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Gegeven de nadruk die de beroepskeuzevoorlichting tussen 1910 en 1965
heeft gelegd op de bescherming van de morele orde, moet door haar
toedoen in deze periode ook heel wat talent verloren zijn gegaan.
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Het allokatief effekt van arbeidsmarktprognoses op het kliëntgedrag wordt
ernstig onderschat. Het is daarom onbegrijpelijk waarom juist de centrale
overheid dit! aandachtspunt inmiddels nog niet tot een oplossing heeft
weten te brengen.
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In vergelijkirig met de doeltreffendheid van de agrarische voorlichting staat
de beroepskeuzevoorlichting nog in de kinderschoenen.
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Beroepskeuze is pas beroepskeuze als er keuze op staat. Het wordt daarom
tijd dat de beroepskeuzevoorlichting zich herstelt van de gedachte, dat het
bij voorlichting om niet meer gaat dan het keuzeklaar maken van kliënten.
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Herstel van de ekonomie door middel van een betere toestroom naar en
benutting vdn gevraagde kennis, is in hoge mate gediend met voorlichting
over deze kennis. De overheid moet deze voorlichting ondersteunen door
herintroduktie van de beroepenvoorlichting in de traditionele zin van het
woord. Daarbij moet de overheid, meer dan tot nu toe, gebruik maken van
mogelijkheden van massakommunikatie en afgaan op wat zij zelf verantwoord vindt.
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De oplossingen die de beroepskeuzevoorlichting in de jaren zestig en
zeventig heeft bedacht als antwoord op de ekonomische welvaart, zijn voor
andere instellingen de problemen van de jaren tachtig geworden.
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Het mag verbazing wekken dat de konsumentenorganisaties nog niet zijn
gestart met schoolprogramma's die de algemene keuzevaardigheid van de
leerling bevorderen.

8

Als het gaat om de keuze van een vervolgopleiding, gaat de beroepskeuzeadviseur vooral uit van de eisen die de opleiding aan de leerling stelt. Als het
gaat om de keuze van een beroep, gaat de beroepskeuze-adviseur vooral uit
van de eisen die de leerling aan het beroep stelt.

9

Gegeven de milieu-invloed op de keuze van het beroep, zou Winsemius,
minister van milieuhygiëne, ook in de beroepskeuzevoorlichting goede sier
kunnen maken.

10 Het moest verboden zijn dat de beroepskeuze-adviseur termen gebruikt die
tot verwarring aanleiding kunnen geven. Zo daagt de term social counseling
eerder uit tot counseling in groepsverband dan tot counseling in individueel
verband.
11 De beroepskeuze van leerlingen is ten hoogste gebaseerd op een uiterst
vaag beroepsbeeld dat ook nog in hoofdzaak via papieren informatie tot
stand komt. Wil de beroepskeuze-adviseur zijn plaats op de school
behouden, dan zal hij extra zijn best moeten doen om de leerlingen in
kontakt te brengen met het levende beroep.
12 Onderwijs en beroepskeuzevoorlichting juichen met veel gemak de
oprichting toe van nieuwe scholen die in nieuwe behoeften voorzien, om
met hetzelfde gemak het behoeftekriterium te verwerpen.
13 Het beroepssukses van de beroepskeuze-adviseur moet niet alleen worden
afgemeten aan het positief verband tussen schoolkeuze-advies en behaald
schoolsukses, maar ook aan het positief verband tussen beroepskeuzeadvies en behaald beroepssukses.
14 Het sukses van de pas gestarte contactcentra onderwijs-arbeid is ook
afhankelijk van de mate waarin zij erin slagen, de aangesloten beroepskeuze-instellingen qua doelsteling en manier van werken tot de orde te
roepen.
15 Vanuit de professionaliseringsgedachte is het fenomeen van linkse
rechtsgeleerden zeer bedenkelijk.

Stellingen, behorende bij het proefschrift 'Tussen arbeidsmarkt en individueel
welzijn', Een historische analyse van de beroepskeuzevoorlichting
in Nederland
vanuit beroepensociologisch
perspektief, H.M. Pere, Wageningen, 12 februari
1986.

