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WOORDVOORAF

Het aantal landarbeidersopde akkerbouwbedrijven indezeekleigebieden isindelaatste 20jaarsnel gedaald enbedraagt thansnog
ongeveerI5OOOvaste enlosse landarbeiders. In1947waren ervolgens
het C.B.S.nog60.000.Bovendien magworden verwacht,datdeze daling
vanhet aantal landarbeiders indenaaste toekomst zichverder zal
voortzetten.
Het iso.a. inhetkadervandezeontwikkeling dat opnieuw een
onderzoek naardelandarbeiders inde zeekleigebieden is ingesteld.
Deze studiekan inbepaalde opzichtengezienworden als eenherhalingvan eengedeelte vanhetlandarbeidersonderzoek van 19523 waarvanderesultaten zijngepubliceerd inhot rapport "Delandarbeiders
inNederland, eenberoepsgroep inbeweging".
Bovengenoemde ontwikkelingwerpt een aantalvragen opnl. op
welkewijzevoltrekt zichdezevermindering vanhet aantallandarbeiders,wat zijnderedenenvan deberoepsverandering, spelende
vrouwen van delandarbeiders eenrol inhet afvloeiïngsproces en
wat zijndekenmerken vandeblijvende groep envande toetredende
jongeren?
Deze studie heeftvoornamelijkbetrekking ophetlaatstgenoemdevraagstuk.Beroepskeuze enonderwijs zijndebelangrijkste onderwerpen. Teneinde enigszins geïnformeerd te zijnoverdekwaliteit
vandetoetredende jeugdige landarbeiders indenaaste toekomst,is
vrijuitvoerig stilgestaanbijdeberoepskeuze vanlandarbeiderszoonsvan10-14jaar.Geziendenogsteedshogeberoepscontinuïteit
die delandarbeidersgroep kenmerkt,werd eendergelijkebenaderingswijze verantwoord geacht.
Ineen tweede studie diekortnadeze zalverschijnen zullen
talvanvraagstukken metbetrekking tothetberoep endeberoepsomstandigheden, alsmedehetberoepsveranderingsgezind-zijn,ter
sprakekomen.
Daarnaast wordtnogeenderde deelstudie uitgebracht met als
titels "Delandarbeidersvrouwenindezeekleigebieden".
Het onderzoekwerdverricht doorÀ.J. Jacobs endrs.V.F.H.
Smeenkvande afdeling Streekonderzoelconderleidingvan dr.M.A.J.
Visser.
DEDIRECTEUR,

u^
's-Gravenhage, juni196(

(Dr.A.Maris)
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HOOFDSTUKI
PROBLEEMSTELLING ENUITVOERINGVANHET ONDERZOEK

§ 1. P r o b l e e m s t e l l i n g
Sinds 1947ishetaantalagrarischeberoepspersonen sterkverminderd.
Eetwasvooral degroep landarbeiders die snelinaantaldaalde.Reedsin
1952wasdejaarlijksevermindering .;oomvangrijkdatmenbesloot eenonderzoekintestellennaardeoorzaken endegevolgenvandezeuittocht.1)Nog
steedsisaandezevluchtuitdelandbouw geeneindegekomen.InI965bedroeg
het aantal landarbeidersnog slechts 38^vandatin1947•Deverminderingvan
degroep landarbeiderswashetgevolgvanzoweleenverminderde toetreding
tothetberoep alsvan eensterkeafvloeiingvan landarbeidersnaarandere
beroepssectoren.Dezeaanhoudendeverminderingvanhetaantal landarbeiders
heeftertoe geleiddatmenzichisgaanafvragenwaarom dezevluchtuitde
landbouwplaatshad.Ligtdeoorzaakbijhetberoep zelfs ishetdooreen
mindergunstige socialepositieofanderszins tenachtergeblevenbijandere
beroepen,waardoorhetvoordebeoefenarenminderaantrekkelijk isofishet
zodatdetechnische ontwikkeling indelandbouw debehoefteaanlandarbeiders,sterkheeftdoenafnemen?Eenmindergunstige socialepositiewasten
tijdevanhet eersteonderzoek 1)(1952envoordien)zonder twijfeleenbelangrijke reden.Eenoptalvanpuntenverminderd concurrerendvermogenvan
hetberoep landarbeider iswaarschijnlijkdeinzetgeweestvanbovengenoemd
proces.Anderzijdswerdendelandbouwersgenoodzaakt steedsmeer temechaniserenteneindetotverlagingvandeproduktiekostentekomen.Devoortdurende stijgingvan dearbeidslonenvormde eenextrastimulans tot substituèring
van arbeid doorkapitaal.Zoontstond geleidelijkaaneensoortacceleratieproceswaarvanheteindenogniet inzicht is.Eetdoet indezesituatie
enigszinsparadoxaal aan tochtemoeten constateren,datna eenbijnatwintigjarigeperiodevan sterkeverminderingvanhet aantal landarbeiders eente
grotetoetreding tothetberoep nietdenkbeeldigis.Doordeverderafnemendewerkgelegenheid zouookvoorde toekomst secundaire afvloeiingnogweleens
noodzakelijkkunnen zijn.Daartegenover ishetookmogelijkdateendoorgaandesnelleverminderingvanhetaantallandarbeidersvoor delandbouwnadeligegevolgenkanhebbenindiendetechnische ontwikkelingdesnelheidvanhet
verminderingsproces nietkanbijhouden.Eennadere analyseringvandezeaantalsontwikkelingvandegroep landarbeiders eneenonderzoeknaardeontwikkelingvandewerkgelegenheid werdderhalve ven groot belanggeacht.Uitdeze
gedachtengang resulteerde dewenselijkheidvan eenhernieuwd onderzoeknaar
de landarbeiders opde zeekleigebieden.
Bijditonderzoekwaarvanhet "veldwerk"in1963isuitgevoerd,werd ervanuitgegaan dateengrondig inzichtindeaantalsontwikkeling alleenniet
voldoende is.Inzicht inde samenstelling enkenmerken'vandegroeplandarbeiders isevenzeernoodzakelijk teneindede "kwaliteit"van degroep te
lerenkennen.Daarvoorwaso.m.nodigiets tewetenoverdeopbouwvande
groep qualeeftijd endienstverband,overmeningenenhoudingen t.o.v.tal
van aspectenvanhetberoep,overberoepskeuze enonderwijs enz.Het ismet
name opdeaspectenberoepskeuze-enonderwijs,waarop indezedeelstudie
zalworden ingegaan.
1)'Delandarbeiders inNederland .Eenberoepsgroep inbeweging",L.E.I.1954
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Vragen zoals;opwelke grondenheeftmenhet landarbeidersberoepgekozen;isdezekeuzevrijenbewust tot stand gekomen enwieheeft mendaarbijgeraadpleegd5uitwelkemilieus komende landarbeiders,zullenaande
ordeworden gesteld.Voorwat het onderwijsbetreft,isniet alleendeonderwijssituatievanbetekenis,maar ookdehouding enmeningvan zowelde
landarbeiders alsdewerkgevers tenopzichtevanhet agrarische onderwijs»
Nagegaanmoetworden of,en zoja,inwelkemate ersprake isvannegatieve
selectie,welke opdenduur eendevaluatievan'hetberoep tot gevolgzou
hebben.
De onderwerpenberoepskeuze,onderwijs envalevaardigheid zullenin
deze eerstepublikatieaandeorde komen.Voorderesultaten metbetrekkingtotdeaantalsontwikkeling,detoekomstplannenvande landarbeiders enhun
socialepositie zijverwezennaardeandere inhetkadervandit onderzoek
uit tebrengen (deel)studies. 1)
§ 2,Be u i t v o e r i n g

van het

o n d e r z o e k

Voorbepaalde onderdelenvanhet onderzoek isgebruikgemaakt vanbestaand statistischmateriaal.Voordegewenste diepganginde studiewas
dit echterniet toereikend.Teneinde die gegevensteverkrijgen iseenenquête gehouden onderde landarbeiders indezcekleigebieden.
Steekproef Hetwasuiteraard niet mogelijkenevenminnoodzakelijkallo
landarbeiders teenquêteren.Er isvolstaanmethetnemenvan
eensteekproefwelke ongeveer 4%vanhet totaalaantal landarbeiders in19^3
omvatte.De enquête isuitgevoerd in34gemeenten opdezeekleigebieden.
Bijdekeuzevandegemeenten isaansluiting gezochtbijhet landarbeidersonderzoekvan 1952.Er is-evenalsdestijds -naar gestreefd dogekozen
gemeenten,zowelvoorhetgebiedwaarin zezijngelegen,alsvoorhet geheel
der zeekleigronden,alsvoorwatbetreft deagrarische structuur endebetekenisvande landarbeidersgroep inhet arbeidsaanbod representatief tedoen
zijn.De gemeentenvan onderzoek zijnweergegeven intabel 1encartogram1.
Registratie Deadressenvandeteenquêteren landarbeiders zijnverkregen
vandedistrictsagentenvandeagrarisch sociale fondsen,Beslotenwerd alleenwerknemers jongerdan 65jaarte enquêteren die in1962
tenminste 2maanden inde landbouw en/oftuinbouw en/ofbijeen loonwerker
hebbongewerkt.
Bijdo enquête zijneveneensdevrouwen enbijde ongehuwde landarbeidersdemoedersvandeze landarbeidersbetrokken geweest.De enquête onder
de landarbeiderswasmondeling,die onderresp.devrouwen enmoedorsschriftelijk.Gegevensbetreffende hetbedrijfvan dewerkgever haddenbetrekking
opdetoestand in1962»

1)De landarbeiders inde zeekleigebieden;aspectenvanhotlandarbeidersbe-roep.
De landarbeidersvrouwen inde zeekleigebieden.
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Tabel 1
AANTAL GEËNQUÊTEERDELANDARBEIDERSNAAR GEBIED ENGEMEENTEVAN
ONDERZOEK
Gebied

Gemeente

T- -, .
\Hogeland
I.Groningen (
(Oldambt

III. Noordoostpolder

Nieuwolda,Midwolda,Bellingwolde

Noordoostpolder
Anna-Paulowna.Wieringermeer,Haarlemmermeer (zuid) 1)

IV.Noordholland
V. Zuidholland

Eilanden
Beveland
ZeeuwschVlaanderen
VII.Noordbrabant

Kloosterburen,Eenrum,Usquert, 'tZand,

HetBildt

II. Friesland

VI. Zeeland

Aantal
geënquêteerden

Zevenhuizen,Hellevoetsluis,Mijnsheerenland.Klaaswaal,Ooltgensplaat,
Melissant
2)
2)
Westerschouwen ,Middenschouwen ,
Duiveland^J,Brouwershaven^),
Zierikzee2), St.-Maartensdijk
Kloetinge,Heinkenszand,Borssele,
Rilland Bath
Groede,IJzendijke,Zaamslag,
Hontenisse
Fijnaart, Dinteloord

Totaal
1)Haarlemmermeer gedeeltelijk.
2)Inde steekproef opgenomenvoor zoverbetreft het gebied dervoormalige gemeentenNoordwelle,Ellemeet, Oosterland enNieuwerkerk.
In aansluiting aandevraagstelling dieperonderscheiden categorie
verschillend isgeweest,isbijdeverwerkingvan hetenquêtemateriaal de
volgende hoofdindeling gebruiktt vaste landarbeidersvan 60jaaren jongervan boerenafkomst,resp.altijd inde landbouw gewerkt of tenminste
1 jaarbuiten delandbouw gewerkthebbend, eenzelfde indelingvan landarbeiders nietvanboerenafkomst§vaste enlosse landarbeiders.Verder is
erbij de landarbeidersvoor zovernietvan boerenafkomst, onderscheid gemaakt tussen landarbeidersvan landarbeidersafkomst enerzijds enlandarbeidersvan niet-agrarisehe afkomst anderzijds.
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132
109
241
121
130
120

112

122
99
97
1042
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HOOFDSTUKII
DEBEROEPSKEUZEVANDELANDARBEIDERSVAN 30JAAR ENJONGER

Indithoofdstukwordenenige aspectenbesprokenvande"beroepskeuze
van delandarbeidersvan 30jaarenjonger.Voordeoudere arbeidersisde
beroepskeuzevaaktelanggeleden omzichdezenoggoed tekunnenherinneren.
Bovendien echterwasdestijdsvoorveelvandeze arbeidersnauwelijks sprake
vanhetkiezenvan eenberoep.Deberoepskeuzevandejonge landarbeiders
isdaarom meer interessant,ookalomdatmenhiereen indrukkonkrijgen
vande-wijzewaarop tegenwoordigdeberoepskeuze tot standkomt» Alvorens
echterhierop in tegaanishet zinvolinhetkort stil testaanbijdebetekenisvandeberoepskeuze.
Debetekenisvan
deberoepskeuze

Deberoepskeuze iszowelvanbetekenisvoor dejongendie
van schoolkomtalsvoorde landbouwalsbedrijfstak.Voor
debedrijfstakisdeberoepskeuzevanbelang,enerzijdsin
hetkadervan zijnarbeidsvoorziening enanderzijdswaarhet gaatomdevraag
ofdeberoepskeuze zodanigtot standgekomen isdatmen eenpositieveinstellingtenopzichtevande teverrichten arbeidmagverwachten.Voordejongeman, diena zijnschooltijd moetgaandeelnemenaanhetarbeidsproces isde
beroepskeuzenietminderbelangrijk;dezebepaalt immersmede zijntoekomstigeleven.Debetekenisvan deberoepskeuzeblijkt reedsuithet feitdateen
grootdeelvanonze tijddoorberoepsarbeid inbeslaggenomenwordt.De doeleindenwelkemenmetdeberoepskeuze nastreeft kunnen alsvolgtwordenomschrevens
a.hetmetdegekozenberoepsarbeid karmanvoorzien ineigen levensonderhoud
endatvandezijnen (o.m. indatvanhet later tevormen gezin);
b. door eenjuiste enverantwoorde beroepskeuze tekunnenkomen totplezier
inhetwerk5 zodataanlegenbekwaamheden totontplooiingkunnenworden
gebracht5
c.hetkunnenbereikenvan eenexistentieniveau,datgezien debestaande
waarden inonzesamenleving, op zijnminst gelijk isaandatvan.deouders.
Beroepskeuze5 Hoewelvaakeenbepaald tijdstip kanwordenaangewezen,waareenproces
opdeberoepsactiviteiten eenaanvangnemen,ishetnietzo,
datdeberoepskeuze opeenbepaald tijdstipplaatsheeft.Do
beroepskeuze moetveeleervergelekenwordenmet eenproces.Ditprocesbegint alopjeugdige leeftijd.Reedsdekleuterwilbuschauffeur oftreinconducteurworden,beroepenwaarmeehij aleenskennisheeft gemaakt.Komthij
metandereberoepen inaanraking,die ookaantrekkelijk lijken,dantreden
ir
beroepswisselingen"op.Langzaam beginthetkind zichdaneenbeeld tevormenvandeberoepsmogelijkheden.Tenslotte komtde tijd,voor deeenbijhet
beëindigenvandeleerplichtige leeftijd,voorde ander later,datmeneen
beslissing tenaanzienvanhetuit teoefenenberoep moetnemen.
Hetprocesvandeberoepskeuzewordtdaarmede afgesloten endeberoepskeuzegeëffectueerd.Ditbetekentevenwelniet,dat onderalleomstandighedendeberoepskeuze eendefinitieve is.Hetkomt onderlandarbeidersveel
voor,datmennadediensttijd,bijhuwelijk ofopeenlatertijdstip een
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-ilanderberoep gaatuitoefenen.Dan iserechtermeer sprakevanberoepsveranderingdanvanberoepskeuze.Welkanmensomsbewusthetlandarbeidersberoep alseenvoorlopigberoep kiezen,terwijl ineenandergevaldekeuze
destijdsniet alsvoorlopigbedoeld isgeweest,terwijlmen tochnogeen
anderberoep gaatkiezen?beroepsverandering treedtdanop.Oorzakendaarvoorkunnen zijnhet ontstaanvannieuwe ofbeterekeuzemogelijkheden of
eentoegenomenkeuzevrijheid. Tevenskunnen inditverbandworden genoemd
eengroterebewustwording danwelhetvervallenvanbepaaldevoordelen als
b.v.relatiefhogejeugdlonen.
Opdeberoepskeuze enophetberoepskeuzeproces wordtdoor eengroot
aantal factoreninvloeduitgeoefend.Eenaantalvandezefactorenzijns de
leeftijdbijdeberoepskeuze.,hetberoepvandevader endeberoepenvan
familieledenenkennissen.,dehoudingderouders,de economischeensociale
situatiederouders,deberoepenkennis,debereikbaarheid en toegankelijkheidvanscholen enopleidingen,de intelligentie enberoepsgeschiktheid van
hetkind,het oordeelvandeonderwijzer etc.Openkelevandeze factoren
zalindithoofdstukdieperwordeningegaan.

§1.H e t

a a n t a l

j e u g d i g e

l a n d a r b e i d e r s

Bij deinhetvoorgaande omschrevenbetekenisvandeberoepskeuzemoet
alspuntvanoverweginggelden,datdejongerendiehetberoep landarbeider
kiezengaanwerkenineenbedrijfstakmeteennogsteedsafnemendewerkgelegenheid eneenniet onbelangrijke secundaire afvloeiing.Als eerstewordt
daarom devraagaandeordegesteld, inwelkemate jongerende laatste jaren
tochnoghetlandarbeidersberoep gekozenhebben.
Uitdeleeftijdsopbouw,vandegeënquêteerde landarbeiders inde zeekleigebieden isgeblekendat 18$vandelandarbeiders jongerisdan 30jaar.1)
Vande totalemannelijkeberoepsbevolkingvangeheelNederland wasini960
33$jongerdan30jaar.De situatie indelandarbeidersgroep isduswelheel
andersdanbijdeberoepsbevolking alsgeheels ervalt nl. eensterkeveroudering teconstateren.Zelfs invrrgelijkingmeteen stationaireberoepsgroep isdeverouderingbijzondersterk.2)Dezeverminderde toetredingvan
jeugdigen tothetlandarbeidersberoep wordtnogextrageaccentueerd doordat
deleeftijdsopbouwvandelandarbeidersgroep door eenbrederebasis zoumoetenafwijkenvandievan andereberoepsgroepen.Delandarbeidersvolgennl.
mindervoortgezet dagonderwijs entredendus opjongere leeftijd toetotde
beroepsgroep daninandereberoepenhet gevalis.Hierdoor zijndejongere
leeftijdsgroepen relatiefgroterdandie inandereberoepsgroepen.Hetfeit
datdejeugdige landarbeiders eengeringgedeelteuitmakenvan de totale
groep,wijstderhalve op eensterkverminderde toetreding tothetberoep en
opeen snelverouderendeberoepsgroep.Dezeverouderingwordtechterweer
enigszins gecompenseerd doordesterke secundaire afvloeiing,d.w.z.afvloeiingoplatere leeftijd.Eendergelijke secundaire afvloeiingdoet zichin
andereberoepenmindersterkvoor.

