie
letteren
geneeskunde
tandheelkunde
diergeneeskunde
wis- en natuurkunde
techniek
landbouwkunde
rechten
economie
soc. en pol. wet.
aardrijkskunde
psychologie
overige

Bron: De sociale en regionale herkomst, etc., pp. 35, 41 en 43

1

Excl. studenten in de Godgeleerdheid
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wordt overtroffen door belangstelling voor de technische wetenschappen
onder de boerenzoons en voor de geneeskunde onder de boerendochters.
De boerenzoons zijn duidelijk ondervertegenwoordigd in de faculteiten
van geneeskunde, rechten en economie; de boerendochters in die van
letteren, rechten en psychologie. Duidelijk oververtegenwoordigd zijn de
boerenzoons in de faculteiten van landbouwkunde en diergeneeskunde;
de boerendochters in landbouwkunde, geneeskunde, sociale- en politieke
wetenschappen en aardrijkskunde.
De gevonden verschillen vragen uiteraard om een verklaring, maar het
is hier nog niet de plaats om daar op in te gaan.
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4. Uitkomsten

4.1 Na het eindexamen

naar Wageningen?

De studenten in ons onderzoek waren, getuige hun inschrijving, allen tot
een besluit gekomen. Uit de vele alternatieve mogelijkheden na het eindexamen was hun keuze gevallen op een voortzetting van hun leerperiode,
thans op academisch niveau, en wel aan de Landbouwhogeschool te
Wageningen. Maar, zo kan men zich afvragen, met hoeveel overtuiging
hebben zij hun keuze gemaakt? Waren zij al lang van plan in Wageningen
te gaan studeren of besloten zij daartoe na een lang proces van wikken
en wegen? Waren zij er zeker van de juiste keuze te hebben gedaan of
bevatte hun keuze een sterk gokelement?
Laat ons vooropstellen dat ons onderzoek niet was gericht op een
analyse van het gehele besluitvormingsproces, waartoe bovengenoemde
vragen behoren. De vragenlijst bevatte echter een aantal vragen die met
genoemd verschijnsel verband houden en de moeite van het vermelden
waard zijn.
Allereerst bleek dat, één jaar voor het behalen van het einddiploma,
44% van de jongens en 36% van de meisjes al het plan had om in
Wageningen te gaan studeren. Bij nog 26% van de jongens en 34% van
de meisjes was omtrent dat tijdstip al wel het plan opgevat om na het
eindexamen te gaan studeren, maar het besluit Wageningen was nog niet
genomen. De overigen (30% zowel bij de meisjes als bij de jongens)
hadden een jaar voor het behalen van het einddiploma nog geen of
slechts vage studieplannen.
Wij hebben de respondenten ook de vraag voorgelegd of zij lang
geaarzeld hadden tussen Wageningen en een andere studie. Hierop antwoordden 43% van de mannen en 45% van de vrouwen bevestigend.
Tenslotte kwam uit de kernvraag van de Albinski-onderzoekingen, die
wij in enigszins gewijzigde vorm overnamen, naar voren dat 22% van de
jongens en 23% van de meisjes liever een andere studie dan de landbouwkunde zou hebben gekozen, indien zij een andere vooropleiding of andere
capaciteiten hadden gehad dan wel indien de omstandigheden anders
zouden zijn geweest.
Tussen de drie hier behandelde vragen bleek voldoende onderlinge
samenhang te bestaan om ze tot een schaal samen te kunnen voegen.
We hebben daartoe telkens één punt toegekend aan de respondent, indien
hij
— onder de meest gunstige denkbeeldige omstandigheden nog Wageningen zou hebben gekozen;
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— indien hij niet lang geaarzeld heeft tussen Wageningen en een of meer
andere studies, en
— indien hij ongeveer één jaar voor het behalen van het einddiploma al
van plan was in Wageningen te gaan studeren.
Luidden de antwoorden anders, dan werd geen punt toegekend. Zo ontstond er een schaal van 0 (weinig besluitvaardig in de studiekeuze) tot 3
(zeer besluitvaardig in de studiekeuze). Tabel 8 laat zien hoe de respondenten zijn verdeeld over deze schaal, die wij bij gebrek aan een betere
benaming aanduiden als de besluitvaardigheidsschaal of de B-schaal.
TABEL 8 DE VERDELING VAN DE EERSTEJAARS 1965 OVER DE B-SCHAAL
Mannen
Score

0
1
2
3

totaal

Vrouwen

abs.

%

abs.

%

35
93
83
99

ïi
30
27
32

7
16
17
13

13
30
32
25

310

100

53

100

Globaal gesproken kunnen we zeggen dat ongeveer 60%, zowel van de
jongens als van de meisjes, tamelijk vlot tot een besluit is gekomen,
terwijl een 40% vrij lang geaarzeld heeft alvorens het besluit Wageningen
werd genomen.1
Er zijn in de antwoorden op de vragenlijst nog andere indicaties voor
onzekerheid te vinden. Zoals reeds werd uiteengezet vertoont de studie
in Wageningen een grote diversiteit van studierichtingen. Wie besloten
heeft in Wageningen te gaan studeren weet van het bestaan van deze
richtingen. Men zou derhalve kunnen veronderstellen dat een eerstejaars
zich reeds bij de aanvang van de studie enige voorstelling heeft gemaakt
van de richting die hij na het behalen van het propaedeutisch examen
zal kiezen. Op een desbetreffende vraag verklaren echter 54% van de
jongens en 62% van de meisjes geen of slechts een vaag idee te hebben
van de richting die zij later denken te kiezen.
Iets dergelijks geldt voor het toekomstig beroep. Ongeveer 80% van
de mannen en 90% van de vrouwen heeft geen of slechts een vage voor1
Een geringe besluitvaardigheid behoeft niet onder alle omstandigheden te betekenen, dat de keuze eigenlijk een gok is geweest. Wij rekenen tot de weinig
besluitvaardigen de man die pas betrekkelijk laat, na lange aarzeling, naar Wageningen besloot te komen en die onder andere omstandigheden liever een andere
studie had gekozen. Hij kan echter zeer beslist tot een besluit zijn gekomen en
ervan overtuigd zijn de juiste studie te hebben gekozen. Daarentegen kan iemand
die wij besluitvaardig noemen, zeer wel iemand zijn die zich weinig rekenschap
van zijn besluit heeft gegeven.
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Stelling van het beroep dat hij of zij later denkt te zullen uitoefenen.
Men zou echter kunnen veronderstellen dat één van de aantrekkelijkheden van de studie aan de Landbouwhogeschool juist wordt gevormd
door de veelheid van kanten die men én in de studie én in het beroepsleven uit kan. Vele aankomende eerstejaars in Wageningen hebben wellicht het beeld van een hogeschool die vele mogelijkheden biedt, waardoor
een definitieve keuze tot een later tijdstip uitgesteld kan worden.
In het voorgaande hebben wij gewezen op de aarzeling en onzekerheid
in de studiekeuze van vele aankomende eerstejaars. Het is een onderwerp
dat verdere vragen doet rijzen. Wie geïnteresseerd is in studieresultaten
zal willen weten of de mate van besluitvaardigheid daarop van invloed is.
Het is echter een vraag die pas beantwoord kan worden, nadat de eerste
examens zijn afgenomen. Hetzelfde geldt voor de vraag of degenen die
al bij de aanvang van hun studie zeiden een idee te hebben van de richting
die zij zouden kiezen, ook inderdaad deze richting hebben gekozen.
Voorts ligt het voor de hand dat degenen die al lang en zonder aarzelen
hun keuze op de landbouwkunde hebben laten vallen, in hun behoefte
aan studievoorlichting zullen verschillen van degenen die minder besluitvaardig waren. Wij komen hierop in de volgende paragraaf terug.
Tenslotte kan men zich afvragen of met een verschil in besluitvaardigheid ook andere verschillen gepaard gaan. Wij zullen op deze vraag in
het vervolg van ons verslag een enkele maal terugkomen. Hier volstaan
wij met de vermelding dat de vele tabellen die wij hierover hebben laten
vervaardigen ons weinig hebben opgeleverd.
Op één thema willen wij hier nog iets nader ingaan, omdat het Dr.
Albinski sterk heeft bezig gehouden in zijn SISWO-onderzoek naar de
achtergronden van de studiekeuze en omdat het in zekere zin de factor
was die de doorslag gaf tot het entameren van het Wageningse onderzoek.
In het SISWO-onderzoek stelde Albinski de volgende vraag: „Wat zou U
doen als U opnieuw voor de keuze werd gesteld wât te gaan studeren?
Zou U liever natuurkunde dan een taal gaan studeren of zou U liever
een andere opleiding volgen?" Dan volgen er enige aanwijzingen voor het
invullen van de vraag, waarna vervolgd wordt met de opmerking: „U
mag daarbij net doen alsof U voor alle mogelijkheden de goede vooropleiding en capaciteiten hebt".
Het invullen van het antwoord geschiedde zodanig dat daaruit de
volgorde van voorkeur voor de diverse studies naar voren kwam. Tot
Albinski's verwondering bleek nu dat van de eerstejaars in elke studierichting een groter of kleiner percentage niet de eigen studierichting maar
een andere op de eerste plaats stelde. Er was met andere woorden een
discrepantie tussen feitelijke keuze en voorkeursstudie. Albinski schrijft
over deze constatering: „In het geval van de eerstejaarsstudenten, aan wie
nog vóór zij goed en wel met hun studie waren begonnen werd gevraagd
welke studie zij de voorkeur zouden geven, als zij opnieuw voor de keuze
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werden gesteld wât te gaan doen na het eindexamen, was eigenlijk nauwelijks rekening gehouden met de mogelijkheid, dat zij niet opnieuw dezelfde
studie zouden kiezen. En toch is dit gebeurd."1
Naar onze mening is hier verwondering over de uitkomsten nauwelijks
op haar plaats, mits men de strekking van de vraagstelling maar niet uit
het oog verliest. In het Wageningse onderzoek wasdit laatste niet mogelijk,
noch voor de respondent noch voor de onderzoeker. Devraag luidde: „Indien U nu eens voor elke studie aan een universiteit of hogeschool de
vereiste vooropleiding had gehad (bv. HBS-B + gymn. A) benevens de
capaciteiten om elke studie te voltooien, en indien er geen problemen
van financiële of andere aard zouden bestaan, zoudt U dan ook Uw
keuze op Wageningen hebben laten vallen?" Duidelijk blijkt dat het hier
gaat om een denkbeeldige situatie en in een voetnoot werd er nog eens
uitdrukkelijk op gewezen.
Evenals Albinski kwamen wij tot deconclusie dat een niet gering aantal
studenten, namelijk 22% van de mannen en 23% van de vrouwen, de
feitelijk gekozen studie (Wageningen) niet op de eerste plaats stelde.
Tabel 9 toont ons de mate van discrepantie iets gedetailleerder.
TABEL 9 DE DISCREPANTIE TUSSEN FEITELIJKE STUDIEKEUZE EN VOORKEURSSTUDIE

Wageningen als eerste keuze
„
„ tweede keuze
„
„ als derde of latere keuze
totaal

Mannen

Vrouwen

78
13
9

77
19
4

100

100

Terwijl het discrepantie-verschijnsel in het Albinski onderzoek een toevallig bijprodukt was, konden wij profiteren van zijn ervaringen en in
onze vragenlijst een vraag opnemen naar de redenen waarom men niet
de studie had gekozen waaraan men eigenlijk de voorkeur geeft boven
Wageningen.
Als belangrijkste motief werd gebrek aan voldoende capaciteiten voor
de betreffende studie opgegeven of afwezigheid van karaktereigenschappen
die als noodzakelijke voorwaarde werden gezien voor de uitoefening van
het met de studie verbonden beroep. Dan werd, vooral door manlijke
eerstejaars, het ontbreken van de vereiste vooropleiding nog wel eens
genoemd. Er zijn onder hen namelijk vrij veel jongens met een hogere
landbouwopleiding, wier studiekeuze op universitair niveau is beperkt tot
landbouwkunde of diergeneeskunde. Behalve het ontbreken van capaciteiten, karaktereigenschappen of vooropleiding werd ook het ontbreken
van een aantrekkelijk beroepsperspectief door sommige discrepanten ge1