H. M. Pere

Tussen arbeidsmarkt
en individueel
welzijn
Een historische analyse van de
beroepskeuzevoorlichting in Nederland vanuit
beroepensociologisch perspektief
proefschrift
ter verkrijging van de graad van
doctor in de landbouwwetenschappen,
op gezag van de rector magnificus,
dr. C C . Oosterlee,
in het openbaar te verdedigen
op woensdag 12 februari 1986
des namiddags te vier uur in de aula
van de Landbouwhogeschool te Wageningen.

LANDBOUWCATALOGUS

BïBLIOTHKKü,
•HEB.
£STOB0XIW30G1Ê9CHOO1I

Promotor: dr. A . L . Mok, oud-hoogleraar empirische sociologie
de westerse gebieden

Aan mijn ouders, Ineke, Pascale en Ralph
Ter nagedachtenis aan Freek Ter Haar

Voorwoord
Elke auteur schrijft zijn eigen boek. Dit boek gaat over de beroepskeuzevoorlichting in Nederland. Met dit vak worden kliënten geïnformeerd over beroepen en
opleidingen, en krijgen zij hulp bij het kiezen van een opleiding of beroep. Het vak
is inmiddels 75 jaar oud en werd en wordt met grote toewijding beoefend. Het
voorziet in een grote maatschappelijke behoefte.
Het positieve van deze hulpverlening acht ik de grote aandacht die wordt gegeven aan de zelfkennis die de kliënt nodig heeft, om een goede keuze te maken. Aan
deze benadering kleeft echter ook een schaduwzijde die ik in dit boek nader belicht.
Ik doe dit vanuit de overtuiging, dat het de moeite waard is dit vak in stand te
houden. Vanuit deze overtuiging moet het geschrevene gelezen worden.
Bij het ordenen en uitschrijven van het vele materiaal ben ik intensief terzijde
gestaan door mijn promotor, Prof. Dr. A.L. Mok, oud-hoogleraar empirische sociologie van de Westerse gebieden aan de Landbouwhogeschool in Wageningen.
Hij was het ook die mij op het spoor zette van het theoretisch koncept, vanwaaruit
de ordening en interpretatie gestalte zou kunnen krijgen. Ik heb dankzij zijn hulp
een belangrijk leerproces doorgemaakt.
Op deze plaats wil ik ook graag dankzeggen aan iedereen die zo vriendelijk was,
dossiers open te breken, archiefkasten te ontsluiten, gesprekken toe te staan en
reakties te geven op koncepthoof dstukken. In deze dank betrek ik in het bijzonder
- Drs. F. Vooren, direkteur van de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk te Haarlem. Hij ontving mij meerdere malen voor een gesprek en overhandigde mij het gezochte materiaal
- medewerkers van de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in Den Haag. Zij spoorden de boeken en artikelen op en waren zo vriendelijk, mij een meer dan gebruikelijke uitleentermijn toe te staan
- Drs. P. Smit, hoofd van de afdeling beroepskeuzevoorlichting en methodiekontwikkeling van het Direktoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening in