§ 2 „ L e e f t i j d bij d e

b e r o e p s k e u z e

Deleeftijd geeftenige indrukomtrentdemeerdereofminderebewustheidbijdeberoepskeuze enzegtwaarschijnlijk tevensiets overdeinvloed
1)Indithoofdstuk zijnookde30-jarigen totdejeugdige landarbeiders
gerekend.Degroep landarbeidersvan 30jaarenjongervormt19$vanhet
totaaldergeënquêteerde landarbeiders.
2)Zieookhetrapport "Toetredingjeugdigelandarbeiders".Bijeenstationaireberoepsgroep moet ongeveer 30^jongerzijndan 30jaar.
1079
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deroudersdaarbij.Hoe jongermen is,des teminderkans op een"bewuste
"beroepskeuzeendestegroterde invloedvande ouders.Belangrijk isdan
ookwatdejongelandarbeiders zijngaandoennahettoelatenvandelagere
school, toenimmersbeslistmoestworden ofzijverder zoudengaan leren
ofdat zijdirectbijhetbeëindigenvande leerplichtige leeftijd zouden
gaanwerken.
Wathetvoortgezet d a g - onderwijsvandelandarbeidersbetreft,
waarover inhetvolgende hoofdstukwordtgesproken,zijreedsnuvermeld,
datslechts 9f°vandejongevaste landarbeiders (<30jaar)dergelijkonderwijsgehadheeft.Hetbetrof inhoofdzaak lager landbouwonderwijs (6^0)5 3%
volgdeniet-agrarisch dagonderwijs."Ditbetekent dusdat 91%van dejonge
landarbeiders directnahetverlatenvandelagere schoolhetlandarbeidersberoep heeft gekozen endatvan 6%het gekozenengevolgde onderwijs (lagerelandbouwschool)deberoepsrichting in zekere zinheeftbepaald.Voor
slechts 3fovanhenkandeberoepskeuzeuitgesteld zijndoorhetvolgenvan
voortgezet algemeenvormend dagonderwijs.Voordemeeste arbeidersvielhet
tijdstipvandeeersteberoepskeuzedus op14à15-jarige leeftijd,een
leeftijd,waarop meninhet algemeen nogvrij ongevormdis.

§3.De i n v l o e d v a n de a f k o m s t
k e u z e

o p d e b o r o e p . s-

Eenandere factorwelkevan invloed isopdeberoepskeuzewordt gevormd
doorhet socialemilieuwaaruit delandarbeiders afkomstig zijn.Vooralwanneerdeberoepskeuze op I4-à15-jarige leeftijd plaatsheeft,hetgeenbij
demeeste landarbeiders het gevalbleektezijn,zullendeoudersopdekeuzevanhetberoepvanhun zoon eenbelangrijke invloeduitoefenen.Alsbelangrijkste indicatorvoorhet socialemilieukanhetberoepvandevader
worden genoemd.Driegroepen kunnenhierbijworden onderscheiden,ni.de
landarbeidersvanboerenafkomst,van landarbeidersafkomstenvanniet-agrarische afkomst.Opelkvan dezegroepen zal inhetkortT/ordeningegaan.
In tegenstelling totdeweidestrekenswaarruim 2>0'~/ovandelandarbeidersvan 30jaarenjongervanboerenafkomst was,isin
deakkerbouwgebieden slechts eenbeperkt aantal landarbeiders
van 30jaarenjongervanboerenafkomst (lèfo). InHoordholland isdezegroep
relatiefhet grootst,hetgeen ookbijdeveehouderijarbeidershefgevalwas.
Hetmerendeelvandeze arbeiders isnadelagereschool ophet.ouderlijke
bedrijfbegonnen alsmeewerkende zoon.Pas later-veelalbijbunhuwelijkzijn zijlandarbeider geworden,eenaantalvanhen op eenbedrijfvanvreemden,anderen ophetbedrijfvanhunouders.Ongeveer tweederdevandelandarbeidersvanboerenafkomst komtvanbedrijvenkleinerdan10haonvan
tuinbouwbedrijven.
Bij eengroot aantalvandezeboerenzoons iskennelijk aar.deberoepskeuze onvoldoende aandachtbesteed. Teveelheeftmenindeveronderstelling
geleefd datzij tegelegener tijdwelzelfstandigkondenworden.Detoegenomenbewerkingscapaciteitperman,denoodzaakvan,invergelijkingmetvroeger,groterebedrijven endesterk toegenomenkapitaalbehoefte hebbendeze
kansen inbelangrijkematedoenafnemen.Deze ontwikkeling zal,zijhetmet
enigevertraging, intoenemendemate deberoepskeuzevan deboerenzoonsbeïnvloeden.Deberoepskeuzebinnenhetboerengezin zalzichwaarschijnlijk
Vader landbouwer
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indie zinwijzigen,dat steedsmeerniet-agrarischeToeroepengekozen zullenwordendoordekinderen.Eenvergelijkingmetheteerstelandarbeidersonderzoek in1952toontaandatinabsolutezinsteedsminderboerenzoons
landarbeider zijngeworden.Deverminderingvanhetaantal landarbeiders
in zijngeheelvoltrokzichechter ineensneller tempodandevermindering
vanhetaantalboerenzoons datlandarbeiderwerd, zodathetaantalboerenzoonsonderdevaste landarbeiders relatief isgestegenvan9%in1952tot
12$in1965.
Vaderlandarbeider

Tegenover eengeringe relatieve toenemingvanhetaantal
boerenzoons onderdelandarbeidersvalt eenvrij sterkerelatieveenabsoluteaantalsverminderingvan landarbeiderszoons
onderdevaste landarbeiders teconstateren,nl.van 78%in1952tot 70%in
I965.Ookindenaaste toekomst zalhetaandeelvan de landarbeiderszoons
indegroep landarbeiders dalen.Van delandarbeidersvan 30jaar enjonger
isnog'slechts 55%afkomstiguit eengezinwaarvandevader ooklandarbeider
was.
Indienmenechterdeberoepscontinuïteit vandelandarbeidersgroep vergelijktmetdieinandereberoepsgroepen,danblijktdezenog steedszeer
hoogtezijn.Zohaddenvande textielarbeiders 39%jvandebouwvakarbeiders
28%eenvaderdieinhetzelfde beroep werkzaam was.Voorkelnersenmetaalarbeiderswarendezepercentagesresp.26en13.Voorambachtelijke beroepen
alsloodgieter enschilderbedroegendeovereenkomstigepercentagesresp.
70enbijna40.1)Dieberoepscontinuïteit indelandarbeidersgroep daalt
vrijsterkdoordatdelandarbeiderskinderen insterkerematedanvoorheen
eenanderberoepkiezendandatvanhunvader.Ditvindt zijnoorzaakin
eencomplexvan factorenwaaronder eensterkverminderde ennogsteedsverminderendewerkgelegenheid engeringerewaarderingvoorhetlandarbeidersberoep in eigenmilieueneenvrij algemeen gevoelde grotere aantrekkelijkheidvanniet-agrarischeberoepen.
Vadernietagrariër

Behalve dejongelandarbeidersvanboerenafkomst envanlandarbeidersafkomst,die tezamen 71%vanhettotaaluitmaken,
vormendelandarbeidersvanniet-agrarische afkomstdederde
belangrijke groep.Ongeveer 29%van dezearbeidersvan 30jaar enjongeris
uit niet-agrarische kringen afkomstig,voordegehelegroepwasdit 18%.In
I952kwam 13%vanallelandarbeidersvanbuitendelandbouw.Deze cijfers
willen echternogniet zeggendatdetoevloeiingnaarde landbouwuitnietagrarischekringeninabsolute zinistoegenomen,want datisniethetgeval,;
relatiefgezien iserechterweleen toeneming.Dit allesduidterechterop,
datdebelangstellingvoorhet landarbeidersberoep in landarbeiderskringen
sneller isgedaalddandaarbuiten.Datindegroep landarbeiders < 30jaar
relatiefmeerwerknemersvanniet-agrarische afkomstvoorkomendan inde
totalegroepkantendelezijnveroorzaakt doordat delandarbeidersvannietagrarische afkomst ietsmeer secundair afvloeiendandelandarbeidersvan
landarbeidersafkomst. Opgrondvanhunniet-agrarische afkomst zoumenkunnenveronderstellen datdeberoepskeuzevandeze landarbeiderswatmeerbewust tot standgekomen is.Daartegenover staat evenwel,datdemeestevan
dezelandarbeiders evenalshuncollega'sindeenquêtegemeente ofineennaburige gemeentegeboren zijn.Hunvadersoefendenveelalberoepenuit,welke
1)Dr.¥.Bordewijks "Deambachtsschooljongen enzijnberoep",Groningen
I95O,blz.33.
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paston indeplattelandssamenleving.ÏTeemtmendit inaanmerking? danis
deberoepskeuze nogniet zoafwijkend vandie derandere landarbeiders.Men
zouookhot tegendeel kunnen stellenen zeggendat er,geziende lageplaats
opdemaatschappelijke laddervanhot landarbeidersberoep,,aandeberoepskeuzevande landarbeidersuit niet-agrarische leringkennelijkweinigaandacht isbesteed.
§4.V r i j h e i d , b e w u s t
van b e r o e p s k e u z e

h e i d

en

e l i j k h e d e n

mo

In deze p a r a g r a a f wordt i n g e g a a n op de antwoorden d i e door de j o n g e
l a n d a r b e i d e r s ;*eg wen zijnopvragenwelke directwaren gericht opdegang
van zakenbijhunberoepskeuze»
Vrijheid Geziende inhetbeginvandithoofdstuk omschreven betekenis
vandeberoepskeuze kanmenzichafvragen ofde landarbeiders
van30jaaronjongerdoorhun oudersaldanniet zijnvrijgelaten inde
keuzevanhunberoep.
Tabel2
BEROEPSKEUZEHABELAGERE SCHOOLVAHLANDARBEIDERS <30JAAR'
Aantal
landarbeiders
.130jr.
<24jaar
25-30jaar
Alle landarbeiders <30jaar
Leeftijd

Beroepvande
vader

zelfstandig
landbouw of
tuinder
landarbeider
niet-agrariër

Waarvan in
met ! geen
vrijel vrije
keuzej keuze

0

vrijheid
niet
bekend

89
168

56
36
45

33
48
41

11
16
14

26
92
50

54
40
50

35
45
38

11
15
12

19

TJatbetreft devrijheid inhet kiezenvan eenberoep iserde laatste
10à 15jaarveelverbetering teconstateren.Vande 25~30-jarigenwerdde
helftdestijdsnognietvrijgelaten indekeuzevanhunberoep.Voordejongerenwasde situatie indit opzicht gunstiger.Hetmilieuwaaruitmenafkomstig islijktvan invloed te zijnopdematevanvrijheid bijdeberoepskeuze.Zowarende zoonsvan landarbeiders mindervrij inhunberoepskeuze
dande zoonsvan zelfstandige enniet-agrariërs.Deverschillenwaren echter
niet groot genoeg omsignificanttozijn.
Keuzemoge- Devrijhoidvanberoepskeuze isechterniet alleen afhankelijk
lijkheden vando invloed diede oudersdaaropuitoefenen» Het ontbreken
ofhetniet—zienvanmogelijkheden tothet kiezenvan eenberoep
kaneveneens eenvrije keuze verhinderen.Hetniet-kunnen-kiezenuitverschil-
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lendeberoepen kanuiteenlopende oorzakenhebben.Genoemd kunnenwordende
eenzijdige economische structuurvanhetwoongebied,waardoorb.v.vrijwel
uitsluitend agrarischeberoepenopenstonden,financiële omstandigheden,beperkteverstandelijke vermogens,het gebrekaaninzicht indeverschillende
beroepsmogelijkheden endereedsbesproken invloedvande zijdederouders.
Tabel3laat ziendatmende laatste 10jaarmeermogelijkhedenheeftgekregenomuitdiverseberoepen tekiezen.Opmerkelijk isoverigensdatde zoons
van landarbeiders relatiefgezieninveelminderematekeuzemogelijkhedenmeendentehebbendan zoonsvan zelfstandige enniet-agrariërs.
Tabel3
BEROEPSKEUZEHADELAGERESCHOOLV M LANDARBEIDERS<30JAAR
Aantal
landarbeiders
<30jr.
Leeftijd

_$24jaar
25-30-jaar
Alle landarbeiders <30j
Beroepvande
vader

79
89
aar

"""T6S"

zelfstandig
landbouwerof
tuinder ofnie tagrariër
landarbe ider

76
92

Waarvan in%
metalter- geenalter- jkeu zenatieve
natieve
mogekeuzemoge- keuzemoge- lijkheid
lijkheden lijkheden inietbekend

53
35
43

38
55
47

9
10
10

61
29

35
57

4
14

Deze groep landarbeiderszoonsisbovendien gemiddeld ietsjongerdan
debeide andere groepen,zodatdeoorzaakniet schuilt inleeftijdsverschillen.Deverklaringmoetgezochtwordenindegeringerematevangevolgdvoortgezet onderwijs-dat immersdekeuzemogelijkhedenvergroot,ookaldoorhet
uitstelvandeberoepskeuze -door zoonsvanlandarbeiders.UithoofdstukII
zalnl.blijkendat zoonsvanagrarische enniet-agrarische afkomstveelmeer
voortgezet onderwijsgevolgd hebbendan landarbeiderszoons,zodathetniet
alleenverklaarbaar isdat zijingroterengetalemeendenuit verschillende
beroepen tehebbenkunnenkiezen,maarookdat zijinfeite eenwat grotere
keuzehebbengehad.
Bewuste Dematevanvrijheidbijdeberoepskeuze enhetaanwezig-zijnvan
keuze
mogelijkheden tot eenkeuze,vormen op zichzelf noggeengarantie
datdeberoepskeuze ookbewust tot standkwam.Het isderhalvebelangrijktewetenhoeveel landarbeidershunberoepbewusthebbengekozen.
Enig inzichthierover geeft tabel4.
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Tabel 4
SCHOOL VAL\T LANDARBEIDEES < 30 JAAR

Aantal
landarbeiders
<30dr.
Leeftijd

.<24jaar
79
25_t7«l_30_jaar____
89_
Alle landarbeiders <30jaar
168
Beroepvande
vader

zelfstandig
landbouwer of
tuinder
landarbeider
niet-agrariër

Waarvan
zonaer
bewuste
bewuste
keuze 1
!keuze
40
51 (7)
62
32(7
'52'
41 (7
i u e~o

54(12)

26
92
50

36(7)
44(4)

bewustheid
niet
bekend
9
D
"7"

8
5

38
59
46

10

l)Inclusieflietpercentage (tussenhaakjes)met eenbewuste keuze
voor eenanderberoep»
De cijfers schijnen tewijzen opeenontwikkelingnaar oenmeerbewuste
beroepskeuze,Inelkgevalhaddendolandarbeiders jongerdan25jaarindit
opzicht eenvoorsprongbijde landarbeidersvan 25f/ra30jaar.Onderdegenendiewatbewusterbijhunberoepskeuzebetrokken zijngeweest} kwamen
erminder tot deuitspraakdat zij goon keuzemogelijkhedenhadden en/ofdat
zijnietvrij inhunkeuzewaren.
Uit dodrie genoemde indicatiesmetbetrekking tot domeer ofmindere
gebondenheid bijdeberoepskeuze,mot elkaar inverband gebracht,valt een
ontwikkelingte constaterennaarmeervrijheid enmoermogelijkhedenbij
deberoepskeuze.In toenemende mateblijkt dekeuzevanhetberoep landarbeider eenbewuste keuze tezijn.
Tabel5
CONDITIESWAARONDERDE KEUZEVANHETBEROEPLANDARBEIDERTOT STANDKWAM
Percentage landarbeiders_f30jaar
metkeuzemogelijkzonderkeuzemogelijkheden en
heden
geenvrijvrijheid geenvrijvrijheid
heid
in
heid
in
inkeuze
inkeuze
keuze
keuze
be-.jj>iiet bebeniet bc— jniet
niet
i
wustibe-• wust bewust bewustjbeIwustwust
wust
Iwust
Leeftijd

<20jaar
20- 24jaar
25-30jaar
Alle landarbeiders
<30jaar
Beroop zelfst.landvandebouwer of
vader tuinder
landarbeider
niet-agrariër
1) Bewuste k e u z e .
2) l l i e t - b c w u s t e keuze
IO79

7

39
27
13

15
14

-

y

9

22

12

35
19
22

12
0

20

-

6
3

4
5

4
6
11

14
23
29

mogelijkhedenen/of
vrijheid
onbekend
bewust

4
0
o

3

25
4
3
12

4
3
4

4
2

23

33
12

niet
bewust

13
10
17

14
4
5
A

0

18
10
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Voorvele landarbeiders-vooralbijde landarbeiderszoons onderheniservaneen "beroepsskeuze"inhetgeheelgeensprakegeweest.Wellicht
hebben zijenookhunouderseventuele mogelijkhedenniet gezien,ofalthans zicheronvoldoende rekenschapvangegevendateeneersteberoepskeuze
vaak zeerbepalend isvoor iemandsverdere leven.Dezehoudingvan zoweloudersalskinderen isverklaarbaaruit eensoort automatisme tenaanzienvan
deberoepskeuze. Inhetverledenk»osmenophetplatteland nl.vrijwelaltijd eenagrarischberoep.Gewoonte enwellicht ooktraditie,alsmedede
vaakeenzijdigagrarischeconomische structuur speeldendaarin eenbelangrijkerol.Ookdegeringebelangstellingvoorvervolgonderwijsisdaaraan
vermoedelijknietvreemd geweest.
Regionaal zijndeverschillenvrijgroot.InNoordholland enNoordbrabant ondervondenrelatiefminder landarbeidersbelemmeringen inhunberoepskeuzedanindeandereprovincies.InGroningenwasde situatiehetmeest
ongunstig,hierhad eengrootaantallandarbeidersnochdevrijheid,noch
keuzemogelijkheden.Dit isvermoedelijkvoornamelijk eengevolgvandeberoepenstructuur indenoordelijke provincies,die overwegend agrarischwas.De
gegevensuitdetabellen5en6zijnechtertegeringinaantalomvoldoende
betrouwbaar te zijnvoorhet trekkenvan conclusies.Zijwijzen echterwel
opeentardentie.ineenrichtingvanmeervrijheid,meermogelijkhedenen
meerbewustheid bijdeberoepskeuze.
Tabel6
CONDITIESWAARONDERDEKEUZEVANHETBEROEP LANDARBEIDERTOT STAND KWAM