Studiekeuze van eerstejaars, p. 37.
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noemd. Dit argument werd gebruikt door jongelui die geen diergeneeskunde waren gaan studeren, omdat gezegd wordt dat het zo moeilijk is
een diergeneeskundige praktijk te verkrijgen. Het werd ook gebruikt door
studenten die wel iets voor een talenstudie hadden gevoeld, maar beslist
niet in het onderwijs terecht wilden komen. Door vrouwelijke respondenten werd als motief waarom zij hun voorkeur niet hadden gevolgd
nog wel eens vermeld dat de betreffende studie te lang duurde, of te
zwaar was voor meisjes of te onvrouwelijk was.
Er werden nog wel andere motieven naar voren gebracht, maar het
heeft weinig zin daarvan een volledige opsomming te geven. De indruk
die bij ons achterbleef is dat de aangevoerde argumenten in de meeste
gevallen alleszins acceptabel leken en geenszins aanleiding tot verwondering gaven.1
4.2 Voorlichting enadvies
Hoewel onze vragenlijst een groot aantal vragen over bronnen van studiekeuzevoorlichting bevatte, kan al bij voorbaat gesteld worden dat de antwoorden weinig licht kunnen werpen op de achtergronden van de studiekeuze. Wij kunnen immers op geen enkele wijze een vergelijking maken
met de eerstejaars van andere universiteiten of hogescholen, zodat het
effect van de aard en van de hoeveelheid ontvangen informatie op de
studiekeuze niet is na te gaan. Niettemin meenden wij er goed aan te
doen toch verslag uit te brengen van de uitkomsten.
In tabel 10 wordt vermeld welk percentage van de eerstejaars van de
verschillende bronnen heeft gebruik gemaakt of erdoor is bereikt.
Van de negen hier genoemde bronnen heeft de manlijke respondent er
gemiddeld 4,3 geraadpleegd, de vrouwelijke 4,8. Over de studie aan de
LH werd aanzienlijk meer informatie ingewonnen dan over studies elders.
TABEL 10 HET PERCENTAGE STUDENTEN DAT DE ONDERSCHEIDEN BRONNEN VAN
STUDIEVOORLICHTING HEEFT GERAADPLEEGD OF ERDOOR IS BEREIKT
Informatiebronnen

studievoorlichting op school
„Na het eindexamen
studeren?"
„De studie aan de Landbouwhogeschool"
andere LH-voorlichtingsgeschriften
voorlichtingsdag van de LH
voorlichting door geschriften van andere
universiteiten of hogescholen
voorlichtingsdag van andere universiteiten of hogescholen
voorlichtingsweekend Ned. Studenten Raad
voorlichting via krant, radio, t.v.
1

Mannen

Vrouwen

52
89
89
31
55

62
89
94
36
74

43
11
2
57

51
21
9
47

Een samenvatting van de gevonden verschillen tussen discrepanten en niet-discrepanten wordt gegeven in bijlage III, tabel 1.
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Dit behoeft ons niet te verwonderen, maar het betekent wel dat veel
voorlichting niet gezocht wordt om tot een besluit te komen, doch vooral
ter nadere informatie, nadat een besluit al min of meer is genomen.
Van 35% van de jongens en van 60 % van de meisjes bezochten ook
de ouders de voorlichtingsdag te Wageningen. In de meeste gevallen bezochten de ouders uitsluitend de voorlichtingsdag van de Landbouwhogeschool, waaruit mag worden afgeleid dat het ook hier in de eerste
plaats om nadere informatie ging, om een bevestiging van het eenmaal
genomen besluit.
Onze veronderstelling dat velen van hen die Wageningse voorlichtingsgeschriften hebben ontvangen of de voorlichtingsdag van de LH bezochten, voordien hun besluit om naar Wageningen te komen al min of meer
hadden genomen, vindt bevestiging in de volgende tabel. Daarin wordt
de ontvangen voorlichting in verband gebracht met de besluitvaardigheid
ten aanzien van de studiekeuze. Wij doelen hier op de B-schaal, vermeld
op pag.23.
TABEL 11 HET VERBAND TUSSEN ONTVANGEN VOORLICHTING EN BESLUITVAARDIGHEID TEN AANZIEN VAN DE STUDIEKEUZE (IN % PER B-SCHAALCATEGORIE;
ALLEEN MANLIJKE EERSTEJAARS)
B-schaa 1 categorieën

bezocht voorlichtingsdag LH
bezocht voorlichtingsdag elders
ontving geschriften van elders

0

1

2

3

Totaal

43
17
69

48
17
54

49
10
33

69
3
31

55
11
43

Onder de meest besluitvaardigen, dus onder degenen die al lang en zonder
weifelen hun keuze op Wageningen hadden laten vallen, vinden wij het
hoogste percentage bezoekers aan de voorlichtingsdag te Wageningen, terwijl wij in categorie 0, de minst besluitvaardigen, de hoogste percentages
vinden voor bezoek aan een voorlichtingsdag elders en voor het ontvangen
van voorlichtingsbrochures van andere universiteiten en hogescholen.
De voorlichting zoals deze thans wordt gegeven, zo zouden wij voorlopig willen concluderen, heeft tweeërlei functie: zij is voorlichting voor
degenen die nog geen besluit hebben genomen, en zij is nadere informatie
voor hen die al wel een besluit namen.
Hoe invloedrijk de voorlichting is voor de besluitvorming van de nog
onbeslisten is moeilijk te zeggen, maar zeker is zij niet het enige hulpmiddel en vermoedelijk niet het belangrijkste. In het algemeen wordt
verondersteld dat tenslotte de invloed van het persoonlijke contact op de
besluitvorming groter is dan van de massa-media en andere geschreven
bronnen van voorlichting. Daarom is het in ieder geval noodzakelijk te
zoeken naar persoonlijke invloeden, ook al is dat geen eenvoudige zaak
wanneer alleen de schriftelijke vragenlijst als instrument van onderzoek
ten dienste staat. Wij hebben niettemin getracht iets te achterhalen over
(463) 27

de houding van de ouders en over het advies krijgen van of vragen aan
andere personen.
Over de houding van de ouders tegenover het plan van zoon of dochter
om te gaan studeren licht tabel 12ons in.
TABEL 12 DE HOUDING VAN DE OUDERS TEGENOVER HET PLAN VAN ZOON OF DOCHTER OM TE GAAN STUDEREN
Houding ouders

zagen het graag
stonden er neutraal tegenover
waren er eigenlijk op tegen
totaal

Mannen

55
44
1
100

Vrouwen

47
45
8
100

De antwoorden zijn niet door de ouders gegeven, maar door de respondenten. Het is derhalve mogelijk dat vooral degenen die zeiden dat de
ouders neutraal stonden tegenover hun plan om te gaan studeren, de
ouderlijke invloed onderschatten. Het behoort nu eenmaal tot de goede
toon om de oudere jeugd een grote mate van vrijheid te laten en dat is
wat vaak bedoeld werd met de aanduiding dat de ouders neutraal tegenover de plannen stonden. Dat neemt niet weg dat de ouders toch zeer
positief tegenover het studeren kunnen staan en graagzien dat de kinderen
gaan studeren.
We hebben ook gevraagd of de ouders een duidelijke voorkeur voor
een bepaalde studie hadden, nadat eenmaal tot studeren besloten was.
Meestal werd geantwoord dat dit niet het geval was, maar was het wel
het geval dan kwam de voorkeur van de ouders meestal overeen met die
van de respondent. De vrouwelijke respondenten vormen hier echter een
uitzondering, want terwijl 8% vermeldde dat de voorkeur van de ouders
naar Wageningen uitging, zei 9% dat de ouders een voorkeur hadden
gehad voor een studie aan een universiteit.
Slechts éénvraag in de vragenlijst had betrekking op advies van anderen
dan van ouders of van de voorlichtingsinstanties van universiteiten en
hogescholen. Ongeveer 60% van onze respondenten bleek gevraagd of
ongevraagd advies te hebben gekregen, maar door slechts 40% werd
opgegeven welke studie of studies waren geadviseerd. Sommigen werd
slechts één studie geadviseerd, anderen kregen meer dan één suggestie.
In het algemeen behoorde Wageningen tot de geadviseerde studies. Onder
de manlijke eerstejaars troffen we echter enkelen aan die met hun besluit
om in Wageningen te gaan studeren tegen een verkregen advies in gingen.
Het is overigens niet na te gaan met hoeveel klem en gewicht de adviezen
zijn gegeven.
Aan welke personen of instellingen advies is gevraagd blijkt uit tabel 13.
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TABEL 13 RAADGEVERS IN VERBAND MET DE STUDIEKEUZE, IN % VAN HET TOTAAL
AANTAL RESPONDENTEN
Raadgevers

geen advies gevraagd of gekregen
advies gevraagd, geen nadere specificatie
bureau voor beroepskeuze e.d.
advies van mensen die iets met landbouw of
met Wageningen te maken hebben
advies van niet-landbouwexperts
advies van ouderejaarsstudenten
totaal

Mannen

Vrouwen

41
2
13

38
0
21

18
27
14

10
29
19

(115)

(117)

De totalen per kolom komen boven de 100%, omdat een deel van de
eerstejaars bij meer dan één type adviseur te rade is gegaan. De meest
op de voorgrond tredende categorie van adviseurs is die welke is aangeduid als niet-landbouwexperts. Hieronder vallen de docenten van de
middelbare school, die wel de vraagbaak bij uitstek zijn.1 Ouderejaarsstudenten worden amper meer vermeld dan bureaus voor beroepskeuze
of psychotechniek. Wij vermoeden echter dat zij veel meer dan hier uit
de cijfers blijkt worden benaderd zonder echter direct als adviseurs erkend
te worden.
Tenslotte is interessant te vermelden dat degenen die op onze B-schaal
de hoogste score behaalden, onze meest besluitvaardigen dus, relatief
minder vaak dan de anderen om advies hebben gevraagd, vooral aan
bureaus voor beroepskeuze en aan niet-landbouwdeskundigen. Dit is in
overeenstemming met hetgeen wij meenden te mogen concluderen uit tabel
11: degenen die al lang tot een besluit zijn gekomen wensen nadere informatie en zijn derhalve minder geïnteresseerd in een gesprek met nietlandbouwdeskundigen of met beroepenadviseurs.
4.3 Agrariërs en stedelingen
De moeilijkheid met een onderzoek als het onze is dat wij geen Wageningse eerstejaars met eerstejaars elders kunnen vergelijken. Wij hebben
echter wel de mogelijkheid om Wageningse eerstejaars op althans één
relevante wijze in milieu-categorieën onder te verdelen om vervolgens
te gaan speuren naar factoren die wellicht de studiekeuze hebben beïnvloed. Wij denken ditmaal niet aan de bekende CBS-indeling in hoger,
middelbaar en lager milieu, doch aan een indeling die een aanwijzing
vormt voor de mate van bekendheid en vertrouwdheid met de landbouw.
Wij hebben daartoe onze respondenten verdeeld in:
1

In dit licht gezien moet de ontwikkeling van het instituut van de schooldekaan
zeker worden toegejuicht.