Rijswijk. Hij was zo bereidwillig, de konceptstukken met ijver en groot vakmanschap van kritische noten te voorzien
- Drs. W.E.H. Beyers, oud-direkteur van de Akademie Mens-Arbeid in Tilburg. Ondanks zijn pensioengerechtigde tijdsbesteding was hij bereid, de hem
toegezonden koncepten van A tot Z te bestuderen en van nader kommentaar te
voorzien
- Dr. J.M. van Westerlaak, direkteur van het Centrum voor Beleidsanalyse
en Advies te Nijmegen alsmede senior-organisatie-adviseur bij Klijnveld Bosboom Hegener te Utrecht. Hij bekeek de koncepten vanuit zijn grote ervaring
met sociaal-wetenschappelijke onderzoek, in het bijzonder aangaande beroepskeuzeprocessen
- L.F.J. Sanders, schooldecaan en voorzitter van de Nederlandse Vereniging
van Schooldecanen. Hij bekeek de stukken door de bril van langdurige praktijkervaring met het schooldecanaat
- J. van Groningen-Mulder, als beroepskeuze-adviseuse werkzaam bij de H.
van der Vlist Stichting in Utrecht. Haar heb ik bij de koncipiëring betrokken
vanwege haar grote ervaring met het praktische beroepskeuze-advieswerk.
De kritische blik van deze kommentatoren verraadt meer dan een simpele pennestreek soms doet vermoeden.
Voorts dank ik mijn echtgenote die bereid was, om in de meest ongemakkelijke
situaties alles te typen wat ik haar, niet zelden als onleesbare kopij voorschotelde.
Tenslotte getuig ik op deze plaats van mijn opvatting, dat alles betrekkelijk is. Het
is goed, bij het schrijven van een boek dit voortdurend in het oog te houden. Ik
adviseer de lezer, hetzelfde te doen.
Nijmegen, februari 1986