Zeekleigebieden
ins

Groningen
Friesland
N.O.P.
Noordholland
Zuidholland
Zeeland
Noordbrabant

Percentage landarbeidersJ;30jaar
zonderkeuzemogelijkmogelijkmet keuzemogelijkhedenen/of
hedenen
hedenen
vrijheid
geen
vrijgeen
vrijvrijheid
vrijheid
onbekend
heid in
heid in
inkeuze
inkeuze
keuze
keuze
niet be- Iniet
niet be- !niet
beniet bewust
be- wust ; bewust be- wust
wustIbeWUST
wust
!wust
Iwust
wust

27
9
9
33
14
17
26

5
5
15
19
14
12
18

5
53
-

3
-

5
4
6
7
-

6
13

2
-

10
6
4

13
14
3
7
19
-

29
13
24
19
14
34
30

1) Bewuste keuize.
2) N i e t - b e w u s t e k e u z e .
Overlegaangaande Inzicht inhetbelangdatmenaandeberoepskeuze toekendeberoepskeuze
deverkrijgtmenookuitdeantwoorden opdevraagof
erookmetanderendande ouders overdeberoepskeuze is
gesproken.Hierbij iser tijdenshet onderzoekdusimplicietvanuitgegaan
dat erwelmetdeouders overdeberoepskeuze gesproken zalzijn.Hetisde
vraagofhetwelterecht isgeweest dezeveronderstelling intevoeren.Wel-
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3
9
9
7
5
3
4

5
41
31
8
24
11
5
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licht isinvele gevallen inhet gezindeberoepskeuze eenpuntvan geen
ofweinigdiscussie geweest» Hetmet anderendande ouders overhet tekiezenberoep gesprokenhebben iseenindicatie vooreenwatmeerverantwoorde
enoverwogenberoepskeuze. Slechts 10%vande jonge landarbeiders heeftin
watbreder kring overdekeuzevanhuneersteberoep overleggepleegd.Bovendienheeft 3%eenberoepskeuzeadvies ingewonnen.Overlegenadvieskwamhet
meestvoor onderde jongeren (<20jaarresp. 18%en4/ó),hetgeen opeengunstige ontwikkelingwijst.Ruim 7%der landarbeidersheeft deelgenomenaaneen
beroepskeuzetest,hetbetrof indemeeste gevallen (5%)testsdie klassikaal
zijnafgenomen.De jongere landarbeiders hebbenhier meeraandeelgenomen
(14%)dande ouderewerknemers.Waarschijnlijkkomthiernogbij,datmenzich
meervoorhogergekwalificeerdeberoepen laat testendanvoorberoepenalsdat
van landarbeider endat mede omdezeals omandere redenen (geringtoekomstperspectief)het landarbeidersberoep weinig ofnietaangetestepersonenwerd
geadviseerd.
Samenvatting Hetkiezenvaneenberoepvormt inhet leven eenbelangrijk
moment.Opde leeftijd waarop dekeuze tot stand komt ismen
echternog zojong,dat menmeestalnietvoldoende rijp isreeds definitieve
beslissingen tenaanzienvandeberoepsrichting tekunnennemen.Hetnemenvan
eendergelijkebeslissingwordt enerzijdsmoeilijkernaarmate menuit steeds
meerberoepen kankiezen;deberoepenstructuur wordt immers steedsgedifferentieerder.Anderzijds kandeberoepskeuze toch ookweer ietsgemakkelijkerworden,omdatmendoordat erwatmeerenwat langer onderwijsgevolgdwordt,bij
deberoepskeuze tegenwoordigveelal ouder isdanvroeger enevenzo doordathet
gekozen onderwijsalbepaaldeberoepenuitsluit.Hoedit ookzijedeoverhet
algemeen zeerjonge leeftijd waarop debeslissingvalt als landarbeiderte
gaanwerken,istenaanzienvan eenjuiste enverantwoordeberoepskeuze een
nadelige factorvoordepersoon inkwestie.
Waarschijnlijkvooralalsgevolgvandejeugdige leeftijdblijktde
beroepskeuze vandejonge landarbeidersweinigbewust tot stand te zijngekomen.Deberoepskeuze isvaak zogeweest,datnauwelijksvaneenechtekeuze
magworden gesproken.Dit ondankshet feit,datvele arbeiders zeiden,dat
hun oudershenvrijlieten indeberoepskeuze endatvelenuit meerberoepen
kondenkiezen.Ditvrijlaten indeberoepskeuze vande zijdederoudersmoet
waarschijnlijkwordenuitgelegd alseenop zijnbeloop latenvandeberoepskeuzealseenniet inzienvanhotgrotebelangvaneengoedeberoepskeuze.
Hierbij kantevens eengebrekkig inzicht indeberoepsmogelijkheden eenrol
hebben gespeeld,zowelbijde oudersalsbijdekinderen,rietname delaatstgenoemden hebben opdejonge leeftijd waarop zemoesten kiezen,geen ideevan
demogelijkhedendie erzijn..
Hetalgemenebeeld vandeberoepskeuze derlandarbeiders vertoont;,ondanksdevele tekortkomingen ooi:inhet jongsteverleden,eengunstige ontwikkeling. Vande landarbeiders jonger dan 20jaarhad 54%devrijheid en
tevensdemogelijkheid tekiezenuitverscheideneberoepen,terwijl 39%van
deze jongerenbewustvoorhet landarbeidersberoep heeft gekozen.Deze situatie isreedsaanmerkelijkbeterdanvoorde ietsoudere landarbeiders.Inzoverreverbetert de situatie dusbepaald wel.Niettemin staan erbijde
beroepskeuze inhot algemeen zulke grotebelangen ophet spel,zowelvoorde
betrokken personen alsookvoordomaatschappij inhet algemeen,dat aande
beroepskeuze vando jongeren indeagrarische sectorniet gauwteveelaandacht kanworden gegeven,omdat enerzijds ookrekeninggehoudenmoetwordenmetde toenemende eisendiehetberoep stelt enanderzijds met desterk
afgenomen ennogsteedsafnemendebehoefte aanlandarbeiders.
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Ineenstudieovereenberoepsgroep kanaande factor onderwijsniet
wordenvoorbijgegaan,Inonzemaatschappij inhetalgemeen,maarookinde
landbouwwordthet onderwijsvan steedsgroterbelang.Ditheeft ondermeer
totgevolgdathetaanzienvaneenberoep tendelewordtafgemeten aanhet••
onderwijsdatvoor datberoepnoodzakelijk is.Datindelandbouw hetonderwijsvansteedsgroterebetekeniswordt,isvooralhetgevolgvan-detechnische ontwikkelingwaardoor dewerkzaamheden belangrijkeveranderingenondergaan.Deze ontwikkelingenhebbenhet inprincipemogelijkgemaakt dearbeidsproduktiviteit aanzienlijkop tevoeren.Vooreendoelmatigeproduktie is
echterdeskundigheidvereist omdatmededaarvan het tempowaarindewerkzaamhedenkunnenwordenuitgevoerd afhankelijk is.Bovendienmaakthetgebruik
vanmeerkapitaalintensieve produktiemiddelen-mendenkeaandemoderne,
vaak zeerdure,werktuigen enmachines-eendeskundigebehandelingnoodzakelijkopdatkapitaalverliezenvermedenkunnenworden.Hetwerkterreinvande
arbeider indeakkerbouwisdoor.deze ontwikkelingen breed geworden,deels
doorhet invoerenvanvelenieuweproduktiemethoden endeels doordenog
geringemogelijkheden totspecialisatie derarbeiders.De technischeontwikkeling is immersgepaard gegaanmet eendalingvandearbeidsbezetting opde
bedrijven,waardoordehuidigearbeidersbijnaallewerkzaamhedenmoeten
kannenuitvoeren.
Voorhetverkrijgen enhet instand houdenvan eenvoldoende vakbekwaamheid isinzekerezinzoweleenbredealseendiepgaandepraktische enin
toenemendemateookeenzekere theoretische kennisvanbelang.Bijhetverkrijgenvandezekennisspeelthet onderwijs eengroterol.
Onderscheid dient teworden gemaakt tussendagonderwijs encursusonderwijs,het eersteismeerbasisonderwijsmetveelaandachtvoor de.algemene
vorming,hettweede isallengs-doordeuitbreidingvanhetaantal instel-•
lingenvoordagonderwijs -meer specialistischvankarakter geworden.Dagonderwijs,gevolgd doorverscheidene specialistische cursussen,geeftdelandarbeidersvanvandaageengoedeondergrondvoorhetverwervenvaneenredelijke envoldoendevakbekwaamheid.
Indithoofdstuk zalwordennagegaaninhoeverredezegewenste ennoodzakelijkesituatie aansluitbijdefeitelijke toestand.

§1.D a g o n d e r w i j s
Medealsgevolgvandeverlengingvandeleerplichtige leeftijd heeft
inhetalgemeen eentoenemend aantalwerknemers nadelagere schoolofna
hetv.g.l.o.voortgezet dagonderwijs genoten.Ookinde akkerbouwgebieden
doet zichdezesituatievoor.Zoheeft 21$van delandarbeiders jongerdan
30jaarvoortgezetdagonderwijs genoten,tegenslechts 7°/ovande 30-tot40jarigen.Indehogereleeftijdsklassen isdesituatienogongunstiger.De
jongere arbeidershebbendusbelangrijkmeervoortgezet dagonderwijsgehad
dandeoudere arbeiders.Inzijn totaliteit heeft echternogslechts8$van
delandarbeidersnadelagere schoolvoortgezetdagonderwijs gevolgd.
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Tabel 7
EET OIPDERWIJSBTVEAU NAAR LEEFTIJD

Aantal
vaste
landarbeiders
<30jaar
Leeftijdsklasse
30 - 49jaar
50 - 59jaar
Totaal
<60jaar
Beroepvanzelfstandiglandbouwer
devader
oftuinder
ofniet-agrariör
landarbeider

142
311
184
637

196
441

Percentage waarvan met;
cursus- j uitsluitend
middelbaar en
voortgezet
onderwijsj lager
j
lagerdagonderondervrijs
wijs
21
6
j

29
44
34

50
50
63•

8

38

54

19

35
39

46
57

A

Eenvergelijkingmetdegroepveehouderijarbeiders toont aandatvan
deze laatste groep relatieftweemaal zoveelarbeidersvoortgezet dagonderwijshebbengevolgd« Door de landarbeiders opdeakkerbouwgebieden worden
echter inveel sterkeremate demiddelbare land-on/oftuinbouwscholenbezochtoOphot geheelbezien,blijft defrequentiewaarin dit gebeurtlaag.
Het aantal landarbeiders dat eenlagere land- oftuinbouwschoolbezocht is
indeakkerbouwgebiedenverhoudingsgewijs zeerbeperkt gebleven.
Debelangrijkste verklaringsgrond voorditverschil tussenveehouderijarbeiders enakkerbouwarbeidersbetreffende defrequentiewaarindagonderwijs isgenoten,isgelegen inhet feit'dat onderde veehouderijarbeiders
relatiefbijnadriemaal zoveelboerenzoonsvoorkomen &&$.onderdeakkerbouwarbeiders (resp.35/cen 12;o).Verderblijktuitde leeftijdsopbouwvande
beide groepen,dat onderdeveehouderijarbeiders relatief meerjongerearbeidersvoorkomen.Pletzijnvooral deboerenzoons ende jongeren onderdearbeidersdierelatief meerdagonderwijshebbengenoten.
Vergelijkt mende landarbeidersmetandereberoepsgroepen inons land}
danheeft men indieandereberoepen gemiddeld belangrijkmeervoortgezet
dagonderwijs gevolgd.Uit de gegevensvandeAlgemenevolkstelling i960
blijkt,dat43/nvande geheleberoepsbevolkingnade lagere schoolofhef
v.g.l.o.voortgezet dagonderwijsheeft gevolgd.Vanalle jongens die ini960
de lagere school ofhetv.g.l.o,verlieten ging91/1naai"oenandere inrichtingvandagonderwijs.Hoeweldusde jongeakkerbouwarbeiders meerdande
ouderevoortgezet dagonderwijs gevolgd hebben,
liggende landelijke cijfers
nogaanzienlijkhoger.Hieruit kangeconcludeerd wordendat indekringen
waaruit de landarbeiders afkomstig zijn,deze ontwikkelingnaarmeeronderwijsvoel laterenvermoedelijk ookietslangzamer opgang isgekomendan ;
elders» Dit kanwellicht tendeleverklaard wordenuit het feitdattentijde
vandeverlengingvande leerplichtige leeftijd hetplatteland mindergoed
wasuitgerust met scholenvoorvervolgonderwijsdande steden.Alsgevolg
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daarvanwarenvelengenoodzaakt delagere schoolteblijven"bezoekentot
mennietmeerleerplichtigwas.Ookdegeringebelangstelling ophetplattelandvoorvoortgezet onderwijsmoetinditverband genoemdworden.
Het alofnietvolgenvanvoortgezet dagonderwijs istenzeerstebeïnvloed doorhetmilieuwaarinmenverkeerde.Delandarbeidersvanboerenafkomsthebbennl.verreweghetmeestvoortgezetdagonderwijs genoten (29$),
bijde landarbeidersvan niet-agrarische afkomstwasditmeerdandehelft
lager (13$), terwijl-vandezoonsvan landarbeiders -degrootstegroep slechts eenrelatiefonbetekenend aantalvoortgezet dagonderwijsvolgde
(4$).
iDatdelandarbeidersvanboerenafkomst aanzienlijkmeervoortgezet dagonderwijshebbengehaddandeanderearbeiders,vindt zijnoorzaakindegroterewaarderingvanhet onderwijs inhetboerenmilieu.Bovendienhooptenof
verwachttenvelevandezearbeiders indetoekomst zelfstandig boer tekunnenworden.Menkanhierdusnoggeenpositievewaarderingvanhetonderwijsvoorhetlandarbeidersberoep alszodaniguit aflezen,omdatmenhet
onderwijsinwezen gevolgdheeftvoorhetberoepvan zelfstandigboer.
Regionaal zijndeverschillen indematewaarinvoortgezetdagonderwijswerdgevolgdbetrekkelijkgering.InNoordholland enFriesland hebben
delandarbeidersvan 59jaar enjonger ietsmeer (resp.11en10$)enin
Groningen enhetZuidwestelijk zeekleigebied ietsminder (resp.7en8$)
dagonderwijs gevolgd.InGroningenwasdebelangstellingvoor cursusonderwijshetgrootst.InhetZuidwestelijk zeekleigebiedwasookdebelangstellingvoor cursusonderwijsgering.
Het inhetvoorgaandebesprokenvoortgezet dagonderwijsbetrofinhoofdzaaklagerlandbouwonderwijs.Datmen technischofalgemeenvormend dagonderwijshadgenoten,kwam sporadischvoor. Onderdelandarbeidersvanboerenafkomstkwam dit zelfshelemaalnietvoor.
§ 2.C u r s u s o n d e r w i j s
Uithetvorenstaandebleekdat erweliswaarvooraldoordeverlenging
vande leerplichtige leeftijd eenbelangrijke ontwikkeling gaande isnaar
meervoortgezet dagonderwijs,maardathetaantal landarbeidersmetvoortgezetdagonderwijsnoguiterstbeperkt is(8$).Hetaantal landarbeiders
datzijn opleidinguitsluitendvia eenofanderecursusheeft ontvangen,is
aanzienlijkgroter (38$),hoewel zichookhier, evenalsbijdeveehouderijarbeiders eenverschuivingvoordoetvanmindercursusonderwijsnaarmeerdagonderwijs.
Dewaardevandezecursussenisnietalleengelegen indeverhogingvan
devakbekwaamheid,maaroefentdaarnaast eengunstige invloeduit opdealgemenevormingenkanbovendien totop zekerehoogtebijdragen tothetmet
plezierverrichtenvandearbeid,doordathetgeleerde indepraktijkwaarde
blijkt tehebben.Naarmatemeercursusonderwijswordtgevolgd,zalinhet
algemeen debelangstellingvoorvoortgezet dagonderwijsvoordekinderen
waarschijnlijk groterworden.
Wanneermenzietnaardematewaarindoordeverschillendeleeftijdscategorieën cursusonderwijsisgenoten,danblijkt (uit tabel 3)datvande
landarbeidersvan50-60jaar 36$een ofmeer cursussenheeftgevolgd.Bijde
landarbeiders tussende 30en50jaarisditpercentage duidelijkgroter,(49$).
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De landarbeider jonger dan30jaar hadden voor 41$ cursusonderwijs gehad;,
maar naar menmagaannemen zaleenaantal vandeze jongere arbeidersin
de toekomst nogcursussen gaan volgen- Intabel8 zijn ookopgenomen de
landarbeiders dienaast voortgezet dagonderwijs eencursus hebben gevolgd.
Vergelijking mot tabel 7toont danaandatdaardoor de groep met cursusonderwijs toeneemt van3 8 % tot44$»
Tabel 8

DE AARDVANHETCURSUSONDERWIJS
Aard vanhet cursusonderwijsin
Arbeiders
met curalgemene [zuiver
jadministra- !techsusonder- land- of jagrari- jtievecurinische
tuinbouw-jsehe cur-[sussen
icursusJlljs i l _
aan— j %
cursus
jsussen j
!sen
tal |
! 2$
| 3)
! 4)

30-49jr.

59 41
151 49

7
11

7
11

5
4

32
25

12
23

50-59Jr.