(465) 29

I. agrariërs, dat zijn de zoons en dochters van boeren, tuinders, landbouwbedrijfsleiders en landarbeiders;
II. half-agrariërs, dat zijn de zoons en dochters van overige plattelanders
of van stedelingen die ten behoeve van de landbouw werkzaam zijn;
III. stedelingen, dat zijn dan de zoons en dochters van de stadsbewoners
die in hun beroepsuitoefening geen relatie met de landbouw hebben.
Wij mogen aannemen dat de respondenten uit categorie I de grootste
bekendheid met de landbouw bezitten, die uit categorie III de geringste,
ook al zal het wel eens voorkomen dat er enkelingen onder schuilen die
door afkomst nog nauw aan de boerenstand verbonden zijn.
Verder veronderstellen wij dat in het agrarisch milieu de gerichtheid
op een academische studie geringer is dan in het stedelijke milieu en dat
vooral de kennis van de verschillende studiealternatieven geringer is, omdat in de agrarische wereld de diversiteit van beroepen geringer is. Voor
de agrariër zijn de bekendste beroepen waarvoor een academische opleiding nodig is die van landbouwingenieur, dokter, veearts en dominee,
terwijl naast de landbouwkunde de techniek als wetenschap op de voorgrond staat.
Indien wij tenslotte mogen aannemen dat de studiekeuze wordt beïnvloed door de mate van bekendheid met de verschillende studiealternatieven, dan behoeft het geen verwondering te wekken dat zoveel zoons
van agrariërs een grote interesse vertonen voor de landbouwkunde en de
techniek, en dan begrijpen wij ook waarom zoveel boerendochters zich
richten op de landbouwkunde of de geneeskunde. (Zie tabel 7).
De vraag die ons veel meer bezighoudt is die naar de achtergrond van
de Wageningen-keuze van stedelingen, daar zij immers weinig bekend zijn
met de landbouw en daar de traditie geen rol van betekenis kan spelen.
Een vergelijking tussen agrariërs en stedelingen kan hier wellicht verheldering brengen. Wij zullen echter eerst, in tabel 14,de aantallen agrariërs,
half-agrariërs en stedelingen vermelden.
TABEL 14 DE VERDELING VAN DE EERSTEJAARS OVER DE DOOR ONS ONDERSCHEIDEN
MILIEU-CATEGORIEfiN
Mannen
Milieu

Vrouwen

abs.

%

abs.

agrariërs
half-agrariërs
stedelingen

112
55
143

36
18
46

5
12
36

totaal

310

100

53

%

9
23
68
100

Opvallend is het hoge percentage stedelingen. Opvallend is ook het lage
percentage boerendochters. Het is zelfs zo gering dat wij in het vervolg
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van deze paragraaf de vrouwelijke respondenten buiten beschouwing laten,
omdat een zinvolle vergelijking tussen dedochters uit agrarisch en stedelijk
milieu niet mogelijk is.
Wij hebben gesteld dat het agrarisch milieu minder op een academische
studie is georiënteerd dan het stedelijk milieu. De uitkomsten van ons
onderzoek ondersteunen deze veronderstelling op verschillende wijzen:
1. Terwijl 68% van de ouders van stedelingen graag zag dat hun zoon
ging studeren, bedroeg het overeenkomstige percentage in het agrarisch
milieu43.
2. Van de stedelijke respondenten was 80% een jaar voor het behalen
van het einddiploma al van plan te gaan studeren, van de agrariërs
60%.
3. Van 22% van de stedelingen had de vader een academische opleiding
genoten tegen 2% in het agrarisch milieu.
4. Tenslotte, terwijl van stedelingen en agrariërs een ongeveer gelijk percentage (resp. 43 en 44%) lang heeft geaarzeld tussen Wageningen en
een andere studie, aarzelde 13% van de agrariërs tegen 6% van de
stedelingen tussen Wageningen en een niet-academische studie.1)
Een geringe oriëntatie op de mogelijkheden van een voortzetting van de
opleiding op academisch niveau houdt een geringe bekendheid met de
verschillende studiealternatieven in stand en werkt een studiekeuze op
basis van traditie in de hand. Indien deze bewering juist is, dan mogen
wij verwachten dat wij onder de agrariërs meer indicaties voor een studiekeuze op basis van traditie zullen aantreffen dan onder stedelingen. Inderdaad verwees op de vraag naar de overwegingen die tot de keuze van de
landbouwkunde hadden geleid 30% van de agrariërs naar hun milieu of
afkomst tegen slechts 2% van de stedelingen. Natuurlijk, stedelingen kunnen slechts in een uitzonderingsgeval milieu of afkomst als argument aanvoeren, maar agrariërs behoeven milieu of afkomst niet als overweging te
laten gelden. Niettemin voert 30% het als argument aan.
Maar er zijn meer aanwijzingen voor een verschillende motivering van
de studiekeuze onder agrariërs en stedelingen. Van de stedelingen gaf op
de vraag naar de overwegingen die tot de studiekeuze hadden geleid
38% een motief op dat wij als beroeps- of toekomstargument classificeerden, hetgeen wij slechts bij 22% van de agrariërs tegenkwamen. Op
de vraag of zij reeds enig idee hadden van hun toekomstig beroep antwoordde 27% van de stedelingen tegen 12%van deagrariërs bevestigend.
Tenslotte zei 50% van de stedelingen tegen 38% van de agrariërs reeds
enigidee te hebben van de studierichting die zij na de propaedeuse zouden
kiezen.
1
Deze en andere verschillen tussen de milieu-categorieën zijn overzichtelijk samengevat in bijlage III, tabel 2.
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Op grond van het hier aangevoerde materiaal menen wij de veronderstelling te mogen maken dat agrariërs zich meer door traditie laten leiden
bij hun studiekeuze, de stedelingen daarentegen meer door beroeps- of
toekomstargumenten.
Toch zouden wij niet graag willen beweren dat stedelingen werkelijk
beter zouden weten wat zij willen dan de agrariërs; welvermoeden wij dat
zij een grotere behoefte of noodzaak gevoelen een verklaring te moeten
geven voor hun studiekeuze. Wij mogen niet vergeten dat de stedeling die
naar Wageningen gaat zijn omgeving een verklaring schuldig is en dus een
verklaring moet kunnen geven. Daarentegen zal de agrariër die na voltooiing van zijn middelbare school naar Wageningen gaat geen nadere
verklaring voor zijn keuze worden gevraagd, omdat in zijn omgeving
Wageningen en landbouw nauw verwante begrippen zijn.
Dat de jongen uit het agrarisch milieu een minder duidelijk beeld heeft
van de studierichting diehij na zijn propaedeuse zalkiezen, pleit niet tegen
hem. Hij weet dat er vele kanten aan de landbouw zitten, dat er vele
soorten van landbouwingenieurs zijn en dat hij later, welke richting hij
ook kiest, ergens terecht kan komen waar hij met de landbouw te maken
krijgt. Hij doet zijn propaedeutische studie en kijkt ondertussen uit naar
een studierichting die hem aantrekkelijk lijkt. Voor de respondent uit het
stedelijk milieu echter zal het uitspreken van een voorkeur voor een bepaalde studierichting vaak een element zijn in de rechtvaardiging van zijn
keuze. Door te wijzen op de grote verscheidenheid van studierichtingen
kan hij zijn omgeving duidelijk maken dat Wageningen niet zo'n typisch
„agrarisch schooltje" is als velen in de stad wellicht menen.
Stedelingen en agrariërs verschillen niet alleen in de mate waarin zij op
de toekomst georiënteerd lijken te zijn, zij verschillen ook in hun plannen
ten aanzien van de te kiezen studierichting en in hun voorkeuren voor
bepaalde werkkringen.
Allereerst de studierichtingen. In vraag 31 van de vragenlijst is de
respondenten een opsomming van de 22 studierichtingen gegeven en werd
hun gevraagd die studierichting aan te kruisen die zij zouden kiezen,
indien zij op het moment van invullen van de vragenlijst (dus bij de aanvang van hun studie) hun keuze moesten maken. In tabel 15 worden de
antwoorden gegeven per milieu-categorie en per groep van studierichtingen, zoals beschreven op pag. 14. De totalen komen boven de 100%,
want hoewel sommige respondenten de vraag geheel blanco Heten, was
er een iets groter aantal dat meer dan één studierichting heeft aangekruist.
De studenten uit agrarisch milieu denken vooral over een richting die
nauw aansluit bij hetgeen zij van jongsaf onder landbouw hebben leren
verstaan en waarmee zij via thuis in aanraking zijn gekomen: de klassieke
landbouwrichtingen, de cultuurtechniek en niet te vergeten de landbouwwerktuigkunde, welke richting door 16% van de agrariërs werd aangekruist, terwijl van de stedelingen slechts 4% over deze richting dacht. Dat
van de stedelingen nog 18% een landbouwrichting noemt komt doordat
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TABEL 15 DE VOORKEUR. VOOR GROEPEN VAN STUDIERICHTINGEN PER MILIEUCATEGORIE, IN %.
Groepen van studierichtingen

Agrariërs

,„„ a .;J,„
Agrariers

landbouwrichtingen
tropische richtingen
technische richtingen
plantenveredeling en -ziektenkunde
economie en sociologie
bosbouw, tuin- en landschapsarchitectuur
totaal

«„„.tT

Totaal

11ngen

28
13
31
15
11
8

18
18
24
13
9
22

18
26
20
13
6
25

21
20
26
13
8
19

(106)

(104)

(108)

(107)

10% van hen de bodemkunde heeft aangekruist, een vak dat verwant is
aan geologie en fysische geografie enwaarin nogeen tropische specialisatie
mogelijk is.
De belangstelling van de stedelingen gaat vooral uit naar de tropische
richtingen, naar de bosbouw en de technische richtingen. Dat zij in de
technische richtingen toch achterblijven bij de agrariërs komt door het
verschil in belangstelling voor de landbouwwerktuigkunde. Daar staat
tegenover dat bij de stedelingen de tropische cultuurtechniek de grote
favoriet is onder de tropische richtingen. Zouden wij deze richting tot de
technische richtingen hebben gerekend, dan zou het verschil in belangstelling voor de technische richtingen vrijwel zijn verdwenen.
Frappant is het verschil tussen agrariërs en stedelingen in belangstelling
voor de bosbouw, door resp. 4% en 22% aangekruist. In de belangstelling voor de bosbouw komt ook weer enige belangstelling voor de
tropen tot uiting, omdat specialisatie in tropische bosbouw mogelijk is.
Voor detuin- enlandschapsarchitectuur iser bijna geen verschilinbelangstelling tussen agrariërs (4%) en stedelingen (3 %).
Voor plantenveredeling en planteziektenkunde ligt de belangstelling in
de drie milieu-categorieën ongeveer gelijk, maar wij vinden wel weer enig
verschil in belangstelling voor de economie en sociologie. Dit lijkt plausibel, daar stedelingen met een belangstelling voor dezevakken er gemakkelijker dan agrariërs toe zullen komen naar Rotterdam, Tilburg of een
universiteit te gaan. Daar komt nog bij dat juist onder de abituriënten van
het hoger landbouwonderwijs —meestal afkomstig uit het agrarisch milieu
— nogal eens belangstelling voor economie of sociologie kon worden
gesignaleerd, maar voor hen is de weg naar andere hogescholen of naar
de universiteiten geblokkeerd.
We komen nu tot de verschillen tussen stedelingen en agrariërs in de
beantwoording van vraag 29 van de vragenlijst. In deze vraag werd een
lijst van 12 werkkringen gegeven en werd de respondenten gevraagd er
3 aan te kruisen als de meest aantrekkelijke en 3 als de minst aantrek(469) 33

kelijke. In tabel 16 worden de uitkomsten weergegeven door middel van
een voorkeursindex, d.i. het percentage vermeldingen van een werkkring
als een van de drie meest aantrekkelijke, verminderd met het percentage
vermeldingen als een van drie minst aantrekkelijke.1 Zo rekende bijvoorbeeld 22% van alle manlijke respondenten de agrarische handel en
industrie tot de drie meest aantrekkelijke werkkringen, tegen 21% die de
agrarische handel en industrie tot de drie minst aantrekkelijke rekende.
Daaruit resulteert dan een voorkeursindex van 22—21 = 1.
TABEL 16 DE VOORKEURSINDEX VOOR EEN TWAALFTAL WERKKRINGEN PER MILIEUCATEGORIE
Werkkringen

agrarische handel en industrie
landbouwbedrijf (boer of tuinder)
coöperatiewezen
cultuurtechnische dienst
landbouwkundig onderzoek
landbouwvoorlichting
ministerie van landbouw
onderwijs
ontwikkelingslanden
organisatiewezen
particulier bedrijfsleven
staatsbosbeheer