Henk Pere

Inhoudsopgave
1 Inleiding

DEEL 1

9

2 Beroep, beroepsvorming, professie en professionalisering

12

3 Probleemstelling

24

4 Opzet van de studie

27

DE GESCHIEDENIS VAN DE BEROEPSKEUZEVOORLICHTING
VOOROORLOGSE

IN

DE

PERIODE

5 Betekenis van beroepskeuzevoorlichting

31

5.1 Voor het individueel welzijn

31

5.2 Voor de arbeidsverdeling

41

5.3 Voor de moraal

45

6 Omschrijving

53

7 Werkterrein

62

8 Instrumenten

68

8.1 Informatie over het beroep

68

8.2 Informatie over de persoon

74

8.2.1 Het oordeel van de onderwijzer

74

8.2.2 Het oordeel van de (school-) arts

75

8.2.3 Het oordeel van de betrokkene c.q. zijn ouders/voogden

76

8.2.4 Het oordeel van de adviseur

78

8.3 Plaatsing

87

8.4 Nazorg

90

9 Organisatie

95

9.1 Organisatie van de voorlichting

95

9.2 Organisatie van het beroep

D E E L II

DE G E S C H I E D E N I S VAN DE B E R O E P S K E U Z E V O O R L I C H T I N G
OORLOGSE

101

IN DE

NA-

PERIODE

10 Betekenis van beroepskeuzevoorlichting

107

10.1 Voor de moraal

107

io.2 Voor het individueel welzijn

D E E L III

110

10.3 Voor de arbeidsverdeling

116

11 Omschrijving

121

12 Werkterrein

133

13 Instrumenten

143

13.1 Informatie over het beroep
13.2 Informatie over de persoon

143
151

13.2.1 Het oordeel van de onderwijzer

151

13.2.2 Het oordeel van de ouders

153

13.2.3 Het oordeel van de adviseur
13.3 Plaatsing

155
162

13.4 Nazorg

163

14 Organisatie

167

14.1 Organisatie van de voorlichting

167

14.2 Organisatie van het beroep

178

HERINTERPRETATIE

15 Beroepskeuzevoorlichting als beroepsvormingsproces

189

15.1 Inleiding

189

15.2 De vooroorlogse periode

189

15.2.1 Domeindefinitie

189

15.2.2 Segmentering

191

15.2.3 De rol van de psychologen

193

15.2.4 De rol van de centrale overheid

199

15.3 De na-oorlogse periode

202

15.3.1 Bronnen voor domeinaantasting

202

15.3.1.1 Segmentvorming

202

15.3.1.2 De methodiek

204

15.3.1.3 De ekonomische realiteit

206

15.3.2 De rol van de centrale overheid

208

15.3.3 De rol van de psychologen

211

16 Effekten van beroepskeuzevoorlichting

214

16.1 Voor de arbeidsverdeling

214

16.2 Voor het individueel welzijn

218

16.3 Konklusie

225

17 Nabeschouwing

228

17.1 Stabiliteit versus de-stabiliteit

228

17.2 Reprofessionalisering

237
241

18 Summary

19 Noten

245

20 Bibliografie

270

21 Bijlagen

284

Bijlage

1

Excerpt schriftelijke leidraad Polak

284

Bijlage

2

Model verzameling beroepeninformatie

286

3

Model leerlingkaart Haags Bureau voor Beroeps-

Bijlage

keuze

291

Bijlage

4

Bijlage

5

Bijlage

6

Bijlage

7

Amsterdam

302

Bijlage

8

Handleiding beroepsanalyse

303

Bijlage

9

Rijkssubsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting

Model leerlingkaart Gemeentelijk Bureau voor
Beroepskeuze Haarlem
Amsterdam

301

Nazorgformulier Bureau voor Beroepskeuze

1962
Bijlage 10

Enkele belangrijke punten uit de Concept-Rijkssub-

Bijlage l i

Beroepsethiek voor de leden van het Nederlands

sidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1986

308
328

Instituut van Psychologen

330

Kode voor de beroepskeuzeradviseur

337
340

Curriculum Vitae
Register

299

Nazorgformulier Bureau voor Beroepskeuze
Amsterdam

Bijlage 12

295

Nazorgformulier Bureau voor Beroepskeuze

341

i

Inleiding

Verwondering en twijfel zijn belangrijke bronnen voor wetenschappelijke
nieuwsgierigheid.
In 1960 fungeren in Gelderland drie stichtingen voor beroepenvoorlichting, gesubsidieerd door de provincie. Een ervan is de Stichting Katholieke Beroepenvoorlichting Gelderland, met Nijmegen als domicilie. In 1965 trekt deze stichting, ter
opvolging van de beroepskeuze-adviseur een socioloog aan . Deze opvolging is,
temidden van wat op dat moment gangbaar is, nogal uitzonderlijk. Tot dan is de
beoefening van het vak van beroepskeuzevoorlichting voorbehouden aan hen die
daar een speciale opleiding voor gehad hebben . Sociologen horen daar niet bij.
Het gevolg is dat de betrokken socioloog bij voortduring wordt gekonfronteerd
met argwanende blikken die hem te verstaan geven dat zo'n discipline, temidden
van beroepskeuze-adviseurs, beroepskeuzepsychologen en jeugdconsulenten
eigenlijk niet kan. Beroepenvoorlichting geven kan nog net, beroepskeuze-advisering zeker niet. En ook over het eerste heeft men nog de nodige twijfels.
1

2

Op het moment dat deze gebeurtenis plaats heeft, is er in het hele land, voorzover bekend, niemand anders te vinden die in de praktijk van de beroepskeuzevoorlichting werkzaam is, zonder de geijkte opleiding te hebben gehad. In deze
situatie is tot op de dag van vandaag weinig verandering gekomen. Overigens gaat
de socioloog zich in 1969 voorbereiden op een noodgedwongen afbouw van zijn
voorlichtingswerk. De subsidiegever is - mede onder druk van het departement
van Sociale Zaken - alsnog van mening, dat beroepskeuzevoorhchting thuishoort
in het normale pakket van de beroepskeuzedeskundige zoals hij op dat moment
gedefinieerd is.
Daarmee wordt een eind gemaakt aan een kortstondige periode die voor de beroepskeuzevoorlichting in Nederland waarschijnlijk uniek genoemd mag worden.
Sindsdien kan men de socioloog nog steeds in de praktijk van de beroepskeuzevoorhchting bezig zien, zij het buiten de formele kaders om.
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Eind 1977 verschijnt een belangwekkend beleidsrapport waarin melding wordt gemaakt van een signaleringsfunktie die aan werkers in de praktijk van de beroepskeuzevoorlichting kan worden toegeschreven . Begin 1984 verschijnt in het
maandblad Dekanoloog een serie artikelen die eveneens benadrukken dat de beroepskeuzedeskundigen deze funktie moeten vervullen . De artikelen zijn bedoeld
als inleiding op een door de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen te organiseren kongres, waarop zal worden gezocht naar een antwoord op de vraag, welke
gedragswijze de beroepskeuzedeskundigen zich in verband met de afnemende arbeid moeten aanmeten. Een vraag overigens die niet nieuw is en ook al in de jaren
dertig aktueel is .
3