66 36
276 44

15
11

21
13

15
7

14
24

11
"Î7

97 49

9

9

8

10

18

46

179 41

12

15

6

31

17

19

<30jr.
Leeftijd

%

meerdan
een cursus
met |zonder
technojteclin.
cursus!cursus

Totaal
Beroep zelfst.lb,,
vande of tuinder
vader of niet-agrariër
landarb.

1) Inclusief de landarbeiders dienaast voortgezet dagonderwijs tevens éénofmeen
cursussen hebben gevolgd.
2)B,¥,melkcursus,aardappelseloctie.
3)B.Y,boekhoudens economie.
4)B„v.landb.werktuigen,trekkers,motorkennis.
Deveranderingen indeproduktietechnieken enarbeidsmethoden opde
bedrijvenweerspiegelen zichduidelijk ineentoenemendebehoefte aan speciale-vooraltechnische -cursussen.Ongeveer 18$van allevaste landarbeidersheeft oentechnische cursusgevolgd.Debelangstellingvoorde
algemene land-entuinbouwcursussen enookvoorde speciale,zuiveragrarische cursussen endemeeradministratieve cursussenneemt af.De twee
laatstgenoemde soorten cursussenworden echter intoenemende mate incombinatie gevolgd,metname door landarbeidersdiemeerdan een cursusvolgden.Ditvolgenvanméérdaneencursus of combinatiesvandag-encursusonderwijsneemt eveneenstoe.
De invloedvanhetmilieu opdematewaarin cursusonderwijswerdgevolgd,wasniet groot.Debelangstellingvoorhet cursusonderwijsbijdo
zoonsvan zelfstandige landbouwers envanniet-agrariërslijktwat groter
te zijndanbijde zoonsvanlandarbeiders.
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§3.C o m b i n a t i e s

van d

ag

-en

c u r s u s o n d e r w i j s

Inhetvoorgaande is"behandeldinwelke matebepaalde categorieënlandarbeidersdagonderwijs ofcursusonderwijshebben genoten.Uitdeenquêtegegevensvaltaf te leidendatnietminderdan43%vande landarbeidersmot
meerdanalleen lager onderwijs meerdanéénvormvanvoortgezet onderwijsvolgde.Belangrijkisnudevraag,welke landarbeiders cursusonderwijs
hebben genoten,vooral zijdiedagonderwijshebben gevolgd ofvooraldegenendiegeendagonderwijshebbengehad.Men zoukunnenveronderstellendat
vooraldit laatstehet geval zouzijn,omdatmencompensatie zoektvanhet
feitdatmengeenvoortgezet dagonderwijsheeft genoten.Menkan zichechterookafvragen inhoeverre hetvolgenvandagonderwijs eenvoedingsbodem
scheptvoorverderonderwijs.
Tabel9
COMBINATIESBIJ GEVOLGDVOORTGEZET OEDERWIJS

Leeftijd

< 60

jr.

Geënquêteerdewerknemersmetmeerdanéénvormvanvoortgezet onderwijs
metaïscombinatie"(in %')
t o t a a l - i n %van het a a n t a l l a n d a r b e i d e r s

aantal

126

totaal

20

met voortgezet onderwijs

43

meer danjiag-+ c u r s u s - jmeer
aen vorm bnderwijs
jdan
van dag- j
jéén
onderw.l]
jcursus
15

14

1)Ditbetreft 19landarbeiders,waarvan er 17tevensnogeencursushebben
gevolgd.

Dit laatsteverband lijkt inderdaad aanwezigte zijns vandelandarbeidersmetvoortgezet dagonderwijsheeft 65%éénofmeer cursussen gevolgd,
bijdelandarbeiders zondervoortgezet dagonderwijswasdit 41%.Ditverschil zalwaarschijnlijknog groterworden,omdatvooraljongelandarbeidersvoortgezet dagonderwijshebben gevolgd endeze arbeiders zullenwellicht
indetoekomst eerderdanhunoudere collega'snog onderwijs gaanvolgen.
Uit ditverband blijkt,datdoordetoenemingvandebetekenisvanhetdagonderwijs ookhet cursusonderwijsnogaanbetekeniswint,mededoordeaanpassingvanhet cursusonderwijsaanhetdagonderwijs.Hierdoorveranderthet
cursusonderwijs enigszinsvankarakter,vroegerwashet meeralgemeenthansmeer specialistisch vanaard..Zozietmendatwellicht mede onderinvloedvanhet cursusonderwijsdebehoefte aandagonderwijs isgegroeid,terwijlthanshet cursusonderwijsgestimuleerd wordt doorhetdagonderwijs.Men
zouhierkunnensprekenvanoenaccumulerendewerkingvanhetonderwijs.
Gaatmennutenslotte degehele onderwijssituatiena,danblijktde
categorie oudere landarbeiders zowelweinigdag-alscursusonderwijste
hebbengenoten,demiddenc'ategorie (30tot 50jaar)heeftwelvrijveel
cursusonderwijsgehad,maarweinigdagonderwijs,terwijldejongstecategorie intoenemendematedagonderwijs gevolgd heeft,waarbij evenwelook
het cursusonderwijsnogsteedseenzeerbelangrijkeplaats inneemt enzelfs
voordeze categorienogdebelangrijkste vormingis.
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$ 4.Be b e t e k e n i s v a n h e t o n d e r w i j s
l a n d a r b e i d e r

v o o r

de

Waarom
Enige indrukvandebetekenisvanlietvoortgezette onderwijs
onderwijs? krijgt menwanneer mendenotievenwelke aanleiding zijngeweest
tothetvolgenvanhet onderwijsmede inbeschouwingnoemt.Deze
motieven zijnbepalend,voorhetfeit ofmenaldannietdoelbewust hetonderwijs gevolgd hoeft,ofdatmeertoevallige factoren inhet spelgeweest zijn.
Ookkunnendezemotieven eniginzicht geven omtrent devraag ofhet onderwijs
direct tonbehoeve vanhet (toekomstige)beroep isgevolgd.Aanallelandarbeidersdievoortgezet onderwijshebbongevolgd isdaaromdevraaggesteld,
waarom zijindertijd eenschool ofcursushebbengevolgd.
Grotere toekomstmogelijkhedenonverdiepingvandekennisvan land-en
tuinbouw (totaal49/=)warenvoor zowel ouderenalsjongerendebelangrijkste
redenenwaaromvoortgezet onderwijs isgevolgd.Beideredenenwerdenhet
moest genoemd doorde landarbeidersvanboerenafkomst (5U/J)envanniet—agrarischeherkomst (51/£).Het kwammaarweinig voor (2%)datmeneendirecterelatie legde tussenhet onderwijs enmeerkunnenverdienen. Oorzaakhiervan
zalwel zijnde zwakkerelatie tussen onderwijsenbeloning.
De landarbeiders dievoortgezet onderwijsvolgdonopaanradenvanouders,
boer ofonderwijzer,zijnvooraltevindononderde oudere (40jaarenouder)
zoonsvanniot-boeren.Hot aantal landbouwonderwijsinstellingenirasten tijdevanhun jeugdnog zeergering,watveelal inhield dat grote afstanden
moestenwordenafgelegd. Gevolghiervanwasdat zeer weinigen voortgezet
onderwijsvolgden.Degenen dieditweldedenvormdenminofmeeroenuitzonderingsderhalve had mendaarvoorwel eenstimulansvan ouders,boerof
onderwijzernodig.
Verdervalthet op,dat degroep 30tot40-jarigen zichhetminstheeft
aangetrokken vandeadviezen,vermoedelijk tendeleveroorzaakt doorhotfeit
dat zijinhunjeugdjaren onderoorlogse omstandigheden loefden.Onderde
categorie jongeren tenslotte kwamen ormeervoor die opaanradenvan ouders
etc.voortgezet onderwijsvolgden.
Samenvattend zienwijdatdejongeren ietspositiever staantonopzichtevanverdere scholing dando ouderen endearbeidersvanboerenafkomst
weermeerdandeoverige arbeiders.Ookindekwaliteit vanhet gevolgde
onderwijs isvooruitgang to zien,hetdagonderwijsneemt kwantitatief sneller
toodanhot cursusonderwijs.
Waarderingvan
Uit hetvoorgaande isgeblekendatmenietsmeerbewast en
het onderwijs
positief ten opzichtevanhetvolgenvan onderwijs staat
doordearbeider danvroeger.Hot isnu echterdevraag ofmen,nahetonderwijs govolgd tehebben,a.1danniet teleurgesteld is
inzijnverwachtingen.Eenbelangrijkpunt hierbij isofmenerookwataan
gehad heeftvoorhotwerken zoja,hebbendejongorenermeeraangehad
dande ouderen?Mocht dtithet geval zijn,danismenookwatditaspectbetreft opwegnaar eensituatie,waarindebehoefte aanonderwijs groter
zalworden.Inhet algemeen zalhet onderwijs eerst dan zijnwerkelijkebetekenis krijgenwanneer dearbeidersmet onderwijshier zelfwaarde aanhechten.
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Tabel 10
VOORHETWERK

WAARDEVANEETGENOTENAGRARISCHE ONDERWIJS
iiieningvan
delandarbeider
Ietsaan
gehad
Nietsaan
gehad
Onbekend
Aantal
landarb.

Alle
Leeftijd*skiasse
vaste
land- <30[30-40 |40-50 ^50
jjaar jaar
arb. jaarIjaar

i)

(IN

Soort onderwijs
vader
Beroepvande
zelfst. land- jniet- dagteohn. overige
landb.- arbei--1agra- onder- cursus cursussen
tuinder der
jriër wijs

75

78

79

70

72

83

71

78

83

73

72

20

17
4

26
4

22
6

15

22

7

15
2

23

2

20
2

20

5

16
6

274

64

66

80

64

47

176

51

581)

7

5
127 ;1) 215 ' 1)

1)Betreft vaste enlosselandarbeiders»
Deverschillen tussende onderscheiden groepen indetabel zijntegering,
waardoorde cijfersnietvoldoendebetrouwbaar zijn.Zijduidenderhalvealleenopeentendentieinbepaalderichtingen.
Hetresultaatvandeantwoorden opdevraagofmen ietsaanhetgenotenonderwijsheeft gehad,isniet ongunstigtenoemenenveelgunstigerdan
indeweidegebiedenhet gevalwas. Slechts 20%vande landarbeidersmet
voortgezet onderwijswasvanmeningdathet onderwijshunvangeennutwas
geweest,terwijl 757°e e n tegengestelde meningwastoegedaan,Indeweidegebiedenwarendezepercentages resp. 60en29«
Ookhierwijkende landarbeidersvanboerenafkomstweer ingunstige
zinafvande overigearbeiders.Zowas 83%vandeeerstegroepvanmening
ietsaanhet onderwijs gehad tehebben tenbehoevevanhetwerk,tegenresp.
71c/oen 78%vande zoonsvan landarbeiders envanniet-agrariërs.Hetmilieu
vanafkomst speelt derhalve ookeenrolbijdewaarderingvanhet onderwijs.
Ookdeaardvanhet onderwijsheeft enige invloed5zowas83%vande
arbeidersmetvoortgezet dagonderwijsvanmeningdathet onderwijshunvan
nutwasgeweest,tegen 73%vandearbeidersmet cursusonderwijs.Ditverschilisvooreenbelangrijkdeelteverklarenuit hetfeitdat jongerearbeiders,vanwie errelatiefmeerdagonderwijshebbengenoten,een ietsgroterewaarderingvoorhet genoten onderwijshebbendande ouderearbeiders.
Dit laatstevindt zijnverklaringsgrond indeaardderwerkzaamheden.De
jongerenwordenmeerbelast metmachinewerk,terwijldeouderenmeerhethandwerkverrichten.De jongeren zijndusalshetwareminder inde gelegenheid
geweest t.a.v.dewaardevanhet onderwijsgefrustreerd teraken.
Waarderingvanhet Dewaarderingvanhet onderwijs isvanvele factorenafonderwijsdoorde hankelijk,zoalsbijvoorbeeld vandeafstemmingvanhet
boer
onderwijsprogramma opdebehoeftenvandepraktijk.Zo
kaneveneensdewaarderingvandeboervoorhetonderwijsvan invloed zijnopdewaarderingvandearbeidervoorhetonderwijs.
Indehieruiteente zetten gedachtengang gaathet omdewaarderingvande
boervoorhet landbouwonderwijszoalsdearbeiderdewaarderingaanvoelt.
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Wanneer doboerb,v.bepaaldewerkzaamheden,waarvoor dearbeider een
opleidingheeft genoten,niet doordiearbeider laatverrichten,dan zal
diearbeider geneigd zijnte zeggendathet onderwijsvoor zijnwerkgeen
betekenis heeft.De houdingvandeboer kandan ookvangrote invloed zijn
opdebelangstellingvoorhet onderwijsvande zijdeder landarbeiderso
Voor eenstimuleringvanhet onderwijs ishet gewenst datdewerkgever een
positieve houding ten opzichte vandit onderwijsheeft,welke doordearbeider ookals zodaniggevoeld wordt„Hetplezier,de snelheid endedeskundigheidwaarmeewordt gewerkt kannendaardoorwordenvergroot,Suitendeagrarischewereld wordt het onderwijs optalrijkewijzen gestimuleerd doorde
werkgevers,mendenke aanb,v.hetvragennaardiploma'sbijsollicitatie,
deveelalnauwe relatie tussenbeloning engevolgd onderwijs,het instellen
vanbedrijfsscholen,het gevenvan studiefaciliteiten etc.Voordevestigingvande concurrentiepositie vande landarbeiders ishet gewenst ookmet
deze factoren meerrekeningtehouden» Tevens ishetvanbelang,datdewerkgevers indezevooruitzien enreedsnubedenkendat zijindetoekomstbehoefte zullenhebbenaanvakvaardig endeskundigpersoneel.
Tabel11
WAARDERIWG

DOOR DE WERKGEVERS VAN HET ONDERWIJS DER WERKWEïTERS
(HAAR DE MEHIHG VAH DE WERKWEIïERS) (BT Ç)

wnaerwijsvande
werknemers
Ketvervolgonderwijs
Zondervervolgonderwijs
Totaal
"""

Aantalvaste
enlosse
landarb„
407
402
8Ö9

Vanbelang
voorhetwerk
60
36.
45

Rietvanbelangvoorhetwerk
18
27
23 """

Demeningvandielandarbeiderswatbetreft dewaarderingvandeboer
voorhet onderwijsdatde landarbeiders hebben genoten,wordt ten zeerste
beïnvloed doorhet feit ofdegeënquêteerde landarbeider inkwestie zelf
alaannietvoortgezet onderwijsheeft gevolgd.Hetaantalwerkgeversdat
waarderingheeftvoorde scholingvanhunarbeiders isrelatief gezienin
alle leeftijdsklassentot 60jaar ongeveer evengroot« De ouderewerkgevers
hadden echter inmeerderemate geenenkelewaarderingvoor onderwijs.Dit
wordtwaarschijnlijkveroorzaakt doorhet feitdatvele oudereboeren zelf
eveneensweinig ofgeenvoortgezet onderwijshebbengenoten,ÎTaarmatede
werkgevers zelfmoer onderwijshebbengenotenneemtdewaarderingvoorde
scholingvandearbeiders toe.Wilmen echterhet onderwijs aanlandarbeiders stimuleren,danishetvanbetekenisdatdezen ook zelfkunnenzien,
dathunwerkgevers onderwijsvoorhenvanbelangvinden.Middelenhiertoe
zijnhettoevertrouwenvanverantwoordelijk werk,overleg overdeteverrichtenwerkzaamheden enhogerebeloningb,v,doormiddelvandiplomatoeslagen,
hoeweldo indrukbestaat datdehuidige diplomatoeslagen vrijwelgeenprikkelvormen tothet gaanvolgenvanonderwijs.
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Diploma- Dematigewaarderingvandewerkgeversvoorhet onderwijsdatde
toeslag landarbeider heeft gevolgd,komt ooktotuitdrukking indeuitkeringvandiplomatoeslageno De jongeren,waarvanerrelatiefmeer
dagonderwijs entechnisch cursusonderwijsvolgenkrijgen inmeerderemate
diplomatoeslag dande ouderen.De indrukisdathetal-of-niet-uitkerenvan
eendiplomatoeslagdoordewerkgever voor eenbelangrijkdeeldoorandere
danscholingsfactoren wordtbepaald.Alsbelangrijkste factoren kunnenvermeldwordenshetvaakonmisbaar zijnvanarbeidersaanwiehetmachinepark
istoevertrouwd,degeringerebindingvanjongere landarbeidersaande agrarischesectorenhet feitdat jongeren tot grotereprestaties instaat
zijndande oudere landarbeiders.
Animovoor
Alseenzekere graadmetervoordewaarderingvanhet onderverder onder- wijsdoorde landarbeiders zelfkandeanimovoor (verder)
wijs
onderwijswordenbeschouwd.Aangezien hethiergaat over
personendiereedsinhetproduktieproces zijnopgenomen,
betreft deze (bij)scholingvoornamelijkcursusonderwijs.
Nietminderdanbijna 30%vanallevaste landarbeiders toondeanimo
voor (verdere)scholing.Bijde losse landarbeiderswasditpercentage veel
lager

(^9%).