Agrariërs

Halfagrariërs

Stedelingen

Totaal

- 2
+13
-12
+ 13
+ 38
+ 21
-27
-35
+ 17
-23
+ 20
-18

+ 9
-31
-29
+ 31
+ 29
+20
-38
-36
+58
-36
+22
+ 11

- 1
-31
-38
+ 35
+41
+3
-32
-38
+69
-45
+22
+21

+1
-15
-27
+26
+35
+ 12
-31
-36
+48
-34
+21
+ 5

De uitkomsten van tabel 16 zijn in vele opzichten in overeenstemming
met hetgeen wij al eerder vonden. Tegenover wat in de sfeer van het
landbouwbedrijf ligt staan de agrariërs positiever of minder negatief dan
de stedelingen; tegenover wat weinigmet het boerenbedrijf te maken heeft
staan zij negatiever of minder positief. Twee zeer duidelijke voorbeelden
zijn de werkkringen landbouwbedrijf en staatsbosbeheer, waar de voorkeursindexen onder stedelingen en agrariërs een tegengesteld teken vertonen. Maar misschien nog opmerkelijker is de houding van de beide
milieu-categorieën tegenover de werkkring ontwikkelingslanden; de agrariërs kregen een voorkeursindex van + 17, de stedelingen een van + 69.
Wij zien het omgekeerde in de houding tegenover de landbouwvoorlichting
die door de agrariërs veel positiever wordt beoordeeld dan door de stedelingen, en tegenover coöperatie- en organisatiewezen die door hen minder
negatief worden beoordeeld. Wij mogen wel aannemen dat de agrariërs
beter op de hoogte zijn met de betekenis van landbouwvoorlichting,
coöperatie- en organisatiewezen voor de landbouw.
Het verschil in waardering voor de cultuurtechnische dienst is echter
1

Zieookbijlage III, tabel3.
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moeilijker te verklaren, daar van een geringere belangstelling voor de
techniek onder de agrariërs geen aanwijzingen zijn. Vermoedelijk zal het
verschil in voorkeursindex voortspruiten uit een verschil in belangstelling
voor de tropische cultuurtechniek en de ontwikkelingslanden. Diegenen
dieeen duidelijke voorkeur vertonen voor de ontwikkelingslanden noemen
veelal ook de cultuurtechniek als een van de drie favoriete werkkringen.
Wanneer wij de tot nu toe in deze paragraaf vermelde uitkomsten overzien, lijkt de hypothese dat er duidelijke verschillen in motivatie tussen
stedelingen en agrariërs zijn, gerechtvaardigd. De agrariërs die naar Wageningen komen kiezen de landbouw,hetzij uit werkelijke interesse voor de
landbouw, hetzij omdat zij sterk traditioneel gebonden zijn en nauwelijks
andere alternatieven zien. Als zij al alternatieven zien betreft dit overwegend de technische wetenschappen, de diergeneeskunde of niet-universitaire opleidingen. De diergeneeskunde ligt evenals de landbouwkunde in
het verlengde van het agrarisch bedrijf; er kan wederom sprake zijn van
werkelijke interesse of van traditionalisme.
De grote interesse voor de techniek onder de agrarische jongeren zijn
wij al eerder tegengekomen. Niet alleen willen velen die naar Wageningen
komen een technische richting kiezen, maar bovendien blijkt uit het door
het CBS gepubliceerde materiaal (zie tabel 7) dat onder de landbouwjongeren de technische wetenschappen de meeste studenten aantrekken
(21% tegen de LH 19%). De techniek omringt ons en iedereen overal
en vormt zeker ook voor de agrariërs een duidelijk studiealternatief.
De belangstelling voor niet-universitaire studies zou erop kunnen wijzen
dat voor vele agrariërs de keuze tussen studeren of niet-studeren beslissender is dan de keuze tussen Wageningen of een andere academische
studie.
Nu de stedelingen.Een deel van hen hoopt opeenwerkkring inhet buitenland of in de tropen en heeft in het Wageningse studieprogramma een
opleiding gevonden die aantrekkelijk lijkt. Er zijn echter alternatieven
zoals culturele anthropologie, zodat men moet aannemen dat andere
overwegingen mede een rol spelen in de keuzevan Wageningen. Misschien
is het de titel van ingenieur waarmee in Wageningen de voltooide studie
wordt bekroond, misschien verwacht men met een opleiding tot landbouwkundige een hoger inkomen te bereiken, we weten het niet. Maar wel is
waarschijnlijk dat er onder de groep die thans ter discussie staat, meer
belangstelling is voor de exacte dan voor de sociale wetenschappen. Er
zijn er onder hen vrijwel geen die aarzelden tussen Wageningen en een
sociale wetenschap, daarentegen verscheidenen die aarzelden tussen Wageningen en een technische hogeschool.1
Een ander deel van de stedelingen denkt in de bosbouw te gaan. Het
zou wel eens kunnen zijn dat het hier vooral gaat om jongeren met weinig
1

Zie ook bijlage III, tabel 4.
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zitvlees, een angst voor bureauwerk, een romantische hang naar natuur
en buitenlucht, maar die eigenlijk niet weten wat zij willen.
Er zijn onder de stedelingen echter ook een aantal jongeren met belangstelling voor biologie of voor natuurstudie. Belangstelling voor de biologie
als schoolvak werd door stedelingen meer genoemd dan door agrariërs
(30 tegen 18%) en ook hobbies zoals natuurstudie, kleinveehouderij etc.
werden door hen iets meer vermeld (25 tegen 17%). De vraag rijst waarom deze stedelingen geen biologie zijn gaan studeren. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de biologie als te gespecialiseerd, te theoretisch, te weinig op de praktijk gericht wordt gezien, waartegenover de
landbouwhogeschool dan een bredere opleiding met een grotere mogelijkheid tot het combineren van vakken zou bieden.
Er is misschien nog een motief voor stedelingen om naar Wageningen te
komen, maar voor wij het noemen wijzen wij er nogmaals met nadruk op
dat wij slechts bezig zijn hypotheses te ontwikkelen. Wanneer de schoolprestaties niet van dien aard zijn dat ondanks het behalen van het einddiploma elke universitaire studie een goede kans op succes lijkt te hebben,
zal wanneer er wel gestudeerd moet worden, gezocht worden naar een
niet te moeilijke universitaire opleiding. Het zou nu wel eens kunnen zijn
dat er vooral door stedelingen wordt verondersteld dat de opleiding te
Wageningen tot de gemakkelijkste behoort en dus wat meer kans op
succes biedt dan menige andere studie.
Daartegenover staat dan het agrarisch milieu,waarin menminder gericht
is op een voortzetting van de opleiding op academisch niveau en waar
pas tot een academische studie wordt besloten, wanneer zoon of dochter
niet goed weet wat het na de middelbare school moet gaan doen, maar
goede schoolresultaten de hoop rechtvaardigen dat een universitaire studie
met succes bekroond zal worden.
Niet zelden komt het voor dat een boerenzoon voorbestemd is om
naar de lagere landbouwschool te gaan, maar omdat hij nog te jong is
eerst een jaar naar de ulo wordt gestuurd. Als het dan echter goed gaat
op de ulo, behaalt hij daar zijn einddiploma, waarna hij overgaat naar de
HBS in plaats van naar de middelbare landbouwschool. Wellicht troosten
de ouders zich nog met de gedachte dat er na de HBS nog altijd een weg
terug is naar de landbouw via de hogere landbouwschool. Dat zal in veel
gevallen ook wel zo zijn, maar in andere gevallen wordt de weg naar de
landbouwhogeschool gevonden, vooral wanneer de resultaten op de HBS
behoorlijk zijn geweest.
Wijmenen nu deveronderstelling temoeten opperen dat uit het stedelijk
milieu relatief meer matige leerlingen naar Wageningen worden getrokken
dan uit het agrarisch milieu. Behalve een verschil in eindexamencijfers
mogen we ook een verschil verwachten in leeftijd en zullen er onder de
stedelingen meer jongelui zijn diein militaire dienst zijn geweest.
Er zijn in ons materiaal enige aanwijzingen te vinden die de hypothese
ondersteunen, maar gezegd moet worden dat het slechts zwakke aan36 (472)

wijzingen zijn.1 Het percentage 18-jarigen of jonger is onder de agrariërs
hoger dan onder de stedelingen (55 tegen 46 %). Ook vonden wij inderdaad dat van de stedelingen een hoger percentagedemilitaire dienst achter
de rug had dan van de agrariërs (22 tegen 14%). In overeenstemming
daarmee vonden wij dat het percentage respondenten dat in 1965 het
einddiploma behaalde, onder de agrariërs hoger was dan onder de stedelingen (84 tegen 78 %). Deze gegevens wijzen erop dat de agrariërs iets
jonger zijn, dat er onder hen vermoedelijk iets minder zittenblijvers zijn,
maar de verschillen zijn niet groot.
Wanneer wij naar de eindexamencijfers kijken, vinden wij één aanwijzing die onze hypothese ondersteunt: de agrariërs behaalden voor de
wiskundevakken gemiddeld 6,8, de stedelingen 6,4, een verschil echter van
nog geen halve punt. De gemiddelden voor natuur- en scheikunde liggen
voor beide groepen gelijk, nl. 7,1.Ook de gemiddelden, berekend over tien
eindexamenvakken waaronder Nederlands en de moderne talen, lopen
nauwelijks uiteen: 6,7 voor de agrariërs, 6,6 voor de stedelingen.
4.4 Manlijkeen vrouwelijke respondenten
In dit rapport zijn geen cijfers gegeven, berekend over het totaal aantal
manlijke en vrouwelijke respondenten. Wij veronderstelden namelijk dat
er dusdanige verschillen in motivering van studiekeuze zou zijn, dat sommatie van de uitkomsten voor beide sexen een irreëel beeld zou geven.
In zoverre is aan onze verwachting niet voldaan dat vele uitkomsten
voor manlijke en vrouwelijke studenten weinig verschilden. Dit houdt niet
in dat er in werkelijkheid geen grotere verschillen zouden bestaan dan wij
hebben gevonden. Het behoort nu eenmaal tot de goede toon de meisjes
evenveel recht op wetenschappelijk onderwijs toe te kennen als de jongens
en hun studeren even belangrijk te vinden. Openlijk uitgesproken discriminatie tussen de sexen is taboe. Een dergelijke houding kan onze vrouwelijke respondenten hebben beïnvloed bij de beantwoording van de vragen.
Onze voornaamste veronderstelling is dat voor meisjes meer dan voor
jongens het studeren op zichzelf veelal belangrijker is dan het vak dat ze
gaan studeren, of anders gezegd: de vraag óf zij gaan studeren is belangrijker dan de vraag wat zij gaan studeren. Aan deze veronderstelling ligt
de opvatting ten grondslag dat voor vele meisjes het studeren een tijdpassering is tussen middelbare school en huwelijk.
Is deze opvatting juist, dan zal uit de uitkomsten van daarop gericht
onderzoek moeten blijken dat meisjes zich een minder duidelijke voorstelling maken van hun toekomstig beroep dan jongens, dat bijkomstigheden een grotere rol spelen in de bepaling van de studiekeuze en dat
ouders een andere houding aannemen tegenover het studeren van dochters
dan van zoons. Wij beginnen met het laatste punt.
1