4

5

Rond dezelfde tijd vindt in Zeist een studiekonferentie plaats over het thema: het
informatietraject . Een van de gespreksthema's gaat over de vraag of de arbeidsmarkt wel kriterium mag zijn bij de keuze van een studie of beroep. De meest
gehoorde opvatting is dat beroepskeuzevoorlichting zich niet mag inlaten met de
verhouding tussen vraag en aanbod. Dat is haar taak niet, ook niet nu de arbeidsmarkt er zo somber uitziet. Beroepskeuzevoorlichting hoort zich bezig te houden
met het individu.
6

De hier aangeduide voorvallen staan niet op zichzelf. Ze hangen ten nauwste met
elkaar samen en markeren de positie die de beroepskeuzevoorlichting in Nederland gekozen heeft: zij werpt zich op als een hulpverlening die zich primair verantwoordelijk acht voor het proces waarin de kliënt toegroeit naar een, meestal eerste,
beroepskeuze die optimaal moet overeenstemmen met wat de kliënt kan, wil, interesseert en belangrijk vindt. Zij voelt zich geen aktiviteit die zich ( m e d e v e r a n t woordelijk acht voor het beïnvloeden van de processen en structuren die een eenmaal gemaakte keuze mogelijk en onmogelijk maken. Zij is ook geen verband van
beoefenaren dat bereid is, anderen dan beroepskeuze-adviseurs en -psychologen
tot haar kring van deskundigen toe te laten. Wie als niet-deskundige toch om toelating verzoekt, wordt weliswaar vriendelijk onthaald maar niettemin verwezen
naar de hoek van onderzoek, organisatie en beleid. Het terrein van praktisch handelen blijft gesloten.
Deze gang van zaken roept verwondering en twijfel op. Verwondering, indien
wordt gelet op de konstatering dat andere disciplines zo weinig toegang hebben.
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Twijfel, omdat onzerzijds het vermoeden bestaat dat het effekt dat de wei-gekwalificeerde deskundigen bereiken, niet optimaal is. Wat is het dat dit vak tot een zo
beschermd gebied maakt?
Vermoedelijk moet het antwoord gezocht worden in een hardnekkige drang van
deze beroepsgroep naar handhaving van het verworven domein. Hoofdrolspeler
hierbij is de beroepskeuzepsychologie die al van oudsher aangeeft wie beroepskeuzedeskundige is en hoe het beroepskeuzeprobleem moet worden aangepakt. Deze
wetenschap is daarmee ook verantwoordelijk te achten voor de beschuldiging die
in de eerder aangehaalde artikelen ligt opgesloten: haar doel is te eenzijdig en te
exclusief neergelegd bij de persoonsgerichte hulp. In deze beschuldiging ligt de
opvatting verwoord van een door ons ondersteund pleidooi voor een tweezijdige
funktie, waarin niet alleen de kliënt maar ook de omgeving aandacht krijgt. Tot de
omgeving rekenen wij alle factoren die een goede beroepskeuze bevorderen of juist
in de weg staan.
In de literatuur is het hier gesignaleerde verschijnsel waarbij een beroepsgroep
zorgvuldig beschermt wat zij zelf verworven heeft, niet nieuw. Al vaker zijn beroepen onderworpen aan een studie waarin het streven naar domeinhandhaving
centraal objekt is. Dergelijke studies worden gewoonlijk ondernomen als onderdeel van een beroepensociologische optiek waarin de begrippen beroep, beroepsvorming, professie en professionalisering centraal staan. Het is deze optiek die ook
tot uitgangspunt is gekozen voor de thans voorliggende studie van het beroep 'beroepskeuzedeskundige'. Het volgende hoofdstuk geeft over de beroepensociologische optiek meer informatie.