Devraagnaardebelangstellingvoor (verder)onderwijsiszowelgesteld aandearbeidersmetals zondervoortgezet onderwijs.Tussenbeidecategorieënblijkenbelangrijkeverschillen tebestaan.
Duidelijkkomt ookhierweertotuitingdatwanneer eenmaalde onderwijsdrempeloverschreden is,het onderwijs zelfeenvraagnaarmeeronderwijsdoet ontstaan.De leeftijdsfactor isookvan invloedshet zijndejongerendiemeer onderwijsgevolgd hebbenenjuistdeze jongearbeidershebben
inhet algemeenookmeeranimovoorverder onderwijsdanhunouderecollega's.
Eenietsminder sterkeroldande leeftijd enhetgenoten onderwijs speelt
hetmilieuwaaruit menafkomstig is.Het zijnopnieuwde landarbeidersvan
landarbeidersafkomstdiedeminste animohebbentothetvolgenvanverder
onderwijs.Regionaal zijndeverschillen slechtsgering.Neemt mendevaste
landarbeiders jongerdan40jaar,dan lijktdebelangstelling hetgrootst
inFriesland (54%)enhetgeringst inhetZuidwestelijk zeekleigebied (46%).
Voorwelke cursussen isdebelangstellinghetgrootst?Het zal,gezien
de snelle technische ontwikkeling,geenverwonderingwekkendatde technische
cursussenhetmeestdeaandacht gevangenhouden.Ruimdehelft (56%)v a n de
vaste landarbeidersmetanimovoorverdere scholinghadbelangstellingvoor
eentechnische cursus (trekker-,motor-enwerktuigencursussen).Zeergroot
wasdebelangstelling -voor zover eranimowasvoorverder onderwijsvoortechnische cursussenbijdevaste landarbeider inde leeftijdsgroepvan
40tot 50jaar,nl. 79%« Ookonderdevaste landarbeidersvanlandarbeidersafkomst envanniet-agrarischeafkomstbleekereengrotebelangstellingte
zijnvoor technische cursussen (resp.61%en60%vanhendieanimovoorverder
onderwijs hadden). Gaanwedevooropleidingna,danblijken devaste landarbeidersdiereedseenofanderevormvantechnisch onderwijshaddengevolgd,
ingrotengetale zichverder indetechniektewillenbekwamen (61%). Voorzover zij,diegeenenkelevormvanvoortgezet onderwijshaddengevolgd,toch
belangstelling toondenvooralsnogtevolgen onderwijs,gavenookzijerde
voorkeuraaneentechnische cursustegaanvolgen.
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Tabel 12
AHIhOVOOR (VERDERE)

SGHOLIÎTGBIJVASTELANDARBEIDERS
Percentage vaste landarbeiders
dat
wel
! niet
bereid iseencursus tevolgen

Leeftijd

<30 jaar
30 - 40 jaar
^ 40 jaar

Totaal

54
44
15
"29"

46
55
85
"71"

Afkomst

van boeren
van landarbeiders
van niet-agrariërs

37
25
35

63
74
65

Gevolgd'
onderwijs

agrarische dagtechnisch
overig agrarisch
niet—agrarisch
geen of onbekend

55
50
34
41
18

43
4Q
65
58
82

Vakscholing
In het voorgaande is ingegaan op vragen alsswelk onderwijs
noodzakelijk? hebben de landarbeiders genoten,hoe denken zij over de
betekenis van het genoten onderwijs,willen zij alsnog onderwijs volgen? enz, In het hiernavolgende willen wij ons onderwerp iets
algemener stellen en ons afvragen of vakscholing voor landarbeiders noodzakelijk is.ïïijwillen thans nagaan in hoeverre bij de landarbeiders de
gedachte aan een beroepsopleiding voor landarbeiders levend is P aan de handvan de antwoorden op de•vraags vindt U het noodzakelijk, dat landarbeiders
een vakopleiding voor hun beroep ontvangen? Vooraf zij nog opgemerkt dat
ook arbeiders zonder voortgezet onderwijs ? die geen animo hebben voor verder onderwijs,een vakopleiding noodzakelijk kunnen achten. Bepaalde redenen
als b.v„ gezinsomstandigheden, leeftijd enz. kannen er echter debet aan zijn
dat geen verder onderwijs gevolgd is of kan worden«
Het merendeel (olyfe)van de vaste landarbeiders was van mening,dat een
vakopleiding voor landarbeiders noodzakelijk
17%vond een vakopleiding
niet noodzakelijk en
had geen mening hierover of gaf geen antwoord. In
de weidegebieden waren deze percentages heel wat ongunstiger,
nl« resp« 60$.
33$ en 7$<
De landarbeiders van boerenafkomst stonden slechts weinig positiever
tegenover een vakopleiding voor landarbeiders (84%) dan de andere arbeiders.
De verschillen in de mening over de noodzakelijkheid van een vakopleiding
waren het grootst tussen de groep die wel voortgezet landbouwonderwijs had
gevolgd en de groep die slechts lager onderwijs had gehad. Uit deze laatste
groep echter was evenwel nog driekwart de mening toegedaan dat een vakopleiding niet gemist kan worden. Het is opmerkelijk dat de jongste arbeiders wat
minder vaak zeggen dat een vakopleiding noodzakelijk is dan de oudere landarbeiders5niettegenstaande de jongere arbeiders meer agrarisch onderwijs
hebben genoten.
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Tegenstelling tussen Reeds eerder indithoofdstuk isgeconstateerd dat
waardering enanimo dewaarderingvoorhet onderwijs zoweldoordelandarbeidersalsdoordewerkgeversmaarmatigwas.Ook
deanimo omalsnogonderwijstegaanvolgenwas-"behoudenseengrotebelangstellingvoortechnische cursussen-vrijgering.Dezelfdelandarbeiders echter zijnvoorhetmerendeelvanmeningdat eenvakopleidingnoodzakelijk is.Deze tegenspraakvloeitwaarschijnlijkvoortuitdegrotemaatschappelijkebetekenis die,intheoretisch opzichtalthans,aanhetonderwijsgehechtwordt.Indepraktijkdaarentegenblijkt erniet altijdbehoefteaangeschoolde mensentebestaan.Ookdeminder ofniet-geschooldenkunnenvolgensvelendemeestewerkzaamhedenverrichten.Nogteweinigen zien
in5dathetwerkopdeboerderijrationeelmoetwordendoordacht enaangepakt.De toekomst zaluitwijzen ofpraktische kennisalleenvoldoendeis.
Eedenenwaaromvak- Vandegroepdie eenvakopleidingniet noodzakelijk
opleidingniet
achtvoorhetwerk zeggendemeesten (63/0^at zijde
noodzakelijk
praktijkdebeste leermeester achten. 17%gaatnogverderenisdemeningtoegedaandatvakscholingvoorhet
werkopdeboerderij inhet geheelnietnodigis,Anderen (7%)zeggeneen
vakopleidingnietnodigtevinden omdat zetochgeenbeslissingen mogennemen; indezegevallen isdehoudingvandeboervan grotebetekenis endeze
kankennelijkdearbeidersnegatief tenopzichtevaneenvakopleiding doen
staan.
Bestevormvan Aande landarbeidersdievanmeningwarendat eenvakopleionderwijs
dingnoodzakelijk is,isgevraagd welkevormvan landbouwonderwijs zijdebeste vinden.Ineerste instantiebleek
38%vanmeningdatde speciale technische cursussenhetmeestdoelmatig zijn
voorde landarbeider.Het middelbare en lagereagrarische dagonderwijswerd
door 21c/oder ondervraagden genoemd alsdebeste onderwijsvorm.Slechts 5%
wasvanmeningdat eenalgemene land-oftuinbouwcursus debesteonderwijsvormwas.Nietminderdan 30%had geenenkelemeninghierover.Intweede
instantie 1)gevraagd naardebeste onderwijsvorm,bleek59%voorkeuruit
te sprekenvoortechnischonderwijs opdepraktijkgericht.Hierbijbleek
de lagere technische schoolmet eenlandbouwafdelinghetmeest totdeverbeeldingte spreken.Technische kenniswordt derhalve inhetalgemeenminstens zobelangrijkgeacht als landbouwkundigekennis.
Mening overde
Hoewelde lagere landbouwschool slechtsdooreenzeer
lagere landbouw- beperkt aantallandarbeidersbezochtwerd,,istochgeschool
vraagd hoede landarbeiders overdeze schoolinstelling
denken.Groepeertmendeantwoordennaardekwalificatie
gunstig ofniet gunstig,danblijkt dat 28%eenantwoord gafdatalsgunstigkanwordenaangemerkt.Daartegenover had 25%eenuitgesprokenongunstigemening.De overige47%bad geenmeningofhetantwoord wasneutraal.Differentieertmennaar socialeherkomst,danhaddende landarbeidersvanboerenafkomstvoor45%e e n gunstig envoor 16%eenongusntig oordeel overde
lagere landbouwschool.Zowelbijde landarbeidersvanniet-agrarische afkomstalsbijdegroep landarbeiders zondervoortgezet onderwijswarende
reacties overde lagere landbouwschool inhogemate ongunstig.Ditwaseveneenshet gevalbijdelandarbeiders (43%)die zelfdelagere landbouwschool
1)Naeerstde spontanereactie afgewacht tehebben,werd eenlijstjemet
schooltypenvoorgelegd,waaruitmendegeschiktsteonderwijsvorm kon
kiezen.
•in7Q
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haddengevolgd. Overigenshadvandeze laatste groep36/0eengunstige mening
overdit schooltype»
Overhet algemeen staat eenbelangrijkgedeeltevande landarbeiders
niet gunstigtegenover deze onderwijsinstelling01men iservrij onverschi
ligover,hetgeenbetekont datde lagere landbouwschoolniet algemeenalsdo
ideale opleidingvoor landarbeiderswordt gezienenvaakalsongunstigwordt
ervaren,ondankshetfeitdatmendit schooltypealstweedebeste opleiding
neemt voor eenvakopleidingvoor landarbeiders.ÏÏeilichtisuit dezediscrepantie afte leidendat meneigenlijkniethet gevoelheeft dat eropdit
ogenblikeenideale opleidingbestaatvoordevakscholingvanlandarbeiders.
Samenvatting ïïat magnuuit dithoofdstukworden geconcludeerd?Vooreerst
dat de geschooldheid vande landarbeiders enigszinstoeneemt.
Er isechter slechts sprake vaneenvrij langzaam verlopend proces.Dewaarderingvan landarbeiders enboerenvoor onderwijs aanlandarbeiders isnog
niet groot;dezewaarderingwordtmedebepaald doorhet foit ofaldanniet
voortgezet onderwijs isgevolgd.Naarmate meer onderwijs isgevolgd,isde
waarderingvoor onderwijswat groter.Het leerprogramma vande lagere landbouwschoolblijkt slechtsbij eenbeperkt aantalvande landarbeiders,die
deze schoolvolgden,waardering tevinden.Het opnemenvan een speciale
landarbeidersrichting inhet lesrooster vandeze scholen ofhet inmeerdere
matebeschikbaar zijnvaneen l.t.s.met landbouwkundigeafdelingkanervermoedelijk toebijdragendat indetoekomst meer landarbeiders deze scholen
zullen gaanbezoekendanvoorheen.
Eenniet onbelangrijkdeelvande landarbeiders zeibelangstelling te
hebbenvoorhetvolgenvan (verder)onderwijs,dataanveelaldirect opde
praktijk zoumoetenaansluiten.Hierbijmoetuitsluitend gedachtwordenaan
speciale cursussendie indewinteravonden gegevenworden.Mogelijkheden
hiervoor zijnindemeeste gebiedenvanhet land aanwezig ofkunnen zonder
bezwaar gecreëerd worden.Menmoet erechter oprekenen datde effectieve
belangstelling dan ongetwijfeld aanmerkelijk lager zalblijken te zijndan
menuit de gegevens overdeanimovoorverder onderwijs zoukunnenafleiden.
Vele landarbeiders zijnvan meningdat eenvakopleidingvoor landarbeidersnoodzakelijk isy de opleidingseisen welke men zouwillen stellen
zijnechter summier enweiniggespecificeerd.De landarbeidersmetvoortgezet onderwijshechten groterewaarde aaneenvakopleiding dan landarbeiders
zondervoortgezet onderwijs.
Voorwaarde voorhot algemeen-wordenvan eenvakopleiding aanlandarbeiders isevenwol,dat ookdewerkgeversdebetekenisvan eendei'gelijkeopleiding inzien.Fogvelearbeiders zijnvanmeningdatdeboerenvakonderwijsvangeenbetekenis achten.Naarmate deboeren zelfmeer onderwijsgenotenhebben,kunnen zijwellicht inoenvakopleidingvoor landarbeidersmeer
waarde zien«,Hier komtnogbij,dat indehuidige situatie indebeloning
overhetalgemeengeenprikkel ligt tothetvolgenvanberoepsonderwijsen
dat eronderde landarbeiders,diereedsminderbelangstelling vooronderwijshebbendanandereberoepsgroepen nogeenvrijaanzienlijkaantalgelooft datdepraktijknogaltijd debeste,zonietdoenige,leermeester is
voorhotverkrijgenvanvakbekwaamheid.
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BEROEPSVERANDERINGENVAKBEKWAAMHEID

Inleiding

Inhetvorigehoofdstukkonwordenvastgesteld datdeonderwijssituatie langzaam maar zekerbeterwordtsdejongerelandarbeidersblijkenmeervoortgezet onderwijs tehebbengevolgd danhunoudere collega's.Ermoet evenwelrekeningmeeworden gehoudendatdelandarbeiders geen
geslotenberoepsgroepvormen,erkomenarbeiders afkomstigvanandereberoepenbijenwatkwantitatiefveelbelangrijker is;erverdwijnen landarbeiders
naar andereberoepen.Medevandeze toe-enafvloeiinghangthetafofhet
beroep landarbeider zichontwikkelt tot eengeschooldberoep,waarbijhier
detoekomstige omvangvandezeberoepsgroep inhetmiddenwordtgelaten.
Vloeiendearbeidersmetvoortgezet onderwijs af,ofdearbeiders zonder
voortgezet onderwijs?Hoewel ineenandereL.E.I.-studie 1)uitvoeriger zal
wordeningegaan opdehoudingen endemeningenvanhendie inde landbouwwillenblijven ofjuisthetberoepwillenverlaten,zijreedshier inhetkort
ietsgezegd overgenoten onderwijs en beroepsveranderingsgezindheid.

§1.O n d e r w i j s
h eid

en b e r o e p s

v e r a n d e r i n g s g e z i n d -

Inde eersteplaatsdegenendieuit eenanderberoep afkomstig zijnen
landarbeider zijngeworden.Deze secundair toegevloeidenvormen eenbetrekkelijkkleinegreep5opeen totaalvan708vaste landarbeiders zijner
slechts56,die voordat zijlandarbeiderwerden een anderberoepuitoefenden^
dit isongeveer Qfo. Onderde losse landarbeiderskwamen relatiefdubbelzoveel secundair toegevloeidenvoor (lèfo). Deinvloedvandeonderwijssituatie
vandezegroep opdievan detotalegroep isslechts gering.Vandesecundair toegevloeidevaste landarbeidersheeft erslechts éénvoortgezet landbouwdagonderwijsgenoten,terwijler4eenniet-agrarische dagschoolbezochten.Verdervolgdenernog20eencursus.Dezegroep arbeidersheeft invrijwelgelijkematevoortgezet onderwijsgevolgd alsdecategorieprimairtoegevloeidelandarbeiders.
Hetisbekend,dathet aantal landarbeidersnog steedsblijftafnemen.
Belangrijker dandetoetreding isdusdeafvloeiingvan landarbeidersnaar
andereberoepen.Hoe staathetmethet onderwijsvanhendie afvloeien?
Vormthet onderwijs eenbindingsfactor ofishet onderwijs een stimulans
tot afvloeiing? Onderscheid kanworden gemaakt tussendrie groepenlandarbeiders, teweten:zijdienietvanberoepwillenveranderen,de landarbeiders
diestrevennaareenanderagrarischberoep,b.v.die-zelfstandigboeroftuinderwillenworden,ende landarbeiders die eenniet-agrarischberoep willen
gaanuitoefenen.
Tabel13
ONDERWIJSENVERANDERINGSGEZINDHEID VANVASTELANDARBEIDERSJONGERDAN
60JAAR

X)

Met onderwijs
Zonder onderwijs
x)Meerdanuitsluit

Aantal
vaste
landarbeiders

Niet
veranderingsgezind

292
345

68
76

endlageron

Veranderingsgezindheid in
agrarische niet-agra- onbekende
rische
richting
richting
richting

8
1

18
19

derwijs.

1)Verwezenwordtnaarandere,inhetkadervanditonderzoek,noguit te
brengenstudiesvanhetL.É.I.(zienoot bis.8).
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V a n do landarbeiders zonder voortgezet onderwijs streven er minder
een beroopsvorandering n a danv a nde landarbeiders diewelvoortgezet o n derwijs volgden., Dezo grotere veranderingsgezindheid betekent echter geen
geringere b i n d i n g aande l a n d b o u w ? maar w e la a nhet landarbeidersberoep„
Eet streven naar eenniet—agrarisch,beroep is onder de beide groepen" g e schoolden" en : 'niot-gOGclioolden" even groot. Voor de b e d r i j f s t a k betekent
dit momenteel dat onderwijs w a a r s c h i j n l i j k niet leidt tot een versterkte
a f v l o e i i n g naar andere b e d r i j f t a k k e n . Daartegenover lijkt het onderwijs
evenmin con versterkte b i n d i n g u
hot beroep tot resultaat to hebben»
Van eenverslechtering inde onderwijssi'
.tuatie v a ndo landarbeidorsgroep
schijnt v o o r a l s n o g niet gesproken te kannen w o r d e n . Indien de beroepsver-anderingon in de naaste toekomst worden gerealiseerd conform de gegevens
u i t tabel 13 5 zalorv a neennegatieveselectie v o o r l o p i g nog geon sprake
zijn. A l s allo landarbeiders die naar agrarische zelfstandigheid streven
hierin s l a g e n , kan echter oen geringe verslechtering vande o n d e r w i j s s i tuatie worden verwachtoDo vcrandoringsgezindheid in absolute zin blijkt
overigens vrij beperkt te zijns de grote exodus heeft vooral inde tweede
helft v a n de jaren v i j f t i g plaatsgehad. In de periode 196I-I964 w a sde ^
v e r m i n d e r i n g v a nhet aantal landarbeiders relatief echter ongekend hoog~"";.
Verbotering in de onderwijssituatie v a nde landarbeidersgroep zalinde
toekomst in hoofdzaak w o r d e n bepaald door de mate w a a r i n do toetredende
jeugdige landarbeiders voortgezet onderwijs zullen gaan v o l g e n of reeds
hebbon gevolgd. V a n groot b e l a n g hierbij is o.a.de houding diehun ouders
en de werkgevers ton opzichte v a ndat onderwijs innemen« Naarmate erb i j
de keuze v a nhotberoep landarbeider reeds sprake isv a nnegatieve selectie
zal oenverbetering v a ndo onderwijssituatie moeilijker v e r l o p e n , omdat er
dan onder de landarbeiders relatief meer zullen voorkomen voor w i e v o o r t g e zet onderwijs niet haalbaar i s .
In het voorgaande
jrci :econstateord datde landarbeiders met voor;erkere mate v a nb e r o e p w e n s t e n te v e r a n d e r e n d a n
onaorwij; in i0+ets
hun collega's zonder voortgezet onderwijs,- Heerst er dus onder do "geschool
den !; moer ontevredenheid over h u nb e r o e p ? D e cijfers in tabel 14 lijkon
eerder het tegendeel aan te d u i d e n , hoewel do v e r s c h i l l e n statistisch, niet
significant b l o k o n te zijn.

fabel14
iiAi

1)

VANTEVREDENHEID OVERHETBEROEP

Toekomstplannen

Tevredenheid overhet
beroep landarbeider

Landarbeidersdiein
de landbouwwillen
blijven

tevreden
niet tevreden
geen uitsprak

Landarbeiders die eentevreden
.schberoepniet tevreden
mot- *(_.,geenuitspraak
overwegen

Percentage landarbeiders_
met onderwijs2jj zonder onderwij!
o

81
9

y

10

85

25

25

55
24

20

1) Vaste landarbeiders jonger d a n60 jaar.