Tussen de milieu-categorieën bestond geen verschil in beoordeling van 10 verschillende studies naar zwaarte, duur en kosten; zie bijlage III, tabel 5.
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Hoe geëmancipeerd en idealistisch er ook wordt geredeneerd, ouders zijn
eerder bereid zich offers te getroosten om een zoon dan om een dochter
te laten studeren. Het studeren van meisjes wordt nog veelalgezien alseen
luxe, die de ouders hun dochters wel gunnen, mits bruintje het kan trekken. Dat is vooral het geval in het hoger sociaal milieu en uit dat milieu
wordt dan ook, onveranderd sinds voor de oorlog en alle democratisering
van het wetenschappelijk onderwijs ten spijt, bijna tweederde van de
vrouwelijke studenten gerecruteerd.
Ook in ons materiaal zijn aanwijzingen te vinden dat de ouders minder
positief staan tegenover het studeren van dochters dan van zoons. Uit
tabel 12bleek dat wetegenstanders van het studeren eigenlijk alleen onder
de ouders van de meisjes aantreffen. Het percentage ouders dat positief
tegenover het studeren stond was lager voor de meisjes dan voor de
jongens, zulks ondanks het feit dat de meisjes in groter getale uit het
hoger milieu afkomstig zijn dan de jongens.
Ook wanneer eenmaal het besluit om te gaan studeren is genomen,
bleken we wederom vooral onder de ouders van de meisjes degenen aan
te treffen die aan een andere studie de voorkeur zouden hebben gegeven
(zie pag. 28). Gezegd moet echter worden dat de grote meerderheid van
de ouders, zowel van de jongens als van de meisjes (resp. 85 en 83 %),
geen voorkeur voor een bepaalde studie had.
Tenslotte merken wij op dat meer ouders van vrouwelijke dan van
manlijke respondenten de voorlichtingsdag van een universiteit of hogeschool hebben bezocht, nl. 60 tegen 35% (waarvan bezoek aan LH
voorlichtingsdag 53, resp. 33%). Misschien getuigt dit van een grotere
bezorgdheid over wat de dochters boven het hoofd hangt.
We komen nu tot de vraag of er aanwijzingen zijn te vinden dat voor
meisjes de keuze tussen studeren of niet studeren belangrijker is dan de
keuze tussen de verschillende studiealternatieven. Eén jaar voor het behalen van het einddiploma had zowel van de jongens als van de meisjes
70% het plan opgevat om te gaan studeren, maar zoals vermeld in 4.1
was op dat moment het percentage jongens dat al van plan was in Wageningen tegaan studeren groter dan het overeenkomstige percentage meisjes
(44 tegen 36). Ligt deze uitkomst in de lijn der verwachting, wij zouden
ook mogen verwachten dat een groter percentage meisjes lang geaarzeld
zou hebben tussen Wageningen en een andere studie, hetgeen nauwelijks
het geval bleek (45 tegen 43).
Er isnogeen verwachting waarin wij „teleurgesteld" werden. Wemogen
aannemen dat het aantal studiealternatieven voor meisjes geringer is dan
voor jongens, omdat een aantal studies onvrouwelijk zijn of als zodanig
beschouwd worden. Daardoor worden meisjes eerder dan jongens in een
situatie geplaatst waarin zij moeten afzien van een studie die hun aantrekkelijk lijkt, maar die vanwege het onvrouwelijke karakter niet acceptabel is (diergeneeskunde, geologie, techniek). Het zou daarom voor de
hand hebben gelegen dat op de vraag of respondent onder denkbeeldig
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gunstige omstandigheden ook naar Wageningen zou zijn gekomen, relatief
meer meisjes dan jongens ontkennend zouden hebben geantwoord. Dit
bleek niet het geval te zijn: 23% van de meisjes en 22% van de jongens
zou eigenlijk liever een andere studie hebben gekozen.
Van grotere onzekerheid ten aanzien van de studiekeuze onder de meisjes
getuigt misschien wel het door hen vermelde aantal geraadpleegde informatiebronnen dat groter is dan het door de jongens vermelde aantal (4,80
tegen 4,30 gem.per respondent). Wij zouden echter een voorbehoud willen
maken, omdat ook hier de zorg van de ouders van invloed kan zijn,
indien zij er bij dochters meer dan bij zoons op aandringen voorlichtingsgeschriften aan te vragen. Deze grotere bezorgdheid van de ouders ten
aanzien van de dochters zou wellicht ook kunnen verklaren waarom meer
meisjes dan jongens het advies van een bureau voor beroepskeuze of
psychotechniek hebben gevraagd (21tegen 13%). Door het ontbreken van
nadere gegevens weten we echter niet of er deskundig advies werd gevraagd om te beslissen óf er gestudeerd zou worden dan wel wât er
gestudeerd zou worden.
We komen thans tot vraag 28van de vragenlijst, luidende: „Hebt U reeds
enig idee over het toekomstig beroep dat U later wilt uitoefenen?" De
antwoordmogelijkheden waren ja, vaag of neen. De verwachting dat er
meer jongens de vraag met „ja" zouden beantwoorden dan meisjes werd
bevestigd (22 tegen 11%), maar er waren ook meer mannen die de vraag
met „neen" beantwoordden (24 tegen 19%). Wij doen er derhalve verstandig aan geen conclusies te trekken.
Van degenen echter die tenminste een vaag idee hadden van hun toekomstig beroep, zei 77% van de mannen tegen 56% van de vrouwen
dat deze beroepswens een rol had gespeeld in de keuze van de landbouwkunde. Tenslotte gaf 30% van de jongens tegen 23% van de meisjes
een motief op dat betrekking had op de toekomst als antwoord op de
vraag naar de overwegingen voor de keuze van Wageningen.
Zijn er dus wel enige aanwijzingen te vinden dat de jongens zich iets
meer door beroepsverwachtingen laten leiden bij het maken van een
studiekeuze, zij maken ook de indruk dat zij bij de aanvang van de studie
slechts weinig beter dan de meisjes weten welke studierichting zij na de
propaedeuse zullen kiezen. Op de vraag of zij al enig idee hadden van
de te kiezen studierichting antwoordde 46% van de jongens tegen 38%
van de meisjes bevestigend, terwijl 10% van de jongens doch slechts 4%
van de meisjes de vraag geheel ontkennend beantwoordde.
Wel moet hierbij opgemerkt worden dat het voor de meisjes gemakkelijker is al enig idee van de toekomstige studierichting te hebben, daar
het keuzeprobleem voor hen minder groot is. Zoals wij in tabel 2 zagen,
studeert meer dan de helft van de meisjes na de propaedeuse tuinbouwplantenteelt, tuin- en landschapsarchitectuur of huishoudwetenschap en
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zijn er verscheidene richtingen die door meisjes vrijwel nimmer gekozen
worden, naar wij mogen aannemen omdat zij te onvrouwelijk zijn.
Wij hebben voorts verondersteld dat meisjes zich meer dan jongens
zouden laten leiden door bijkomstigheden in de bepaling van de studiekeuze, evenwel zonder aan te geven wat wij onder bijkomstigheden verstaan. Wij hebben vooral aan twee dingen gedacht: de nabijheid van
Wageningen ten opzichte van de ouderlijke woonplaats en, ten tweede,
de aantrekkelijkheid van Wageningen als studiestad. Wat het eerste punt
betreft vonden wij dat 15% van de meisjes tegen 10% van de jongens
uit Wageningen of nabije omgeving afkomstig is en dat 11% van de
meisjes tegen 7% van de jongens bij de ouders thuis woont. Deze uitkomst geeft aanleiding tot de veronderstelling dat de geografische factor
voor meisjes een belangrijker factor in de bepaling van de studiekeuze
zou kunnen zijn dan voor jongens.
Ook de aantrekkelijkheid van Wageningen (een kleine stad, een kleine
hogeschool, een bloeiend studentengezelligheidsleven) zou voor meisjes
van meer betekenis kunnen zijn dan voor jongens, want 11 % van de
meisjes tegen 3% van de jongens vermeldde een of meer van de genoemde aspecten als overweging om in Wageningen te komen studeren.
In aansluiting op het voorgaande merken wij nog op dat meer meisjes
dan jongens geen enkel motief voor de studiekeuze opgaven of vaker een
motief noemden dat in feite geen enkele verklaring inhield.
Men doet er echter verstandig aan de bijkomstige motieven niet te zeer
te beklemtonen, want zonder enige interesse voor de exacte vakken zullen
er maar weinigen in Wageningen gaan studeren. Wanneer 42% van de
meisjes opgeeft dat zij op school een uitgesproken belangstelling hadden
voor de biologie en wanneer 13% van hen lang heeft geaarzeld tussen
Wageningen en biologie, ligt hierin toch wel een aanwijzing voor de
belangstellingsrichting van velen van hen opgesloten.
Wij geven tenslotte nog een overzicht van de studies die in de eerste
plaats in aanmerking zijn gekomen als alternatief voor de landbouwkunde.
Het percentage achter de hieronder genoemde studies is het percentage
respondenten dat lang geaarzeld heeft tussen Wageningen en de genoemde
studie en/of aan deze studie onder andere, denkbeeldige omstandigheden
boven Wageningen de voorkeur zou hebben gegeven.1
Mannen
technische wetenschappen (14%)
niet-universitaire studies (9%)
biologie (8%)
diergeneeskunde (8%)
natuurkunde (6%)
scheikunde (5%)
1

Vrouwen
biologie (13%)
geneeskunde (10%)
rechten (8%)
diergeneeskunde (6%)
geologie (6%)
talen (6%)

Zie voor een volledig overzicht bijlage III, tabel 3.
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Verschillen in voorkeuren komen duidelijk tot uiting, waarbij echter niet
mag worden vergeten dat meer meisjes dan jongens een gymnasiale opleiding hebben genoten. Toch liggen ook bij de meisjes de alternatieven
vooral in de sfeer van de exacte wetenschappen.
Rest de vraag of het terecht is om ook bij een volgend onderzoek de
gegevens van manlijke en vrouwelijke respondenten afzonderlijk te bewerken. Wij hopen dat het voorgaande voldoende aanwijzingen bevat
om bij een meer gerichte vraagstelling de procedure inderdaad te handhaven.
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Samenvatting

Van ongeveer 375 studenten die zich tot en met november 1965 voor de
eerste maal als student lieten inschrijven, en wel aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, beantwoordden 363 een hun met het inschrijfformulier toegezonden vragenlijst. Deze vragenlijst had betrekking op een
onderzoek naar de achtergronden van de studiekeuze van de Wageningse
studenten.
Bij de Landbouwhogeschool laten zich in overwegende mate studenten
inschrijven die in het bezit zijn van een HBS-B of een gymnasium-B
diploma. Evenwel zijn ook de bezitters van een diploma gymnasium alfa
of hogere landbouwschool tot de examens van de Landbouwhogeschool
toegelaten.
Na een voor alle ingeschrevenen gelijke propaedeuse is de landbouwkunde
gesplitst in 22 zeer uiteenlopende richtingen. Hierdoor is het mogelijk dat
studenten met uiteenlopende interesses en doelstellingen zich aan de
Landbouwhogeschool laten inschrijven.
Aan de Landbouwhogeschool studeren relatief veelboerenzoons enboerendochters, maar de grote meerderheid van de studerende kinderen uit het
agrarische milieu (80%) studeert iets anders dan landbouwkunde.
Het onderzoek droeg een sterk oriënterend karakter en was in de eerste
plaats gericht op het formuleren van hypothesen. Daarom zijn geen
conclusies getrokken en vatten wij hier de voornaamste uitkomsten in
de vorm van veronderstellingen samen:
Factoren die kunnen leiden tot de studiekeuze Wageningen zijn:
— in de vooropleiding een diploma HBS-B of gymnasium B;
— vanuit de intellectuele capaciteiten de verwachting dat de studie aan
de LH meer kans op succes zal bieden dan de studie in (enige) andere
B-faculteiten;
— vanuit de persoonlijke aanleg een voorkeur voor een brede oriëntering,
voor een combinatie van diverse vakken boven een meer specialistische
verdieping op een beperkter vakgebied, en een voorkeur voor een op
de praktijk gerichte studie boven een meer theoretisch georiënteerde
studie;
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— vanuit de belangstellingssfeer een interesse in landbouw, biologie,
exacte vakken, techniek;
— vanuit het toekomstbeeld de wens om werkzaam te zijn in de landbouw, in de ontwikkelingslanden, in de buitenlucht en vrije natuur, in
de techniek;
— in het studieprogramma de diversiteit van studierichtingen (in het bijzonder de landbouwkundige, tropische- en technische richtingen en
de bosbouw) en de mogelijkheid om een definitieve keuze uit te stellen
tot na de propaedeuse;
— vanuit het milieu de invloed van de traditie en de mate van bekendheid
met alternatieven voor Wageningen;
— in de vestigingsplaats Wageningen de nabijheid tot de ouderlijke woonplaats en het betrekkelijk geringe inwonertal van Wageningen;
— in de hogeschool zelf het relatief geringe aantal studenten.
Toetsing van uit het voorgaande af te leiden hypothesen is niet mogelijk,
wanneer toekomstig onderzoek per universiteit zou worden gedaan.
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Summary

First Year Students 1965 at the Agricultural University of Wageningen,
theNetherlands.
Theproblem
The problem studied may be set out as: "Why did first year students
entering the Agricultural University in 1965 choose agricultural science
rather than another field of study?" The report is partly a study of
decision making, but we were more interested in the social factors
associated with the choice made rather than with the decision-making
process as such.