2

Beroep, beroepsvorming, professie
en professionalisering

In beroepensodologische studies zijn verschillende benaderingswijzen te onderkennen.
Zo is er een klassiek genoemde benadering die vooral uit is op de vaststelling van
kenmerken waaraan men de graad van beroepsvorming c.q. de mate van professionalisering afmeet. Volgens deze benadering is een beroep eerst een professie
indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
- er is een fundament aan systematische kennis (theorie) aanwezig waarop de
beroepsvaardigheden berusten en dat onder meer dient om het beroepsdomein
af te bakenen;
- aan de verworven beroepskennis wordt door de 'professional' gezag ontleend;
- dit gezag wordt door de gemeenschap binnen zekere (professionele) grenzen
gesanctioneerd door aan beroepsbeoefenaren bepaalde voorrechten en bevoegdheden toe te kennen;
- er bestaat een gedragskode die ten doel heeft misbruik van de verworven
gezagspositie te voorkomen, door het regelen van de relaties tussen 'professionals' onderling en tussen hen en hun kliënten;
- er bestaat een professionele kuituur, een stelsel van beroepsnormen en waarden, die wordt ondersteund door formele professionele verenigingen .
In deze optiek streven beroepen naar de verwerving van zulke kenmerken. Aangenomen wordt dat dit verwervingsproces (professionalisering) eerst dan tot autonomie en zelfreguleringsmacht van het beroep leidt, als de beroepsgenoten (nagenoeg) dezelfde kenmerken vertonen: homogene arbeidstaken met bijbehorende
waarde-oriëntaties. De opgesomde kenmerken zijn overigens ideaaltypisch; voorstelbaar is een kontinuüm waarop beroepen zich qua professionalisering onderscheiden naar de mate waarin ze aan de kenmerken voldoen.
1
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Het bezwaar tegen deze benadering, die ook wel de kenmerken- of attributenbenadering wordt genoemd, is het statische en a-historische karakter ervan. Er is
geen ruimte voor het groeiproces dat een beroep moet doorlopen alvorens het
eindpunt te bereiken. Niet elk beroep is in dit proces ook even ver, terwijl er eveneens beroepen zijn die weer op weg zijn naar de-professionalisering. Beroepsvorming c.q. professionalisering lijkt dus een empirisch en een historisch begrip
waaraan zich als tweede optiek de historische- of fasenbenadering laat ontlenen.
Een ander bezwaar ligt in het ontbreken van een theorie, waardoor onduidelijk
blijft waarom bepaalde kenmerken een beroep tot een professie maken. Voorts
zijn kenmerken het gevolg van een legitimeringsproces en de kenmerkenbenadering maakt niet duidelijk onder welke voorwaarden zulks wel of niet geschiedt .
2