2)Voortgezet onderwijsnadolagere school,
:c)'Delandarbeiders indo zeekloigebieden:aspectenvanhet landarbeid
beroep1!
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Er isnauwelijks sprakevanverschillen in tevredenheid overhet
"beroepvanvaste landarbeidertussendegroepmetvoortgezetonderwijsen
degroep metuitsluitend lageronderwijs.
Demening t.a.v.hetalofnietnoodzakelijkvindenvan•eenvakopleidingvoor landarbeiders,zowelvanwerknemers alsvanwerkgeverszijde,
"blijktvrijwelnietvaninvloed tezijnophetalofnietoverwegen van
eenanderberoep.Hoogstenskangesteldworden,dat zijdie eenvakopleidingnoodzakelijkvindenwatmindervanberoepwensen teveranderen (26%)'
danzijdieeenvakopleidingnietnoodzakelijk achten (36%). Bijeenindelingdienaangaande naardemeningvandewerkgever t.a.v.denoodzakelijk-';
heidvan eenvakopleiding zijndeverschillen nogveelkleiner»

§..2.Vakbekw aamheid
Eenvandedoeleindenvanhetagrarische onderwijs isdeverhogingvan
devakbekwaamheid vandelandarbeiders.Deonderwijssituatiealleengeeft
echternoggeen inzicht indevakbekwaamheid- Zokunnen arbeiders zonder
voortgezet onderwijs nogwelvakbekwame landarbeiders zijn,terwijlvoorde
arbeidersmetvoortgezet onderwijs depraktijknogeenbelangrijkeleermeesteris.
Om tocheniginzicht tekrijgen indevakbekwaamheid isdaarom aande
landarbeiders gevraagd ofzijbepaaldewerkzaamheden kondenverrichten.Tot
dezewerkzaamheden zijngerekend? het trekkerwerk,aardappels selecterenen
melken..Verder isgevraagdnaardefunctie diede landarbeider ophetbe-•
drijfheeft.••
.
•
Tabel15
HANDVAARDIGHEID
Landarbeiders
1ï
,
percentagedat devolgende werkzaamhederL ^
totaal- kan verrichten
aantal
a ! b ! ci
geen| a+b "1a+c •"b+c| a+b+c
Vaste
.arbeiders

<30jaar
30-40jaar
-'50jaar
Totaal
Losse landarbeiders

Vasteen
losse
landarbeiders

Totaal
Boerenzoons
metvoortgezet
onderwijs
w.v. mettechn.
onderwijs
zonderonderwijs

1)a=trekkerwerk.
b =aardappels selecteren,
c =melken.
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I42
311
255

1
3
4
2
7

5
5

_
40
9
16
3
39
26
8
10
13
4
34
17 ""6"'" 7
11
31
5
42
3
15

6

5

34

6

18.

6

1

7

39

2

20

21

18

4

29

4

7

6
10
24
14
24
16

1B4
892
110

31
18
9
17
7
15
9

4
. . . 4 --Ï5T--

357

19

3

9

174

24

2

535

12

4

7Ö8"

.6
5
3
4
6

7
6
16
10
27
13
g

- - „
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Vanalle landarbeiders blijkt 62%het trekkerwerk tekunnenverrichten.
Een onderscheiding tussenva,steenlosse landarbeiders toontgroteverschillen aan.Opmerkelijkisdit overigensniet,aangeziendeminstbegeerdewerkzaamhedeninhet algemeen insterkerematedelossearbeiders tendeel vallen.Daartegenover worden dezewerkzaamheden veelal inakkoordverricht,zodatdebeloning zeergoedis.
Het zijnvooral dejongere landarbeiders endelandarbeiders mettechnische cursussen,diehet trekkerwerkbeheersen.Vande landarbeiders zonder
voortgezet onderwijs,meestaldeouderen,,kan slechtsdehelftmet detrekkeromgaan.
Geheel anders ligtde situatie metbetrekking tothet aardappels-selecteren.Ditvakwordthetminst beheerst doordejongere"landarbeiders.
Slechts 25%van allelandarbeiderskanaardappels selecteren.
Bijna tweederde (63%)van allelandarbeiderskanmetdehand en/of
machinaalmelken5onderdeboerenzoons zijn ernaarverhoudingwatmeerdie
kunnenmelken.
Hetgeheelgeeftdeindrukdatdevakbekwaamheid voldoende isafgestemd
opdebehoefte.
Functie op
hetbedrijf

Doordewerkclassificatie dieindeagrarische sector sindseen
aantaljaren isingevoerd,ishet aantal gevallenwaarinvan.
functieverdeling sprake is,sterktoegenomen.Dezewerkclassificatie stond nl. inbeperktemate eenhrgerebeloning toe.Uiteraard zal
eenfunctieverdeling onderdearbeidersmeervoorkomen opdegroterebedrijvenwaarmeerdanéénvreemde arbeidskracht werkt,danopdekleinere bedrijven.Ditwordtdoordegegevensdiehierover zijnverkregenbevestigd.Gemiddeld heeft 53/"van allevaste landarbeiders geenspeciale functie.Betrekken
wehierbijdegroottevandebedrijvenwaarop zewerken,danblijktdatopde
bedrijven <40ha 67%geenspeciale functieheeft« Ditpercentagedaalttot
51%opbedrijvenAran40-50ha,terwijl opbedrijven groterdan50ha44%geen
speciale functieheeft» Debehoefte aanspeciale functiesneemt dus duidelijk
toe,naarmate debedrijven groter zijn,hetgeenbegrijpelijkis.
Debelangrijkste functieswaren:trekkerchauffeur-23%had dezefunctie
eneersteknecht,welkefunctiedoor 11%van devaste landarbeiderswerdvervuld.Eetpercentagebedrijfsleidersonderdelandarbeiderswas4.
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HOOFDSTUKV
DELMDARBEIDERSKINDERM

Om tweeredenen ishet zinvol indeze studie overlandarbeiders een
'beschouwingtewijdenaanhunkinderen.Indeeersteplaatskanmendenken
aandeberoepskeuzevandezekinderen inverbandmetde toekomstigearbeidsvoorziening enarbeidsbehoefteopde landbouwbedrijven,indetweedeplaats
aanhet onderwijs endeberoepskeuze inhetkadervandesociale ontsluiting
vanhetplatteland.Terinformatiekanworden opgemerkt,dat82% van delandarbeiders isgehuwd.Hetaantalkinderenvandegehuwde landarbeiders isgemiddeld 2,9» Ongeveer10%vandegehuwde landarbeidershadgeenkinderen.
Hetgemiddeldekindertalwasbijdelosse landarbeiders0,6hogerdanbij
devaste landarbeiders.
Beroepscontinuïteit

Inpublikatiesmetbetrekking totdeontwikkelingvanhetaantalarbeidskrachten indelandbouwwordtveel aandachtgeschonkenaandeberoepscontinuïteit. Indepraktijk isnl.geblekendatdelandarbeiders,meerdanarbeiders inandereberoepen,hetzelfde
beroepuitoefenenalshunvader.Deze sterkeberoepscontinuïteit hing sterk
samenmetgeografische,economische ensocialeomstandigheden.Wijzigingen
indeze omstandighedenhebben eenverminderingvandeberoepscontinuïteit
totgevolg.Deopkomstvandemoderneverkeersmogelijkheden endeindustrialisatiehebbenhetsteedsmindervanzelfsprekend gemaakt datmenhetzelfde
beroepkiestalsdevader.Daarnaast zijnookdesocialeomstandigheden
evenalsvele ideeënenwaardenveranderd. Menkandevraag stellen inhoeverredelandarbeiders zijnopgenomen indezemoderne ontwikkelingen zoals
hetgenietenvan (meer)onderwijsenhetkiezenvan eenanderberoep dandat
vanhunvader.
Bijhetonderzoek in1952was 76%vandearbeidersindezeekleigebieden zoonvan eenlandarbeider,in19^3wasditgedaald tot 69%.Hierstond
tegenoverdatin195213%van delandarbeidersvanniet-agrarischeafkomst
was, tegen 18%inI963.Vande landarbeiders jongerdan30jaar hadin
I96353%eenvaderdie landarbeiderwas en 33%eenvaderdie eenberoep buitendelandbouwuitoefende.Dedalingvanhetaantal arbeidskrachten door
secundaire afvloeiing endeverminderdeberoepscontinuïteithebben totgevolgdathet landarbeidersberoep steedsmeer een "open"beroepwordt,d.w.z.
vooriedereen,dieerietsvoorvoelt.Vandaardatheteenberoepwordtdat
moetkunnen concurrerenmet andereberoepen.
Onderwijs

Hetonderwijsdatgevolgd isdoorde zoonsvan landarbeiders
geefteenindrukvan dematewaarin thansookde landarbeiders
alsgroep':hunkinderenmeeronderwijs latenvolgendanvoorheen.Naarmate
hetmeervanzelfsprekend wordtdatkinderenvan landarbeidersvoortgezet
onderwijsvolgen,zaldit zekeralseenpositieve factorbijdebepaling
vanhetberoepsprestigevandelandarbeiderswordenbeschouwd.
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T a b e l 16
CRVIJS VAN LANDARBEIDERSZOONS NAAR LEEFTIJD ('/O)
3nderwi j s
Hoger en m i d d e l b a a r algemeen vormend
U.l.o.

Hoger,middelbaarenlageragrarisch
dagonderwijs1)
Agrarische cursussen
Hoger,middelbaarenlager technisch
dagonderwijs1)
Technische cursussen
Combinatiesvan onderwijs
Overigenonbekend onderwijs
Geenvoortgezet onderwijs
Totaal
Aantal landarbeiderszoons

15-19
jaar

4
15

5
2
33
1
0

7
24
100
188

2O-24
jaar

1

25-29
jaar

Totaal

3
4

3
9

4
5

2
5

4
4

22
4
23
4
32
100
147

13
5
23
7
38
100
120

24
3
17
6
30
100
455

R
.v

1)Vrijweluitsluitend lager.
Uit tabel16blijkt,datvan alle landarbeiderszoons jongerdan30jaar
70^óvoortgezet onderwijs heeft genoten."bij57?'°betrofdit dagonderwijs.Dit
isbelangrijkmeerdanbij degroep geënquêteerdelandarbeiders jongerdan
30jaar (resp.50/'°en21fo).Insteedsgroteremate,maarnogaltijd minder
dandekinderenuit andereberoepsgroepen,maken delandarbeiderszoonsgebruikvan derijke schakeringvan onderwijsmogelijkheden.Ookhierkaneen
bepaalde ontwikkelingwordenwaargenomen» Debelangrijkste concurrentvan
delagere landbouwschool isineerste instantie delagere technische school
geweest.Dit schooltype heeftmomenteel degrootstebelangstelling enwordt
ofwerdbezocht door eenderdevandejongerenvan 15-19jaar« Daarnaast
isintoenemende matehetu.1«o«-onderwijsindebelangstellingssfeergekomen enwordthetsteedsnormaler,dat ookzoonsvan landarbeidersverderleren.Alsgevolgvandezeontwikkelingmagookeen toenemendebelangstelling
voorhetmiddelbaar agrarisch danwelniet-agrarischonderwijs wordenverwacht.Dethansvrij grotegeografische spreidingvanmiddelbare scholen
heefthet afstandsbezwaarvoor eenbelangrijkdeel weggenomen.Debelangrijksteconclusieuit dezegegevens is,dathetbeeld dathet onderwijsvan de
zoonsvan landarbeiders biedt, steedsmeergaatlijkenopdatvan dezoons
vandemeeste andereberoepsbeoefenaren.
Eetpercentage zoonsvan landarbeiders dat isgetest,bedroegvoor de
leeftijdscategorieën tot 25jaar177°envan 25tot 35jaar 12^6.Ruimde
helft (3Af0) v a n degeteste zoonsheeft ookeenberoepskeuzeadvies ontvangen.
Aangaande deaard ende frequentie dergeadviseerde beroepen zijn geen gegevensbeschikbaar.Uatde testszelfbetreft,gaathethoofdzakelijkom
klassikaletests.
Beroepen

Dewijzigingen inhet onderwijspatroonhebbenuiteraard ookhun
gevolgen gehadvoor deberoepskeuze.Hoewel thansverhoudingsgewijsnog eengroot aantal zoonsvan landarbeiderswerkzaam isinde landbouw
werkt tochreeds een toenemend aantal inniet-agrarischeberoepen.
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Demeeste zoons (81%)wonen,ookalzijn zij"buitendelandbouwwerkzaamjineenenquêtegemeente cf eendaaraangrenzende gemeente.Naarmatede
zoonsvan landarbeidersmeeronderwijsgaanvolgen^ nemen inde toekomst
wellichtdebereidheid endenoodzaak totmigratietoe.
Inovereenstemmingmetbovengenoemde ontwikkeling isdatdejongere
zoonsvan landarbeiders inveelminderematehetlandarbeidersberoep gekozen
hebbendandeoudere zoons. Ookdeambachtelijkeberoepen zijnbijdejongerenminder in trek,menkanditheelduidelijk zienindeeerste tweeregels
vantabel17» Voordeoverigeberoepsgroepen zietmenbinnende onderscheiden
leeftijdsklassenveel mindergroteverschillen.Zoerverschillen zijn,ziet
menoverhetalgemeen eentoenemingindezeberoepen,metnameindeverzorgendeentechnischeberoepen.
Tabel 17
HET EERSTEEN

HUIDIGEBEROEP

VAN DELANDARBEIDERSZÛ0NS ($)

15-19jaar 20-24jaar 25-29jaar
Beroepen
Land-en tuinarbeiders
Ambachtelijkeberoepen
Industriële beroepen
Verzorgende beroepen
Administratieve beroepen
Technischeberoepen
Overigeberoepen
Nietwerkend (studerend)
Totaal
Aantal zoons

^30 jaar

eer- hui- eer- jhui- eer- hui- eer- hui- eer- huiste dige ste Idige ste dige ste dige ste dige
24
13

4
5
1
1

20
14
6

4
l
1
11

9
43

43

100
181

ÏÖÖ
181

44
25
8
7

24
25
12
16

5

4
5

52
21

8
8
4

21
23
12
22

6
4

10

4

5
7
9

4

100

iöö

147

147

2
100
120

l
100
120

1

l

56
14
7
8
6
2

23
23
16
15

7
5

43
18
6

7
4

22
21
11
13

1

4
4

7

11

7

11

-

-

100

100

159

159

14
100
607

100
607

Eengroot aantal zoonsvan 15-19jaarisnog schoolgaand;verwachtmag
wordendatdemeesteivandeze zoons inberoepen buitendeagrarische sector
terecht zullenkomen.Het eersteberoepvan deoudere zoons isinmeerdan
dehelftvandegevallen landarbeider geweest» Een groot aantalvanhen
blijktechteruit delandbouw tezijnverdwenen.Deze secundaire afvloeiing
-voornamelijkvrijwillige afvloeiing,indemeestegevallen omstreeksde
diensttijd enbijhethuwelijk -iszodaniggrootgeweest,datdaardoorhet
aantalouderezoons 1)(^30jaar),datnogindelandbouwwerkt,nogslechts
evengroot isalshet aantal jongere zoonsdat landarbeider isgeworden.De
beroepenwaarin dezeafgevloeide landarbeiders terecht zijngekomen,zijn
van sterkuiteenlopende aard;tenoemen zijno.tn.chauffeur,fabrieksarbeider,
bouwvakarbeider e.d.Deoudere zoons zijndusinvele gevallen secundairafgevloeid,dejongere zoonsvloeienvoorhetmerendeel primair af,hetgeen
eengunstige ontwikkeling is.Deprimair 2)afgevloeiden zijnwaarschijnlijk
inmaatschappelijkhogergewaardeerdeberoepen terechtgekomen ,vooralomdat
zijmeer endoelgerichter onderwijshebbengenoten dandeanderezoons.De
primaire afvloeiingvandejongere zoonsbedroeg 76%,ditisslechtseen
fractieminderdandegezamenlijkeprimaire ensecundaire afvloeiingvande
oudere zoons.Hetiswaarschijnlijk datdezeprimaire afvloeiing indetoekomstnoggroter zalworden.
1)Voor zoverdaarovergegevens zijnverkregenbijdeenquête.
2)Primaire afvloeiing isoverigens eenbegripdatpast ineensituatievan
beroepscontinuïteit. Indienergeenberoepscontinuïteitzoubestaan,dan
zouerooknietvanprimaire afvloeiinggesproken kunnenworden.
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Totaal

14

Zoonsvan
12-14jaar

Enige indrukhierover kanwordenverkregendoor ookde toekomstigeopleidingentoekomstigeberoepskeuzevan de zoonsvan
12-14jaarinde"beschouwingtebetreffen.
Metbetrekking tot testsenadviezenbetreffende school-enberoepskeuzekanvaneengunstige ontwikkelingwordengesproken,zoals tabelIß
laatzien.
Tabel 18
3CH0ULTESTENBEROEPSADVIES (%)
Getest
Landarbeiderszoons
Geënquêtee rde
landarbeid ers

12-14
15-19
20-24
25-29

Beroepskeuzeadvies

jaar
jaar
jaar
jaar

13
18
16
13

13
10
7

15-30 jaar

7

3

31 1)