The Agricultural University
The Agricultural University at Wageningen is one of twelve institutions
for higher education in the Netherlands. Admission depends on matriculation from a secondary school. All graduates entering the University
already have a good training in mathematics, chemistry, physics, and
biology and can read French, German and English.
Study at the Agricultural University is divided into three stages. The
first stage is a preparatory year in basic subjects required of all students
and is concluded with an examination.
After this examination the student selects one out of 22 courses (fields
of specialisation) into which agricultural science at Wageningen is divided.
Up to the bachelor's degree (kandidaatsexamen) the student studies from
13 to 16 subjects for about two years; only two subjects are optional.
During the last stage of his study the student studies only three or
four subjects.

The 22 courses
The 22 courses of Wageningen are:
A. the typical agricultural specialisations such as field crop husbandry and
grassland culture, animal husbandry, dairy science and technology, horticulture, soil science and fertilisation;
B. plant breeding and plant pathology;
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C. agricultural economics, rural sociology;
D. forestry, landscape architecture;
E. engineering courses such as land drainage, land improvement and
water purification, farm machinery, food technology;
F. tropical courses such astropical agriculture, tropical animal husbandry,
agricultural economics and rural sociology for tropical and subtropical
regions, tropical irrigation, drainage and land improvement;
G. home economics.
The studentsat the Agricultural University
The number of students at the Agricultural University is about 2000.
About 35% come from farms, about 50% from the countryside. In no
other field of study do so many students come from farms or from rural
areas. However about 80% of the students from farms and 94% of those
from the country study something other than agricultural science.
About 15% of the students are female and the proportion of them is
increasing. Less of them come from farms or from the country than of
the male students. After the preparatory examination, just over 50% of
the female students study home economics, horticulture or landscaping;
another 25% study plant breeding, plant pathology or rural sociology.
The research design
All applicants for admission to the Agricultural University received a
questionnaire by post. ByNovember 1965,363or about 97% had replied.
The official registration forms were also available, and informal interviews
were held with about 50 students. The investigation was a pilot study,
as there has been done very little research on factors associated with the
choice of a field of study. The purpose of the investigation has been the
formulation of hypotheses as to why agricultural science was chosen for
study. The hypotheses could be tested by comparing our results with data
for students elsewhere. The analysis of data concentrated on differences
between urban and rural students and between male and female students.

Thehypotheses
Reasons for choice of agricultural science as a field of study could be:
A. an interest in agriculture (mainly among students from the farm),
biology, natural sciences or engineering;
B. a preference for a broad education rather than a specialisation;
C. a preference for a practical rather than an academic career;
D. the belief, mainly among city people, that study at the Agricultural
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University is less difficult than engineering, medicine and some of the
natural sciences;
E. the wishfor a career in agriculture (mainly farm people),in developing
countries, out of doors (mainly town people) and engineering (both
groups);
F. the possibility of postponing the choice of specialisation until after the
first examination;
G. the great diversity in fields of specialisation within agricultural science
following the preparatory year;
H. family background or environment: farm people know less about the
alternatives and therefore tend to choose a familiar field of study;
I. the desire to live in a small place such as Wageningen;
J. the desire for a small university, as at Wageningen.
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BIJLAGEN

14. Hebt U aan een volkshogeschool de voorlichtingsdagen bijgewoond die door de
Nederlandse Studenten Raad worden georganiseerd?
ja / neen
In 1966 achterwege gelaten wegens het
zeer geringe aantal positieve antwoorden.
15. Heeft Uw vader één of meer jaren aan een universiteit of hogeschool gestudeerd?
ja /neen
Zo ja, aan welke?
En in welke studierichting?
16. Heeft Uw moeder één of meer jaren aan een universiteit of hogeschool gestudeerd?
ja /neen
Zo ja, aan welke?
En in welke studierichting?
In 1966 zijn de vragen 15 en 16 eveneens
gesteld, maar iets minder gedetailleerd.
Zie 1966, vr. 17 en 18.
17. Hadden Uw ouders (voogden) graag dat U zou gaan studeren, of stonden zij
er „neutraal" tegenover, of waren zij er eigenlijk tegen?
zagen het graag /
neutraal /eigenlijk tegen
Neutraal betekende vaak „ze lieten me
vrij". In 1966 dient vr. 5 ter vervanging.
Bovendien biedt 1966 vr. 19 de mogelijkheid van een zekere mate van controle.
18. Hadden zij, nadat eenmaal vaststond dat U zou gaan studeren, een duidelijke
voorkeur voor een bepaalde universiteit of hogeschool?
ja / neen
Zo ja, voor welke?
19. Hadden zij, nadat eenmaal vaststond dat U zou gaan studeren, een duidelijke
voorkeur voor een bepaalde studie?
ja/ neen
Zo ja, voor welke?
De antwoorden op de vragen 18 en 19
waren in het algemeen kleurloos en bovendien werd door velen het verschil tussen de beide vragen niet onderkend. In de
vragenlijst 1966 zijn ze niet weer opgenomen.
20. Hebben Uw ouders of voogden (of één van hen) de studievoorlichtingsdag van
één of meer universiteiten of hogescholen bijgewoond?
ja/neen
Zo ja, van welke?
21. Hebt U nog van anderen dan Uw ouders, en buiten de voorlichting van de
universiteiten en hogescholen om, advies gekregen over de vraag wat U zou
gaan studeren?
(Bijv. van leraar, bureau voor beroepskeuze, bureau voor psychotechniek, van
landbouwingenieur, van mensen verbonden aan LH of een van de Wageningse
instituten, van oudere-jaarsstudent, pastoor, predikant, familie, van kennissen
van Uw ouders?)
ja/neen
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Zo ja, welke was de hoedanigheid of werkkring van Uw raadgever, was hij of
zij familielid of een goede kennis van Uw ouders, en welke studie werd U aangeraden?
hoedanigheid /werkkring

familie / kennis

aangeraden studie

ja/neen
ja /neen
ja/neen
ja /neen
Deze vraag was te gecompliceerd, voegde
teveel verwante maar onderscheiden zaken
tezamen. In de vragenlijst 1966 is d.m.v.
de vragen 6 en 12 getracht onderscheid te
maken tussen advies over al of niet studeren en advies over studiekeuze. Er is
echter niet meer gevraagd naar de relatie
tussen respondent en adviseur of naar andere adviezen dan Wageningen.
22. Zijn één of meer van Uw klasgenoten uit de laatste klas van de middelbare
school ook in Wageningen gaan studeren?
ja / neen
23. Hebt U broers of zusters, of goede vrienden, die reeds vóór U in Wageningen
zijn gaan studeren?
ja /neen
De vragen 22 en 23 zijn gehandhaafd en
zelfs iets meer gedifferentieerd, ondanks
het feit dat we in ons onderzoek 1965
weinig raad wisten met de antwoorden.
24. Uw keuze is tenslotte op Wageningen gevallen, maar hebt U lang geaarzeld
tussen Wageningen en andere studies?
ja /neen
Zo ja, welke andere studie(s)?
Ook deze vraag is in 1966 in iets meer
uitgewerkte vorm terug te vinden. Zie
1966, vr. 7 en 8.
25. Indien U nu eens voor elke studie aan een universiteit of hogeschool de vereiste
vooropleiding had gehad (bv. HBS-B + gymn.-A) benevens de capaciteiten om
elke studie te voltooien, en indien er geen problemen van financiële of andere
aard zouden bestaan, zoudt U dan ook Uw keuze op Wageningen hebben laten
vallen?
ja/ neen
Zo NEEN, wilt U dan hieronder de studie of studies aankruisen die U onder
die omstandigheden boven Wageningen de voorkeur zoudt hebben gegeven.
•
•
•
•
•
G
•
•

aardrijkskunde
biologie
bouwkunde
diergeneeskunde
economie
farmacie
filosofie
geneeskunde

•
•
•
•
•
•
D
•

natuurkunde
nederlands
psychologie
rechten
scheikunde
sociologie
talen
tandheelkunde
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• geologie
• techniek
• geschiedenis
• theologie
• kunstgeschiedenis
D wiskunde
D andere universitaire studie nl
N.B. Indien U niets hebt aangekruist, betekent dit dus dat U ook onder de genoemde denkbeeldige omstandigheden naar Wageningen zou zijn gekomen.
26. Indien U vraag 25 hebt beantwoord met „neen" en dus een of meer studies
hebt aangekruist, kunt U dan aangeven welke omstandigheden U ervan hebben
weerhouden die studie (of één van die studies) te kiezen in plaats van Wageningen?

27. Hieronder worden 10 verschillende studies genoemd.
Indien U één of meer van deze studies:
zwaarder acht dan de landbouwkunde (moeilijker, harder studie vereisend);
duurder acht dan de landbouwkunde (meer kosten met zich brengend);
langer durend acht dan de landbouwkunde (meer jaren vergend),
wilt U die studies dan in de betreffende kolommen aankruisen?
zwaarder

duurder

langer durend

biologie
diergeneeskunde
economie
geneeskunde
psychologie
scheikunde
sociologie
tandheelkunde
techniek
wiskunde
N.B. ') Geen kruisje achter een studie in een kolom betekent dat debetreffende
studie door U misschien als even zwaar, even duur of even lang wordt
gezien, maar in ieder geval niet als zwaarder, duurder of langer durend.
2
) Achter elke studie minimaal 0, maximaal 3 kruisjes.
Met deze vraag hoopten wij het beeld dat
de respondenten zich van een aantal studies hadden gemaakt, te kunnen achterhalen. De invulling van de vraag, maar
ook de niet-invutling, lieten echter zoveel
twijfels bestaan dat de vraag in 1966 niet
opnieuw is gesteld.
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28. Hebt U reeds enig idee over het toekomstig beroep dat U later wilt uitoefenen?
ja /vaag /neen
Indien JA of VAAG, speelde deze beroepswens dan een rol in Uw keuze van
de landbouwkunde?
ja /vaag / neen
Met weglating van het overbodige adjectief „toekomstig" is het eerste deel van
de vraag onveranderd overgenomen. Het
tweede deel is echter losgekoppeld en in
een iets andere formulering als zelfstandige vraag opgenomen. Zie 1966, vraag31.
29. Hierbeneden volgt een lijst van 12 werkkringen waarin een groter of kleiner
aantal landbouwingenieurs werkzaam is. Zoudt U:
een drietal werkkringen willen aankruisen dat U het meest aantrekkelijk lijkt,
en zoudt U een drietal willen aankruisen dat U het minst aantrekkelijk lijkt?
werkkring

drie meest
aantrekkelijke

drie minst
aantrekkelijke

agrarische handel en industrie
landbouwbedrijf (boer of tuinder)
coöperatiewezen
cultuurtechnische dienst
landbouwkundig onderzoek
landbouwvoorlichting
ministerie van landbouw
onderwijs
ontwikkelingslanden
organisatiewezen
(zoals boerenbonden, landbouwschap)
particulier bedrijfsleven
staatsbosbeheer
De omschrijving van de werkkringen is in
de nieuwe vragenlijst hier en daar iets gewijzigd. Het lijkt niet ongerechtvaardigd
te vermoeden dat de term Landbouwschap
zoveel ongunstige reacties heeft opgewekt
dat daardoor het gehele organisatiewezen
in een ongunstig licht werd gezien.
30. Na een propädeutische studie van officieel één jaar zult U een keuze moeten
maken uit de 22 studierichtingen van de LH. Hebt U reeds enig idee welke
richting U wilt kiezen?
ja /vaag / neen
31. Hierbeneden vindt U de 22 richtingen opgesomd. Zoudt U willen aankruisen
welke studie U zoudt kiezen, indien U thans Uw keuze moest maken?
•
•
D

1. akker en weidebouw
2. tropische landbouwplantenteelt
3. veeteelt
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D

•
•
•
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

•
•D

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

tropische veeteelt
zuivelbereiding
tuinbouwplantenteelt
bosbouw (houtteeltkundige richting)
bosbouw (technisch-economische richting)
Iandhuishoudkunde
tropische Iandhuishoudkunde
cultuurtechniek
tropische cultuurtechniek
tuin- en landschapsarchitectuur
plantenveredeling
planteziektenkunde
bodemkunde en bemestingsleer
landbouwwerktuigkunde
levensmiddelentechnologie
agrarische sociologie
agrarische sociologie van niet-westerse gebieden
landbouwhuishoudwetenschappen (technische richting)
landbouwhuishoudwetenschappen (sociaal-economische richting)
In de nieuwe vragenlijst werden de beide
bosbouwrichtingen en de beide huishoudwetenschappelijke richtingen samengevoegd. De waterzuivering werd niet apart
vermeld en valt daardoor onder cultuurtechniek.