1)Inclusief 26;/odievoornemens zijneenadvies intewinnen.
Met enigvoorbehoud kanworden gesproken overeenzekerevooruitgang.
Indiendevoornemens tothet inwinnenvaneenberoepskeuzeadvies inderdaad
wordengerealiseerd,zoudegroep 12-14-jarigenophetgebiedvan schoolkeuzetests en beroepsadviezenvrijwel geen achterstandmeerhebben opwat
inandereberoepsgroepen isbereikt.UiteenpublikatievanhetC.B.S.
blijkt nl. dat 30%vandejongerenvan 10-14jaareenberoeps-ofschoolkeuzeadvi.esheeftontvangen.
Geziende leeftijdvandeze zoons zalhetgeenverwonderingwekkendat
ineenaantal gevallen (25%)noggeenbesluit genomenwas omtrent de toekomstige opleiding. Waarditwelhet gevalwas,bleek lager technischonderwijs favoriet tezijn (41%) s daarnaast werd ineenaantalgevallenhetuitgebreid lager onderwijs genoemd (ll%).Sfaarhet zichlaat aanzien zalhet
aantal jongerendat indenabije toekomst geenvoortgezet dagonderwijs zal
volgen,verderdalen.
Hoe zalhetnu inde toekomst gaanmet deberoepskeuzevandezezoons?
Aandevaders isgevraagd; "WatzouU hunals toekomstig beroepaanraden?"
Van 35%vandezoonsblevendevadershierop hetantwoord schuldigem.a.w.
deoudershadden zelfnoggeen advies overwogen.Bithoudtdus in.,datmeer
daneenderdedeelvandeouders,diebinnenkortvoordevraag staanwathun
zoonsmoetengaanworden,nognietwetenwat zehunkinderen zullenmoeten
aanraden.Debelangrijkheidvande (school)testskrijgt inditverband dan
wel een sterkaccent.
Voor zovererwel eenvoorkeurdoordeouderswerduitgesproken,werden
deambachtelijkeberoepenhetmeest aangeraden (31%). Dit zalwellichtverbandhoudenmethetreferentiekadervan deouders.Indeplattelandssamenlevingkomen zijnl.geregeld incontactmet ambachtslieden.Naarmatede
plattelandsbevolkingmeer inaanrakinggaatkomenmetdestedelijkelevenswijze enmetdeindustrie,zullenwaarschijnlijkin toenemendemateindustriëleberoepenworden genoemd.
Hetberoep landarbeiderwerd aan 11%van dezoonsaangeraden.Hetkomt
dus slechts inbeperktematevoor,dateenvader zijn zoonhet eigenberoep'
aanraadt,hetgeen eropkanduidendatdevadeisweinig toekomst inhetlandarbeidersberoep zienofeen toekomstwaarvan zehetniveautelaagvinden,
geziendemogelijkheden elders.Inieder geval kanwordenvastgesteld,dat
dehoudingvan deouders eenhogeberoepscontinuïteit nietbevordert.
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SAMENVATTINGEN SLOTBESCHOUWING

§ 1. S a m e n v a t t i n g
Beroepskeuze Uit do leeftijdsopbouwvandegeënquêteerde landarbeiders
blijktdatdegroep landarbeiders jongerdan30jaarrelatiefvrijkleininaantal is (18$).Bitwijstderhalve opeensterkverminderdetoetreding tothetberoep,metalsgevolgeen snelleveroudering
vandeberoepsgroep alsgeheel.Dezeverouderingwordt echter tendelegecompenseerd dooreensterke secundaireafvloeiingnaarandereberoepsgroepen.
Naarmate deberoepskeuze opjongere leeftijd plaatsheeft,isdekans
opeenbewustekeuzegeringeronde invloedvanderden (vooraldeouders)
groter.Vande landarbeidersjongerdan30jaarheeft slechts21$voortgezetdagonderwijs gevolgd,terwijl79$rechtstreeksnade lagere school
landarbeider isgeworden.Voordeze laatste groepvielhet tijdstipvan
doberoepskeuze dus op 14-à 15-jarige leeftijd.Vaneenweloverwogenberoepskeuze zalderhalvebijvele jongere landarbeiders geensprake zijn
geweest,nogafgezienvandevraagofhunoenduidelijkbeeld voorogen
heeft gestaanvanhot landarbeidersboroepinrelatie tot andereberoepen.
Het sociale milieuwaaruit de landarbeiders afkomstig zijnisvangrote
invloed opdeberoepskeuze,vooralomdatdeberoepskeuze,speciaalbijde
landarbeiders,op zojeugdige leeftijdplaatsheeft.Tabel 19geeft eenoverzichtvandeontwikkelingdie zichmotbetrekkingtotde socialeherkomst
vandelandarbeidersvoordoet.Vooropgesteld moetworden,dat inalle onderscheidengroeperingenhetabsoluteaantal landarbeiders sterkisverminderd.
Bezeaantalsverminderingdeed zichvooralvoorbij landarbeidersvanlandarbeidersafkomst.Buidelijkblijkt datdebelangstellingvoorhetlandarbeidersberoep inlandarbeiderskringensnellerdaaltdaninandereberoepsmilieus«
Men zietdusdatdeboroepscontinuïteit sterkinbetekenisafneemt.Vergelekenmetandereberoepsgroepenblijktdeboroepscontinuïteit echternog steeds
hoogtezijn.
Tabel 19
SOCIALEHERKOMST
Be]roepvan
de vader
Landbouwer
Landarbeider
Nict-agrariër

Vaste landarbeiders
1962
1952
9
78
13

12
70
18

Vaste enlosse
landarbeiders
<30jr.1962
16
55
29

Hotmerendeelvandejonge landarbeiders(_< 30jaar)vanboerenafkomst
isnado lagere schoolbegonnenalsmeewerkende zoonophot ouderlijke bodrijf.Bezebedrijvenbehoordenvoor ongeveertweederde totdekleine landoftuinbouwbedrijven. Ookindejarenvijftigisdushet onverantwoord thuis
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houdenvanaankomendeboerenzoons tevoelvoorgekomen.
Opgrond vanhunniot-agrarische afkomst zoumenkunnenveronderstellendatdo"beroepskeuzevande zoonsvanniet-agrariërs watmeerbewust tot
stand gekomeniso
De indruk isdat hetmilieuwaaruit menafkomstig is, inderdaad vaninvloed isgeweest op zoweldevrijheid vanberoepskeuze enhotbewust kiezen
vaneenberoep alsophet zienvanalternatieveberoepsmogelijkheden.Opallo
driedogenoemde indicatieswarende zoonsvan landarbeiders inhetnadeel
t.o^v.deboerenzoons enzoonsvannict-agrariers.
Vanmoor invloed echterwasonisdo tijdsfactor.De jongste groeponderde landarbeidersvan <_30jaarblijkt inveelgroterengetalevrijheid
vankeuze enkeuzemogelijkheden gehad tehebbenalsmedemeerbewust hetberoepvan landarbeider gekozen tehebbendande ouderen,ongeacht doafkomst.
Overigens moet inhot algemeenworden opgemerkt datbijvole landarbeiders
vanhet "kiezen"vaneenberoep inhet geheel geen sprake isgeweest.Men
hoeft erzichvaakonvoldoenderekenschap vangegevendat eeneersteberoepskeuzeuitermatebelangrijk isvoor iemandsverdere leven.Gewoonte ontraditie speeldenveelal eentebelangrijke rol.Hieruit kanderhalve denoodzaak
vanboroepsvoorlichtingwordenafgeleid.Het zal,gezienhetvoorgaande,geen
verwonderingwekken,daterweinigmetanderendande ouders overdoberoepskeuze isgesproken (10%)endatweinigarbeidersaaneenberocpskouzotost
hebbendeelgenomen (7%)» ^ ebehoefte aanberoopskeuzeadviezen zalmoerbegrip ontmoetennaarmate deberooponhorizon,zowelvandekinderen alsvande
ouders,mededoorboroepsvoorlichting,wijder isdanthanshet gevalis.
Onderwijs

Do snelle technische ontwikkelingheeft ondanksoensterkeverminderingvandoarbeidsbozettingopdobedrijven opmerkelijke
resultaten opgeleverdbijdeopvoeringvandearboidsproduktiviteit indo
agrarische sector.Do taakvande landarbeider iserdoordeze ontwikkeling
geenszins eenvoediger opgeworden.Enerzijds omdathet gebruikvankapita,alsintensieveprodukticmiddelenoensteedsdeskundigerbehandelingvereist,anderzijdsvanwege denog steedsbeperkte enbeperkter wordende mogelijkheden
tot specialisatie derarbeiders.De geringe omvangvandeagrarische ondernemingen latengeenfunctieverdelingtoe,nogsteedsmoetde landarbeider
vrijwel allevoorkomendewerkzaamheden kunnenverrichten.Ditvereistin
toenemendeaate zoweloenbrede alsdiepgaande praktische ontot opzekere
hoogte theoretische kennis.Bijhotverkrijgenvandeze kermisspeelthot
onderwijs eenbelangrijkerol.
Hetaantal landarbeiders datnado lagere schoolnogvoortgezet dagonderwijs heeft gevolgd,isechternogbetrekkelijk goring (ofo) enisin
hoofdzaakbeperkt totdowerknemers jongerdan30jaar (21%)endannogweer
metname totde landarbeidersvanboerenafkomst (29%)?diereedsdooi'hun
afkomst oen zekere kennisvoorspronghaddentenaanzienvandepraktijkop
eenakkorbouwbedrijf.Vande landarbeidersvanniet-agrarisoheherkomsthad
13%voortgezet dagonderwijs gevolgd,bij dolandarbeidersvanlandarbcidcrsafkomstwe„sdit slechts4%.Do invloed vanhetmilieuwaarinmenverkeerde
wasderhalve t.a.v.hotvolgenvanvoortgezet dagonderwijsvrijgroot.
Inandereberoepsgroepen isgemiddeld belangrijkmeervoortgezetdagonderwijs gevolgd.Volgens gegevensvande.Algemenevolkstelling i960heeft
43%vandogeheleberoepsbevolkingnado lageteschool ofhetv.g.l.o.voortgezetdagonderwijs gevolgd.Vanalle jongens,die in i960de lagere schooi
verlieten ging 91%naar eonandere inrichtingvandagonderwijs.Deverlengingvande leerplichtige leeftijd ishierop onmiskenbaar van invloed gowoost.
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Hoewel dusdejongeakkerbouwarbeiders belangrijkmeerdandeoudere
voortgezet dagonderwijs gevolgdhebten,liggende landelijke cijferstoch
nogaanzienlijkhoger.Dezeontwikkelingnaarmeeronderwijs isindekringenwaaruitde landarbeiders afkomstig zijn,veel laterenooklangzamer
opganggekomen.
Tenaanzienvanhetvoortgezet dagonderwijs,zijnog opgemerkt,dat in
degroepveehouderijarbeidersrelatieftweemaal zoveelarbeidersvoortgezet
dagonderwijs hebbengevolgd danindegroep akkerbouwarbeiders.Hetaantal
akkerbouwarbeiders dat zijnopleidinguitsluitend via een ofandere cursus
heeft ontvangen isongeveer even groot (38%)alsbijdeveehouderijarbeiders
(40/0).
Eenonderscheidingnaarleeftijdsgroepenlaat t.a.v.hetcursusonderwijsweinigverschillen zientussenveehouderij-enakkerbouwarbeiders.Ook
onderde ouderenzijn ervelendie eencursushebben gevolgd.Hetvoornaamsteverschil tussen ouderen enjongeren zitindeaardvandecursussen.Bij
deouderenwarenhetvoornamelijk algemene land-en/oftuinbouwcursussen,
bijdejongerenmeerspeciale cursussen.Zeerglobaal zijnwatdeonderwijssituatiebetreft eendrietal fasen teonderscheiden;decategorie oudere
arbeidersheeftweinigvervolgonderwijsgenoten,het1beperkte zichvrijwel
totcursusonderwijs eninhetbijzonder totdealgemenelandbouwcursussens
demiddencategorie heeftvrijveel cursusonderwijsennogslechtsweinigdagonderwijs gehad endejongste categorieheeft zowelmeerdag-alscursusonderwijsgevolgd,terwijldiecursussenmeerspecialistischvanaardwaren.
Wordthetcursusonderwijsgevolgd,voornamelijk alscompensatievoor
hetgemis aandagonderwijs ofomdatdoorhetvolgenvandagonderwijs debehoefte aanmeeronderwijs istoegenomen?Delaatsteveronderstelling lijkt
inderdaad juist tezijn.Vandearbeidersmetvoortgezetdagonderwijs heeft
75%nadieneenofmeercursussengevolgd,bijdelandarbeiders zondervoortgezetdagonderwijswasdit 41%Uit demotievendiehebbengeleid tothetvolgenvanvoortgezetonderwijs,kanmennagaanhoeveel landarbeiders doelbewusthetvoortgezetonderwijsgevolgdhebben enbijhoeveellandarbeidersmeer toevallige factoren
inhetspelzijngeweest.Devraagnaardezemotieven leverde eenscala
van antwoorden op,welkenaar inhoud samengevoegd leidden tothethieronder
volgendeoverzicht.
Terverkrijgingvanvakkennis
Opaanraden
Voorbetere toekomstkansen
Combinatiesvanbovenstaandemotieven
Overigemotieven

35%
23%
14%
17%
11%

Verdiepingvandevakkennis enbetere toekomstmogelijkheden waren zowel
voordejongerenalsvoorde ouderendebelangrijkste redenen geweest tot
hetvolgenvanvoortgezet onderwijs.De landarbeidersvan landarbeidersafkomst echternoemdendezemotievenmindervaakdanhuncollega'svanhoerenenniet-agrarischeafkomst.Advies terzakedoorouders,onderwijzer ofwerkgever,blijktvooral opgevolgd tezijndoordeouderen (-40 jaar)ende
zoonsvanniet-boeren,terwijldegroep 30tot40-jarigen zichvandezeadviezenminderblijkt tehebbenaangetrokken.
Dejongerenblijken ietspositiever testaan tenopzichtevanverdere
scholingdandeouderen endearbeidersvanboerenafkomstweermeerdande
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overige landarbeiders.Ookindekwaliteitvanhetgevolgde onderwijsis
vooruitgang tezien,hetdagonderwijs neemt relatief snellertoedanhet
cursusonderwijs.
Hoeveelvandelandarbeidershebbenhetgenoten onderwijs alsgunstig
voorhunwerkervaren?Van alle landarbeiders was75%vanmeningdathet
doorhengenotenvoortgezet onderwijsvanwaardewas geweestvoor hetwerk,
Naar afkomst enleeftijd kwamengeen groteverschillen indezemeningvoor»
Het aantalnegatieve reactieswasietsmindergrootbijde jongere landarbeiders (<40jaar),bijdeboerenzoons enbijdegenen dievoortgezetdagonderwijs hadden gevolgd.
Dehoudingvan dewerkgeverkanvangrote invloed zijn opdewaarderingvoorhet onderwijsvande zijdeder landarbeiders.Tijdensdeenquête
isde landarbeiders gevraagd naarhunmening aangaande dewaarderingdie
hunwerkgevershebbenvoor eenvakopleidingvoor landarbeiders.Demening
vandelandarbeiders lijktbeïnvloed te zijndoordeomstandigheid datde
landarbeider zelfaldannietvoortgezet onderwijsheeft gevolgd.Naarmate
zijril.meer onderwijshebben gevolgd meenden zedathunwerkgeversmeer
waarderinghaddenvoorhetdoorhengevolgde onderwijs. Ookbijdewerkgeversneemtdewaarderingvoor scholingvan dearbeiders toe naarmate zij
zelfmeeronderwijs hebbengenoten. Overigens ishet aantalwerkgeversdat
waardering laatblijkenvoorvakscholingvanhunpersoneel slechtsgering.
Dejongerenvanwie errelatief meerdagonderwijs entechnischcursusonderwijsvolgden,krijgen inmeerderemate diplomatoeslagen dandeouderen.
Indeleeftijdsklassevan 30tot 50jaar blijkt het alofnietuitkerenvan
eendiplomatoeslag nagenoegniet afhankelijk tezijngeweestvanhetfeit
ofmeneraldanniet recht ophad.Ditwekt de indrukdat insommigegevallenbetervan eenprestatietoeslagkan worden gesprokendanvan een
diplomatoeslag.
Dewaarderingvoorhet onderwijs doorde landarbeiderskaninzekere
matewordenafgeleid uitde animodie zijtonenomzichdoormiddelvan
onderwijsverder tebekwamen.Vandevaste landarbeiderswasbijna30/o
voornemens nogeencursus tegaanvolgen» Bijdeloss_elandarbeiderswas
dit 19^. Overigensblijken de reeds eerdergeschoolden meer belangstelling
voorvervolgcursussentehebben dandeniet-geschoolden.Het zijnvooralde
technische cursussendiemen alsnogwil gaa,nvolgen.Hetgemis aan enige
technische ondergrondwordtderhalveheteerst enhet sterkst gevoeld.
Hetmerendeel (8l/o)vandevaste landarbeiders isvanmeningdateen
vakopleiding voor het landarbeidersberoep noodzakelijk is,17/°vond eenvakopleidingnietnoodzakelijk.Vandegenendiegeen enkelevormvanvoortgezet onderwijshaddengenoten,was 75/°overtuigdvan denoodzaakvan eenvakopleiding-.Onderdejongere alofniet geschoolde landarbeiderswarener
relatiefwatminderdeze overtuiging toegedaan.Delandarbeiders dieeen
vakopleidingnietnoodzakelijkvinden,achtenvoor é^fodepraktijkdebeste
leermeester,terwijl 177°vanmening isdateenvakscholingvoorhetwerkop
deboerderij inhet geheelnietnodigis.Eenbeperktegroep {lf°) vindt een
vakopleiding'nietnodig omdatmen tochgeenbeslissingen magnemenaangaandedewerkzaamheden.
Uithetvoorgaande isgebleken dat dewaarderingvoor hetgenotenonderwijs, evenalsdeanimo omalsnogonderwijs tegaanvolgens',maarmatigis.
Wonderlijk isechterdatdenoodzakelijkheid vaneenvakopleidingdoorde
landarbeidersvrij algemeen erkendwordt.Deze tegenspraakvloeitwaarschijn-
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lijkvoortuitdegrotemaatschappelijkebetekenis die,intheoretischopzichtalthans,aanhet onderwijsgehechtwofdT.Watdat"betreftlijkthierindus ookbijde landarbeiders eengunstigeveranderingplaatstehebben»
Niettemin moetuit dit onderzoekeveneensgeconcludeerd wordendat erinde
praktijkniet altijdbehoefte aan'geschoolde mensenschijnt tebestaan.
Gevraagd naardebestevormvan eenvakopleidingvoor landarbeiders?
blijkenzijdieeenvakopleidingnoodzakelijkachten,technische kennisin
hetalgemeenminstenszobelangrijktevindenalslandbouwkundigekennis,,
Eenbelangrijkgedeeltevande landarbeiders staatnietbijzonder sympathiek
tegenover delagere landbouwschool ofmenoordeelt ervrijonverschilligover.
Deze onderwijsinstellingwordt doorde landarbeidersvaakniet alsde'ideale
oplossingvoor scholingvan landarbeiders gezien.De indrukbestaat datmen
inlandarbeiderskringen niethet gevoelheeftdatermomenteel een'geschikte
opleidingbestaatvoorhunvakscholing.
"...
Alsalgemene conclusie magmenstellendatdeonderwijssituatie onderde
landarbeiders zichgestadiginopgaande lijnbeweegt,ondanksdenog steeds
aanwezigevrijgrote achterstand.Alleenmoet inditverband devraagwordengesteld,welke landarbeiders indetoekomst zullenafvloeien i dearbeidersmet ofzondervoortgezet,onderwijs?
BeroepsTerbeantwoordingvandehierboven opgeworpenvraag,ofhet
verandering voortgezet onderwijs eenfactorvormt ominde landbouwte
blijven ofoenstimulans totafvloeiinguit deberoepsgroep,
ishétvanbelangde landarbeiders inoendrietalgroepen teonderscheiden,,
Deze drie groepen zijns zijdienietvanberoepwensenteveranderen,de
landarbeiders die strevennaareenanderagrarischberoep,b.v. zelfstandig
boer oftuinder,ende landarbeidersdie eenniet-agrarischberoepambiëren.
Het strevennaar eenniet-agrarischberoep isonderde "geschoolden"ende
"niet-geschoolden"relatiefgezienongeveer evengroot.Voordebedrijfstak
betekent ditmomenteeldathet gevolgd hebbenvanmeeronderwijswaarschijnlijkniet leidt tot eenversterkte afvloeiingnaaranderebedrijfstakken.
Daartegenover lijkthet onderwijs evenmin eenversterktebindingaanhetberoeptotresultaat tehebben.De landarbeidersgroep metvoortgezet onderwijs
legde echterweleengrotereveranderingsgezindheid inagrarische richting
aandedagdandegroepdie geenvoortgezet onderwijshad gevolgd.Deze grotereveranderingsgezindheid vande "geschoolden"-hoofdzakelijkboerenzoonswas gericht ophet zelfstandig-wordenindeagrarische sector.
Dematevantevredenheid overhetberoep landarbeiderblijkt geenverband tehoudenmethet alofniet "geschoold"zijn,dochuiteraard welmet
hetalofnietvoornemens zijneenniet-agrarischberoep tekiezen.Vanhen
die inde landbouwwillenblijven,blijkt slechts9%ontevreden tezijn,tegenover 53%varihendie eenniet-agrarischberoepwensen.Erblijkt duseen
duidelijkverband tussenhetmeer ofminderveranderingsgezind zijnenhet
minder ofmeertevreden zijnmethetberoep landarbeider 1). Daarnaastblijkt
nogongeveereenvierdevandelandarbeiders,die eenniet-agrarischberoep
overwegen,weltevredente zijnoverhetberoep.Kennelijkzijnhierandere
factoren inhet speldieafvloeiing stimuleren.Mogelijk zijnhetde invloed
vande landarbeidersvrouwen 2)eneengeleidelijkverminderendeworkgc-lagcnhaid
indelandbouw.
1)Deze selectie isnaderuitgewerkt ineenbinnenkort verschijnende L.E.I.studiej"De landarbeiders inde seekleigebieden,aspectenvanhet landarbeidersberoepV
2)Drs.W.P.H.Smeenkenmej.J.H.A.Tolhuizen,soc.cand.% "Delandarbeidersvrouweninde zeekleigebieden",eenbinnenkort verschijnende L.E.I.studie.
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Vakbekwaam- Dematevanvakbekwaamheid derlandarbeiders isafgeleidvan
held 1)
bepaaldewerkzaamheden die opdeakkerbouwbedrijvenverricht
moetenworden,ni.het trekkerwerk enhet aardappels-selecteren.
Ookhetmelken,aldannietmet demachine,isnogindezebeschouwingbetrokken.Tevens isgevraagdnaardefunctiediede arbeider ophetbedrijf
vervult.Het trekkerwerk,alseendïrtelangrijkstewerkzaamheden ophetmoderne
akkerbouwbedrijf,wordtdoor 62%vande arbeidersbeheerst.Het zijnvooral
de losse landarbeiders ende ouderen onderdevaste landarbeiders diehet
trekkerwerknietkunnenuitvoeren.Het e,ardappels-selecteren daarentegen
- slechts 25%van alle landarbeidershaddezekunst onderdeknie -werd in
sterkerematebeheerst doorde ouderelandarbeiders.Melken -eenwerk overigensdat,evenalsaardappels selecteren,langniet opalle akkerbouwbedrijvenvoorkomt -kondoor 63%vandearbeiderswordenverricht.Onderdeboerenzoons zijn errelatiefwatmeerdiekunnenmelken.
Deindrukwerdverkregendatdevakbekwaamheidvoornamelijk indepraktijkgeleerd isendaaraan zogoedmogelijk isaangepast.Hetaantalvolledigvakbekwame landarbeiders -datdus allevoorkomendewerkzaamhedenkan
verrichten -isechter tegering.
Functie op
hetbedrijf

Functieverdelingisinde agrarische sector eennogvrijnieuw
begrip enpas inbrederkring toegepastnadeinvoeringvande
werkclassificatie.Debelangrijkste functies zijn:trekkerchauffeur eneersteknecht;resp. 23%en 11%vandevaste landarbeidersvervuldendeze functie.Debehoefte aan speciale functiesneemt toenaarmate
debedrijvengroter zijnenmeerarbeidersindiensthebben,hetgeenoverigensbegrijpelijk is.Aangezien ophetmerendeelvande landbouwbedrijven
voornietmeerdeinéénvreemde arbeidskracht emplooi tevindenis,valt
specialisatie inhetberoepvoorlopignogniet teverwachten.
De landarbeiders-kinderen

Onderdelandarbeiderskinderen,metnamede zoons,zijn
erveelmeerdievoortgezet onderwijshebben gevolgd
danonderdehuidige groep landarbeiders.¥atdeaard
vanhetvoortgezet onderwijsbetreftwarendebelangrijkstevormendel.t.s,,
(24%)endeu.l.o. (9%)» Deberoepskeuzevan delandarbeiderszoons isaanvankelijknog sterkagrarisch gerichtgeweest\ zowasheteersteberoep van
de zoonsvan 25jaar enouder in53%dergevallen land--oftuinarbeider,van
de zoonsvan 15-19jaardaarentegenwasditnog slechts 24%.
Welheeft eenzogrote secundaire afvloeiingplaatsgehad, datslechts
22%vande zoonsvan 25jaar enouder thans nogland-oftuinarbeideris.
In toenemendemate latendelandarbeiderszoons zichadviserendoormiddel
van schooltests enberoepskeuzeadviezen.
Zoonsvan
12-14jaar

Aangaande hun toekomstigeopleidinghad 25%van deze jongeren
noggeenbesluit genomen,hetgeengezienhunleeftijd nietverwonderlijk is.Onderdegenendiehun schoolkeuze reedsbepaald
hadden,bleek een sterkevoorkeuruit tegaannaardelagere technische
school (41%)endeu.l.o. (11%).Het aantal landarbeidersjongerendatgeen
voortgezet dagonderwijsvolgt,zalvermoedelijk inde toekomstverderdalen.
1)Het onderzoekisopditpunt tesummiergeweest,
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Aande oudersvande 12-14-jarigelandarbeiderszoons isgevraagdwat
zijhun zoonals toekomstigberoep zullenaanraden.Van 35%vandeze zoons
haddende ouders zelfnog geen advies overwogen.Denoodzakelijkheidvan
tijdige school-enberoepskeuzeadviezen blijkthieruitwel zeerduidelijk.
Voor zover erwelwerd geadviseerd doordeouders,werdendeambachtelijke
beroepenhetmeestaangeraden (31%)« Het landarbeidersberoep werdveelmindervaakaangeraden (11%).
§2. S l o t b e s c h o u w i n g
Deze.studiebehandelt slechtseengedeeltevande gehele problematiek
vandepositieder landarbeiders inde zeekleigebieden.Nietde aanzienlijke
verminderingvanhet aantal landarbeidersvormthetvoornaamste onderwerp,
dochdesamenstelling enhoedanighedenvandenogaanwezige groeplandarbeidersende toetredingvandejongeren tothetberoep.
Laatmendegegevensvanhet onderzoeknogeensaan zichvoorbijgaan,
danmoetmentotde conclusie komendathet landarbeidersberoep,geziende
steedsmeergedifferentieerde mogelijkhedendie andereberoepenbieden,de
concurrentie metdezeandereberoepen opeenaantalpuntenniet aankan.Een
vandepuntendie inhetkadervandeze studienaderisbelicht,isdevraag
naarde scholingsgraad die indepraktijkaaneenberoep gesteld kan,of gesteld zoumoetenworden.Aanhet landarbeidersberoep werden inhetv®rl©d©n
vrijwelgeenopleidingseisen gesteld enookthansishetnogzo,datdewaarderingvandeboervoorhet onderwijsvandelandarbeider geringis.Hetlijkx
dusnietwaarschijnlijk,dataanhetberoep"indenabije toekomstverhoogde
opleidingseisen gesteld zullenworden,ookalkan.mendie,objectiefgezien,
dringend noodzakelijk achten.Hetisdusevenmin teverwachtendathet landarbeidersberoephierdoor indenabije toekomst aanmaatschappelijk aanzien
zalkunnenwinnen.Teneindehet concurrerend vermogenvanhet landarbeidersberoep tenopzichte vanandereberoepen teverhogen ishetderhalve een
eerstevereiste datmendenoodzaakvaneengedegenvakopleiding erkentzowel inwerkgevers-enwerknemers-alsinniet-agrarische.kringen -endaarnaarhandelt.Donoodzaakvaneenvakopleidingvoor landarbeiderswordt in
theorieweliswaarnietmeer zosterkontkend,dochactiviteiten terbevorderingvandevakkennis enhetuitenvanwaarderingvoordezevakkennis zijn
teveelachterwege gebleven.Het landarbeidersberoep istotnutoeniet in
staat geweest zichuit dezedualistische situatie teverheffen.Het isthans
eenvande zeldzameberoepenwaarvanmeninhetalgemeenmeentdathethet
beste indepraktijkgeleerd kanworden. Menspreektbijvoorkomendegelegenhedenweloverhet grotebelangvan eentheoretische opleiding,maai1de
indrukbestaat datmennauwelijksaandringt oprealiseringvanwatmenzegt.
Er issprakevaneenonvoldoende doordonkenvanditvraagstuk:dewerkelijkheid isdat zoweldemoderneverzorgingvande levendehave enhetbedienen
vandevaak zeerdure eninhunwerkinggecompliceerdewerktuigen enmachines,grote kenniseninzichtvereist.Menkan zichafvrageninwelkebedrijfstakdearbeidersmet eengroterassortimentvanwerktuigen enmachines moetenkunnen omgaandan indelandbouw?Dewerkzaamheden vande landarbeider
zijnveelzijdiger dan inmenigniet-agrarischberoep.Ondankshetfeitdat
specialisatie opdebedrijvendoordeverminderingvanhet aantallandarbeidersniet ofnauwelijksmogelijk is,wordtdoordetechnische ontwikkeling

1079

46-

toclispecialisatie gevraagd: voordemoderne landarbeiderbetekent ditdat
infeitevanhemverscheidene "specialismen"gevraagd worden« Indepraktij!:beschouwt menditallesveelalalsofhet eengewoonuitvloeisel is
vanhet landarbeidorswerk.Indeniot-agrarische sectoriseveneens sprake
vaneensteedsveirderdoorgevoerde specialisatie vandearbeiders,dochdit
gaat daarjuistveelal gepaard meteenverminderingvan hetaantal taken,
terwijlmenopdelandbouwbedrijvenveelalmet eenvermeerdering vantaken
vandoen krijgt.Eengoedevakscholingvoordelandarbeider moet derhalve
minstens zobelangrijkgeachtwordenalsvoorde geschoolde arbeidersin
wölke andereberoepsgroep ook.
Specifieke onderwijsinstellingenvoordevakopleidingvanlandarbeiderskent onslandniet.Debestaande landbou.wonderwijsinrichtingenzijn
voornamelijk afgestemd ophet onderrichtenvan toekomstige zelfstandigenin
do landbouw,terwijlde onderwijsinstellingendie technisch onderwijsverzorgenmeer opindustrie onambacht zijngericht.Invoeringvanleerlingtsnstclsels,zoalsdezedoor eendaartoe ingestelde onderzoekingscommissie
worden aanbevolen,kandithiaat opvallen 1).Hogelijk zouhet te overwegenzijnomopde lagere land-entuinbouwscholen naast eenvierjarig lesprogramma;,ookeendriejarigprogramma intevoeren.Daardoor sluitendeze
scholenbeter aanbijde leerplichtige leeftijd.Voor toekomstige landarbeiders zoueendergelijke opleiding,gevolgd dooreentweejarige cursus
inhet kadervanhet leorlingerisieisel,eenzeergoedevakopleidingzijn.
Uitde enquêtegegevensdienaangaande lijkt eengrootaantallandarbeiders sympathiektestas.ntegenover oen l.t.s.met eenlandbou.wku.ndigeafdeling.Hierbij moet directvermeld"wordendatvrijwelniemand dezeonderwijsrichtingvannabij kende.Dooi eendesbetreffendevraag indo enquête
werd hunbelangstellingvoor eendergelijke opleidingnamelijk gewekt.Dit
neemt nietwegdat eenna.deronderzoeknaarde eventuelebehoefte aandergelijke opleidingsinstituten wenselijkmoetworden geacht.Daar komtnogbij
dat de landarbeider met eendergelijke opleidingmeer enbetere mogelijkhedenheeft indien hij latervanberoepwenst teveranderen.Het kan.hemdan
tevens eenveiliger gevoel geven t.a.v. zijnberoepspositie.
Hoewelhet aantalals landarbeider toetredende jongeren jaarlijksdaalt
isdeaantalsvermindering van landarbeidersvooral ontstaan door secundaire
afvloeiing.Een gelukkige omstandigheid -entevensmede oorzaakvande
grote aantalsvermindering -voordeze secundair afvloeiendenwasde'grote
vraagnaararbeidskrachten indeniot-agrarische bedrijfstakken.1-Iiettemin
zullenwaarschijnlijkvelenvande secundairafgevloeide landarbeiders qua
positiemetminder genoegenhebbenmoetennemendan zijhaddenkunnenbereiken indien zijvoordit latergekozenberoepvanjongsafwaren opgeleid.Voor
aldeze secundairafgevloeidenisdeberoepskeuze inhet lichtvandohuidigesituatie envaakookaldestijds onjuist geweest5velenvanhen zullen
daarvannadelige gevolgenhebben ondervonden.Denoodzaakvanoenweloverwogenberoepskeuze treedt hierduidelijk aanhet licht.Teweinig oudershebbenvoorhun zoons school-enborocpskeuzeadviesingewonnen,hetgeenwellicht
zijnoorzaakvindt inhetfeitdatmenvandeze mogelijkhedenniet ofonvoldoende opdehoogte is,ofomdat menernognietvoldoende meevertrouwd is
geraaktjofomdatmenvandewaarde ervanniet overtuigd is.Voorlichting
dienaangaande isdringend nodig.De indrukbestaat dat ook inkringenvan
school-enboroopskeuzeadviseurshetmaatschappelijk aanzienvanhet land)gwordtaangeslagc
1)Rapport vandeCommissie lcorlingcnstclsol inde landbouw.
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Opgrondvandeze endeandere invoorbereiding zijnde deelstudies
isgeblekendathet landarbeidersberoep opoenaantalpuntendeconcurrentie metvergelijkbare andereberoepennietaankan.Tendelehangtdit
samenmetdo structuurvandeNederlandse landbouw.Zo zalhetb.v.moeilijk
zijnomde landarbeidersweermetverschillende collega's opdebedrijvente
doenwerken,ietsdat doorvele landarbeiders aantrekkelijkwordtgeachte
Anderzijds ishetwerkvandemoderne akkerbouwarbeiderafwisselend enveelzijdig.Hetwerkenmetdehuidige machines enwerktuigenvergtnietalleeneengrootverantwoordelijkheidsgevoel eninteresse inhetwerkdatmen
verricht,maartevensenigetheoretische technische kenniseneengoed
praktisch inzicht,ookop landbouwkundigterrein.Wijhebbende indrukdat
de sterkeveranderingen die indelandbouwhebbenplaatsgehad door talvan
bedrijfsgenotenmetname inmentaal opzichtnogniet of slechtstendeleverwerkt zijn.Zodenktmeninsommige opzichten,zoalst.a.v.het onderwijs
endeberoepskeuze,nog inverouderdetermen«,
Indit lichtpleitenwijvooraantebrengenveranderingen zoalsmeer
endoelgerichter onderwijs,eenduidelijkewaardering voorverworvendiploma's,werktijdenals inandereberoepen enernst makenmetde toepassing
vandewerkclassificatie inde landbouw.Ookzalvoorlichting zowel "naar
binnen"als "naarbuiten"eenherwaardering zowelopmaterieelalsopimmaterieelgebied moetenbewerkstelligen.Wellicht zouookde landbouwhetmiddelvandepublicrelations opditgebied kunnenhanteren,zoalsookin
niet-agrarische sectorengebeurt.Inhetkadervaneenmeer collectiefaanpakkenvandearbeidsvoorziening indelandbouw zouden ookdeze aspecten
aande ordekunnenkomen.Daarnaast zullen ookdeberoepen-endeberoepskeuzevoorlichting ophetplatteland meer terhand genomenmoetenworden,
zodat menookmeer gebruikgaatmakenvanschoolkeuzoadviezenenberoepstests.Datditalleseenomschakelingvergt inhetdenken,metname over
hetberoep,werkendepersoonvandelandarbeiderbehoeft geenbetoog.
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