32. Zoudt U tot slot kunnen meedelen op grond van welke overwegingen U besloot
naar Wageningen te komen en landbouwkunde te gaan studeren?

Dit soort waarom-vragen behoort tot de
meest primitieve en naïeve die men in een
sociologisch onderzoek kan stellen. In een
oriënterendonderzoek waaraan geen mondelinge interviews zijn voorafgegaan, kan
men ze echter nog verdedigen met het argument dat langs deze weg enig inzicht in
de kwalitatieve verscheidenheid der motieven en enigszins een indruk van hun
kwantitatieve betekenis kan worden verkregen. In het onderzoek 1966hebben we
de vraag echter vervangen door de geprecodeerde vraag 29.
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Bijlage II - De vragenlijst

Landbouwhogeschool
Onderzoek

1966

Wageningen

Eerstejaarsstudenten

In verband met de vraag welke maatregelen genomen kunnen worden ter bevordering van de studieaanpassing, werd een jaar gelden besloten een onderzoek in te
stellen naar de achtergronden van de studiekeuze. Deze vragenlijst, die U ingevuld
met het inschrijfformulier gelieve terug te zenden, is een deel van dit onderzoek.
Uw antwoorden zullen voor geen ander doel dan voor dit onderzoek worden
gebruikt; zij blijven strikt vertrouwelijk.
De Rector-Magnificus,
Prof. Ir. F. Hellinga.

AANWIJZINGEN VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST
De meeste vragen worden gevolgd door twee of meer mogelijke antwoorden,
waaruit U een keuze moet maken. Wanneer er vakjes geplaatst zijn bij de antwoorden, moet U een kruisje zetten in het vakje bij het antwoord dat het beste Uw
situatie weergeeft. In de meeste andere gevallen, bijv. bij de ja/neen antwoorden,
moet U het antwoord dat op Uw situatie betrekking heeft omcirkelen.
Voordat U tot beantwoording overgaat doet U er verstandig aan de vragenlijst in
zijn geheel door te lezen.
Vergeet U niet hieronder Uw personalia te vermelden.

PERSONALIA VAN DE INVULLER:

Naam en voorletters
(in blokletters):
Geslacht: man/vrouw
Geboortedatum:
Woonplaats ouders
(of pleegouders):
(ev. gemeente):
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VRAGENLIJST
1. Wilt U hieronder aankruisen welk schooltype (of welke schooltypen) U na het
verlaten van de lagere school hebt bezocht?
D
D
D
•
•
•

ULO
HBS-A
HBS-B
Gymn.-A
Gymn.-B
andere, te weten

D
D
•
D
•

AMS
MLS
HLS
HBCS Arnhem
Deventer

2. Hebt U na het verlaten van de middelbare school een baan gehad?
ja/neen
Zo ja, wat voor een baan?
en hoe lang?
Zo neen, hebt U er dan wel over gedacht een baan te zoeken in plaats van
verder te studeren?
•
•
•

ik heb er serieus over gedacht
ik heb er wel even over gedacht
ik heb er eigenlijk niet over gedacht

3. Hebt U na het verlaten van de middelbare school er over gedacht een nietuniversitaire opleiding te volgen?
ja /neen
Zo ja, aan welke opleiding hebt U dan gedacht?
En hebt U ook stappen ondernomen dit plan te realiseren?
ja / neen
4. Had U, tenminste één jaar voor het behalen van Uw einddiploma, reeds het
voornemen om na Uw eindexamen aan een universiteit of hogeschool te gaan
studeren?
•
•
•
•
•

mijn besluit om te gaan studeren stond al lang vast
ik had wel reeds serieuze voornemens om te gaan studeren, maar helemaal
zeker was ik nog niet
ik was zo half en half van plan te gaan studeren
ik had er wel over gedacht, maar ik was er nog lang niet zeker van
ik had toentertijd eigenlijk nog geen plannen om te gaan studeren

5. Hoe stonden Uw ouders (pleegouders) tegenover Uw voornemen om te gaan
studeren?
positief /tamelijk positief /neutraal /tamelijk negatief / negatief
6. Hebt U advies ingewonnen over de vraag of U al of niet zou gaan studeren?
ja / neen
Zo ja, bij wie hebt U advies ingewonnen?
•
•
•

bij bureau beroepskeuze of psychotechniek
bij rector, directeur of andere leraar
andere persoon of instantie, nl

7. Hebt U, toen eenmaal Uw besluit om te gaan studeren vaststond, onmiddellijk
Uw keuze op Wageningen laten vallen of hebt U andere studies overwogen?
• onmiddellijk Wageningen gekozen
G andere studie(s) overwogen, te weten

56 (492)

(Deze vraag alleen beantwoorden door diegenen die ook andere studies dan
Wageningen hebben overwogen, zie Vr. 7).
Uw keuze is tenslotte op Wageningen gevallen, maar hebt U lang geaarzeld
tussen Wageningen en een of meer andere studies?
ja /neen
Zo ja, welke andere studies?

9. Indien U nu eens voor elke studie aan een universiteit of hogeschool de vereiste vooropleiding had gehad, benevens de capaciteiten om elke studie te voltooien, en indien er geen problemen van financiële of andere aard zouden
bestaan, zoudt U ook dan Uw keuze op Wageningen hebben laten vallen?
ja /neen
Zo neen, wilt U dan hieronder de studie of studies aankruisen die U onder die
omstandigheden boven Wageningen de voorkeur zoudt hebben gegeven.

D
D
D
D

n
D
n
D
D
D
D
•

aardrijkskunde
D
biologie
D
bouwkunde
D
diergeneeskunde
D
economie
D
farmacie
D
filosofie
D
geneeskunde
D
geologie
D
geschiedenis
D
kunstgeschiedenis
D
andere universitaire studie nl.

natuurkunde
nederlands
psychologie
rechten
scheikunde
sociologie
talen
tandheelkunde
techniek
theologie
wiskunde

N.B. Indien U niets hebt aangekruist, betekent dit dus dat U ook onder de
genoemde denkbeeldige omstandigheden naar Wageningen zou zijn gekomen.
10. Indien U Vraag 9 met „neen" hebt beantwoord en dus een of meer studies
hebt aangekruist, kunt U dan aangeven welke omstandigheden U ervan hebben
weerhouden die studie (of één van die studies) te kiezen in plaats van Wageningen?

11. Hieronder volgt een opsomming van informatiebronnen over de studie aan de
Landbouwhogeschool. Wilt U de bronnen aankruisen die U hebt benut, toen U
zich t.a.v. de studie aan de LH oriënteerde?
Ik heb:
G een leraar op school om inlichtingen over Wageningen gevraagd
• op school-studievoorlichtingsbijeenkomst iemand van de LH over de LH
horen vertellen
G >,Na het eindexamen
studeren?" geraadpleegd
G het boekje „De studie aan de Landbouwhogeschool" gelezen
G de studiegids van de LH doorgekeken
G stencils of brochures over bepaalde studierichtingen aan de LH gelezen
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•
•
•
•
•
•
•
•

de voorlichtingsdag in Wageningen meegemaakt
via de Teleac-cursus over Wageningen vernomen
van een klasgenoot iets over de LH gehoord
met een student uit Wageningen over de studie in Wageningen gepraat
met een Wagenings afgestudeerde over de studie in Wageningen gepraat
persoonlijk inlichtingen ingewonnen bij de LH
persoonlijk inlichtingen ingewonnen bij een hoogleraar, lector of staflid in
Wageningen
met iemand anders die veel over Wageningen weet gepraat

12. Hebt U van een van de hieronder genoemde instanties of personen het advies
gekregen in Wageningen te gaan studeren?
van bureau beroepskeuze /psychotechniek ja/neen
van rector, directeur of andere leraar
ja / neen
van ouders (pleegouders)
ja / neen
van oudere broers of zusters
ja /neen
van andere verwanten
ja / neen
van vrienden of kennissen
ja /neen
13. Zo U enig advies hebt gekegen om in Wageningen te gaan studeren, hoe
belangrijk is dit advies dan geweest bij de bepaling van Uw studiekeuze?
belangrijk /van enige invloed /nauwelijks van betekenis
14. Hebt U voorlichtingsgeschriften over de studie aan andere universiteiten of
hogescholen gelezen?
ja /neen
Zo ja, van welke universiteiten of hogescholen?

15. Hebt U een of meer studievoorlichtingsdagen van andere universiteiten of
hogescholen bijgewoond?
ja/ neen
Zo ja, van welke?
16. Hebben Uw ouders/pleegouders (of een van hen) de studievoorlichtingsdag van
een of meer universiteiten of hogescholen bijgewoond?
ja /neen
Zo ja, van welke?
17. Heeft Uw vader een of meer jaren aan een universiteit of hogeschool gestudeerd?
ja / neen
Zo ja, aan welke?
18. Heeft Uw moeder een of meer jaren aan een universiteit of hogeschool gestudeerd?
ja / neen
Zo ja, aan welke?
19. Wat zouden Uw ouders ervan gevonden hebben, indien U eens op een van de
volgende studies Uw keuze had laten vallen? (Omcirkel hoe U denkt dat hun
mening zou zijn geweest.)
geneeskunde
geologie
kunstgeschiedenis
nederlands
psychologie
techniek
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positief
positief
positief
positief
positief
positief

neutraal
neutraal
neutraal
neutraal
neutraal
neutraal

negatief
negatief
negatief
negatief
negatief
negatief

20. Hebt U broers of zusters die studeren of gestudeerd hebben ?
Zo ja, wat studeren of studeerden zij?

21. Hebt U neven of nichten die in Wageningen studeren?
22. Hebt U klasgenoten die ook naar Wageningen zijn gegaan
23. Hebt U vrienden onder de ouderejaars in Wageningen?

ja /neen

ja/neen
ja /neen
ja/ neen

24. Komt U zelf van de boerderij (tuinderij, kwekerij)?
ja / neen
Zo neen, hebt U dan misschien een oom of ander familielid die een landbouwbedrijf beheert?
ja /neen
25. Als U niet van de boerderij komt, hebt U dan wel eens een vakantie op een
boerderij doorgebracht?
geregeld /wel eens/nooit
26. Hebt U anderszins ervaring gehad, waardoor U, niet van de boerderij komende,
met de landbouw of met aspecten van de landbouw inaanraking bent gekomen?
ja /neen
Zo ja, wat voor een ervaringen?

27. Had U op school een uitgesproken belangstelling voor:
biologie
natuurkunde
scheikunde
wiskunde

ja /neen
ja /neen
ja /neen
ja /neen

28. Hebt U misschien een van de volgende liefhebberijen:
geologie
kleinveehouderij
natuurstudie
paardrijden
planten kweken
techniek
tuinieren
veefokkerij

ja/ neen
ja /neen
ja / neen
ja /neen
ja /neen
ja /neen
ja/neen
ja / neen

29. De studie aan de Landbouwhogeschool onderscheidt zich in een aantal opzichten van andere wetenschappelijke studies. Hieronder worden een aantal kenmerken van de studie te Wageningen opgesomd. Wilt U er daarvan 3 aankruisen die U in het bijzonder hebben aangetrokken?
•
D
•
•
•
•
•
•
•

de gerichtheid van de opleiding op de landbouw
de gerichtheid van de opleiding op de praktijk
de gerichtheid van de opleiding op de ontwikkelingslanden
de beroepsmogelijkheden voor de landbouwingenieur
de biologische oriëntatie van de opleiding
de mogelijkheid van specialisering in technische richting
de mogelijkheid om uiteenlopende vakken te combineren
de veelheid van studierichtingen na de propaedeuse
het betrekkelijk geringe aantal studenten in Wageningen
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•
•
•

het betrekkelijk geringe inwonertal van Wageningen
het studentenleven in Wageningen
ander aspect, te weten

30. Hebt U al een idee over het beroep dat U later wilt uitoefenen?
ja /vaag /neen
31. Hebt U zich bij Uw studiekeuze laten leiden door een zekere voorstelling van
het werk dat U later hoopt te doen?
ja /enigszins /neen
32. Denkt U dat U later als landbouwingenieur veel buitenwerk zult verrichten?
veel /tamelijk veel/tamelijk weinig /weinig /geen idee
33. Hieronder volgt een lijst van 12 werkkringen waarin een groter of kleiner aantal landbouwingenieurs werkzaam is.
Zoudt U:
3 werkkringen willen aankruisen die U het meest aantrekkelijk lijken, en
3 werkkringen willen aankruisen die U het minst aantrekkelijk lijken?
werkkring

drie meest
aantrekkelijke

drie minst
aantrekkelijke

agrarische handel en industrie
landbouwbedrijf (boer of tuinder)
coöperatiewezen
cultuurtechnisch werk
landbouwkundig onderzoek
landbouwvoorlichting
ministerie van landbouw
onderwijs
ontwikkelingslanden
organisatiewezen
particulier bedrijfsleven
bosbeheer
34. Na een propaedeutische studie van officieel één jaar zult U een keuze moeten
maken uit 22 studierichtingen van de LH. Hebt U reeds een idee welke richting
U zult kiezen?
ja /vaag /neen
35. Hieronder vindt U 20 richtingen opgesomd. Kruist U één richting aan, die U
zoudt kiezen, indien U thans Uw keuze zou moeten maken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

akker- en weidebouw
trop, landbouwplantenteelt
veeteelt
trop, veeteelt
zuivelbereiding
tuinbouwplantenteelt
bosbouw
landhuishoudkunde
trop, landhuishoudkunde
cultuurtechniek
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trop, cultuurtechniek
tuin- en landschapsarchitectuur
plantenveredeling
planteziektenkunde
bodemkunde en bemestingsleer
landbouwwerktuigkunde
technologie
agrarische sociologie
agrarische sociologie, niet-westers
landbouwhuishoudwetenschappen

Biffage fff -

Overzichtstabellen

OVERZICHTSTABELLEN

TABEL 1 VERGELIJKING IN EEN AANTAL ASPECTEN VAN EERSTEJAARS DIE ONDER
ALLE OMSTANDIGHEDEN WAGENINGEN GEKOZEN HEBBEN (WAG.) MET
STUDENTEN DIE ONDER ANDERE OMSTANDIGHEDEN LIEVER IETS ANDERS
ZOUDEN HEBBEN GESTUDEERD (DISCR.).
Mannen
N =

Het percentage respondenten:
1. 18 jaar of jonger
2. bij ouders thuis wonend
3. buiten nabije omgeving van Wageningen wonend
4. boerenzoon of -dochter
5. zoon of dochter van academicus
6. gymnasium-B opleiding
7. eindexamen afgelegd in 1965
8. met studietoelage
9. één jaar voor behalen einddiploma
van plan te gaan studeren
10. éénjaarvoor behalen einddiploma van
plan inWageningen tegaan studeren
11. lang geaarzeld tussen Wageningen en
andere studie
12. met enig idee over toekomstig beroep
13. met enig idee over toekomstige studierichting
14. belangstelling voor biologie als
schoolvak
15. belangstelling voor natuurstudie,
kleinveehouderij etc. als hobby
16. ontving diverse gestencilde LH-voorlichtingsgeschriften
17. ontving voorlichtingsgeschriften van
andere universiteiten of hogescholen
18. ontvingvoorlichting via pers,radio,t.v.
19. bezocht voorlichtingsdag van LH
20. bezocht voorlichtingsdag elders
21. ouders zagen graag dat zoon of
dochter zou gaan studeren
22. ouders hadden voorkeur voor studie
in Wageningen
23. ontving studiekeuze-advies
24. ontving advies Wageningen
25. heeft klasgenoten in Wageningen
26. heeft broers, zusters of oudere vrienden aan de LH in Wageningen

Vrouwen

Wag.
242

Discr.
68

Tot.
310

Wag.
41

Discr.
12

Tot.
53

51
7

46
4

50
7

54
7

58
25

55
11

89
36
11
17
79
54

91
38
15
16
82
63

90
36
12
17
80
56

90
12
29
39
88
44

67
0
42
33
92
33

85
10
32
38
88
42

72

65

70

66

83

70

50

24

44

42

17

36

38
24

71
15

43
20

37
15

75
0

45
10

48

40

46

39

33

38

28

18

26

39

50

42

23

16

22

17

8

15

31

31

31

32

50

36

41
58
55
10

53
53
53
15

43
57
55
11

51
49
76
22

50
42
67
17

51
47
74
21

58

43

55

49

42

47

12
38
32
48

15
50
16
53

12
41
29
49

5
49
49
27

17
33
33
67

8
45
45
36

17

23

19

22

17

19

(497) 61

TABEL 2 VERGELIJKING IN EEN AANTAL ASPECTEN VAN MANLIJKE EERSTEJAARS
NAAR MILIEU-CATEGORIE

Het percentage respondenten:
1. 18 jaar of jonger
2. in militaire dienst geweest
3. bij ouders thuis wonend
4. buiten nabije omgeving van Wageningen wonend
5. zoon van academicus
6. diploma gymn. A
gymn. B
HBS-B, AMS
HLS, etc.
7. denkt zich op te geven als lid van:
Corps (WSC)
KSV
SSR
Unitas
met studietoelage
9. eindexamen afgelegd in 1965
10. één jaar voor behalen einddiploma
van plan te gaan studeren
11. één jaar voor behalen einddiploma
van plan in Wageningen te gaan
studeren
12. lang geaarzeld tussen Wageningen en
andere studie
13. heeft enig idee over toekomstig beroep
heeft geen idee
14. enig (vaag) idee over toekomstig beroep speelde mee in studiekeuze
15. enig idee van te kiezen studierichting
geen idee
16. belangstelling voor biologie als
schoolvak
voor natuur- en scheikunde
17. belangstelling voor natuurstudie,
kleinveehouderij etc. als hobby
18. ontving diverse gestencilde LH voorlichtingsgeschriften
19. ontving voorlichtingsgeschriften van
andere universiteiten of hogescholen
20. bezocht voorlichtingsdag van LH
21. bezocht voorlichtingsdag elders
22. ouders woonden voorlichtingsdag van
van LH bij
23. ouders zagen graag dat zoon zou
gaan studeren
24. ouders hadden voorkeur voor studie
in Wageningen

62 (498)

Agrariërs

HalfStedelingen
agrariërs

N = 112

N = 55

N = 143

Totaal
N = 310

55
14
3

53
15
18

46
22
6

50
18
7

96
2
6
14
66
13

78
9
2
16
73
9

89
21
2
19
73
4

90
12
4
17
70
8

18
33
24
14
59
84

27
20
15
20
56
78

39
16
9
20
53
78

29
23
15
18
56
80

60

67

80

70

38

42

50

44

44

40

43

43

12
30

29
26

27
18

20
24

54
38
13

55
53
7

64
50
8

59
46
10

18
18

31
15

30
20

26
18

17

24

25

22

20

35

39

31

34
55
12

47
56
11

49
55
11

43
55
11

28

42

33

33

43

46

68

55

17

9

10

12

Vervolg tabel 2

Agrariërs
N = 112

Het percentage respondenten:
25. ontving studiekeuze-advies
26. ontving advies Wageningen
27. heeft klasgenoten in Wageningen
28. heeft broers, zusters, vrienden aan de
LH in Wageningen
29. geeft als motief voor studiekeuze
o.m. op:
— belangstelling voor landbouw,
natuur, etc.
— vakkencombinaties of andere aspecten van de studie aan de LH
— het student zijn in Wageningen
— beroeps- en toekomstwensen
— milieu of ontvangen advies
30. heeft geaarzeld tussen Wageningen
en/of heeft eigenlijk voorkeur voor:
— biologie
— diergeneeskunde
— geneeskunde
— rechten
— technische wetenschappen
— niet-universitaire studie
gemiddelden per respondent.
1. cijfer wiskunde
„ natuur- en scheikunde
„ over 10 examenvakken
2. aantal voorlichtingsbronnen

a g r ariërs

N = 55

Stedelingen
N = 143

Totaal
N = 310

41
32
57

46
37
49

39
29
42

41
29
49

16

24

19

19

51

53

43

48

21
2
22
36

20
2
26
20

26
3
38
12

23
3
30
22

7
11
0
2
14
13

6
4
4
0
15
9

10
6
6
2
14
6

8
8
3
1
14
9

6,8
7,1
6,7
4,0

6,5
6,9
6,6
4,4

6,4
7,1
6,6
4,5

6,6
7,1
6,6
4,3

(499) 63

TABEL 3 DE BEOORDELING VAN DE AANTREKKELIJKHEID VAN TWAALF WERKKRINGEN
Percentage vermeldingen
als een van de drie
Totaal
percentage Voorkeursminst
meest
verindex
meldingen
aantrekkelijke
werkkringen

Mannen
agrarische handel en industrie
boer of tuinder
coöperatiewezen
cultuurtechnische dienst
landbouwkundig onderzoek
landbouwvoorlichting
ministerie van landbouw
onderwijs
ontwikkelingslanden
organisatiewezen
particulier bedrijfsleven
staatsbosbeheer

22
20
5
34
46
25
7
12
59
9
33
26

21
35
32
8
9
13
38
48
11
45
12
21

43
55
37
42
55
38
45
60
70
54
45
47

+1
—15
—27
+26
+35
+12
—31
—36
+48
—36
+21

+5

Vrouwen
agrarische handel en industrie
boer of tuinder
coöperatiewezen
cultuurtechnische dienst
landbouwkundig onderzoek
landbouwvoorlichting
ministerie van landbouw
onderwijs
ontwikkelingslanden
organisatiewezen
particulier bedrijfsleven
staatsbosbeheer

64 (500)

9
8
2
30
77
30
4
28
60
0
23
26

40
34
43
13
0
8
23
36
6
64
21
13

49
42
45
43
77
38
27
64
66
64
44
39

—31
—26
—41
+17
+77
+22
—17
—12
+54
—64

+2
+13

TABEL 4 DE BELANGSTELLING DIE DE WAGENINGSE EERSTEJAARS HEBBEN GETOOND
VOOR ANDERE STUDIES, UITGEDRUKT IN HET PERCENTAGE STUDENTEN
PER STUDIE DAT GEAARZELD HEEFT TUSSEN WAGENINGEN EN DE BETREFFENDE STUDIE EN/OF DAT ONDER ANDERE OMSTANDIGHEDEN AAN DE
GENOEMDE STUDIE DE VOORKEUR ZOU HEBBEN GEGEVEN BOVEN WAGENINGEN.
Vrouwen

Mannen
geaarzeld

aardrijkskunde
biologie
diergeneeskunde
economie
farmacie
filosofie
geneeskunde
geologie
geschiedenis
kunstgeschiedenis
natuurkunde
nederlands
psychologie
rechten
scheikunde
sociologie
talen
tandheelkunde
technische wetenschappen
theologie
wiskunde
andere universitaire studie
niet-universitaire studie

0
6
6
5
1
0
2
2
0
0
4
1
1
1
5
1
1
0
10
1
1
1
8

voor- totaal
ge- 1 geaarkeur noemd
zeld

1
3
3
2
1
2
2
1
1
1
4
0
1
1
1
0
2
0
6
0
3
1
1

1
8
8
6
1
2
3
3
1
1
6
1
2
1
5
1
3
0
14
1
4
2
9

2
13
4
0
0
0
6
4
2
0
0
0
2
8
2
0
4
2
2
0
0
4
4

voor- totaal
gekeur noemd
'

0
0
2
0
0
0
10
6
2
4
2
2
0
0
2
0
2
2
0
0
0
2
0

2
13
6
0
0
0
10
6
2
4
2
2
2
8
4
0
6
2
2
0
0
6
4

Zonder dubbeltellingen

(501) 65