Is er naast een kenmerkenbenadering dus ook een historische benadering mogelijk, een andere optiek gaat uit van de gedachte dat het beroep een essentiële bijdrage levert aan de instandhouding van centrale waarden van een systeem. Moderne
sociale systemen zijn voor hun homeostatisch evenwicht erg afhankelijk van het
goed funktioneren van beroepen. Een beroep wordt geprofessionaliseerd genoemd
naarmate het een essentiële funktie gaat vervullen voor het evenwicht. Twee subvoorwaarden zijn daarbij relevant:
- voor de beroepsuitoefening zijn specialistische vaardigheden nodig die gebaseerd zijn op systematische kennis;
- deze vaardigheden moeten dienstbaar zijn aan de realisering van de centrale
waarden. Indien niet, dan ontbreekt de garantie, dat de kennis ten goede komt
aan de hele samenleving.
De hier bedoelde optiek wordt ook wel de funktionalistische benaderingswijze genoemd. Centraal staat niet het ontstaan van professies maar het funktioneren ervan.
Een andere optiek is bekend onder de noemer van markttheoretische benadering .
Deze gaat uit van de opvatting dat in een definitie van professies het streven naar
beroepsbeheersing op de voorgrond moet staan. Professie is een groep beroepsbeoefenaren die door een gezamenlijk optreden erin slagen processen op de afzetmarkt voor professionele diensten te beheersen. Niet de beïnvloeding van processen op de arbeidsmarkt staat hier centraal, maar de beheersing van de afzetmarkt
van vertrouwensgoederen. De beleidsvraagstukken waarmee een beroepsorgani3
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satie in verband met het professionaliseringsstreven wordt gekonfronteerd, zijn
van tweeërlei aard: vraagstukken van marktafbakening en vraagstukken in verband met het beheersen van marktprocessen. Marktafbakening is voorwaarde
voor marktbeheersing. Want, naarmate in de voorstelling van de konsument de
diensten van het ene beroep die van het andere kunnen vervangen, is het moeilijker de markt af te bakenen. Beheersing van marktprocessen kent de volgende vormen: een markt met vrije konkurrentie, een markt met overheidsregelingen die
op een beperkte konkurrentie wijzen, en een markt waarvan de regels door de georganiseerde aanbieders wijzen op een geordende konkurrentie. Voorbeelden van
regelingen zijn: eisen ten aanzien van opleiding en vestiging. Behalve de mededinging geldt de marktbeheersing ook voor de prijsvorming.
De mate waarin marktbeheersing door de georganiseerde beroepsgenoten
wordt gerealiseerd, vormt een aanwijzing voor de graad van professionalisering.
In deze visie zijn professies dus kartelachtige regelingen. Kartelvorming is pas
mogelijk als er een goede marktafbakening plaats heeft (wie wordt als aanbieder
toegelaten) en een goede beheersing van het marktgedrag (aanbieders moeten een
gesloten front vormen).
Tenslotte is er de segmentenbenadering. In deze optiek is professie geen groep van
soortgenoten die allen dezelfde idee hebben over de wederzijdse verwachtingen en
roldefinities. Integendeel, niet homogene arbeidstaken en waarde-oriëntaties zijn
kenmerkend doch verschillen in consensus. Een beroepsgroep is meestal opgedeeld in segmenten (deel- of subgroepen) die met elkaar van mening verschillen,
elkaar bekonkurreren en elkaar hun wil proberen op te leggen. Elk segment probeert een eigen machtspositie te verwerven en in stand te houden. Een dergelijk
machtsstreven is dan karakteristiek voor professionalisering en wordt door Van
der Krogt zelfs tot bouwsteen gemaakt van een konceptueel referentiekader voor
de bestudering van het verschijnsel professionalisering . In deze zin is de segmentenbenadering ook de konflictsociologische tegenhanger van de funktionalistische
benadering, die vooral een harmoniemodel hanteert. Een konflictsociologische benadering past in de opkomst van een algemeen nieuw paradigma in de sociologische literatuur, waarbij macht, konflict, dynamiek en verandering de plaats innemen van consensus en statisch evenwicht. De aktietheorie is daarbij, zij het veelal
impliciet, het uitgangspunt .
4

5

Bronnen voor het ontstaan van segmentering zijn o.a .:
6

BEROEP, B E R O E P S V O R M I N G , PROFESSIE EN PROFESSIONALISERING

15

- kenriisdifferentiatie. Bijvoorbeeld de kennistheoretische of kennisdiagnostische versus de kennistoepassing. Hierdoor kan splitsing ontstaan in subgroepen;
- doelgroependifferentiatie of differentiatie in de keuze van de afnemers. Als
een segment te sterk vasthoudt aan de oorspronkelijk gekozen afnemersgroep
terwijl deze groep zelf gedifferentieerd raakt, lokt dit concurrentie uit van andere, nieuwe segmenten die zich op de markt gaan storten;
- verschillen in vormen van beroepsuitoefening. Bijvoorbeeld de zelfstandig
gevestigde beoefenaar versus een bureau met medewerkers.
Segmentering is niet alleen belangrijk als ontstaansbron van nieuwe beroepen. Ze
verschaft ook aanwijzigingen voor de kondities waaronder zulks geschiedt. Voor
een studie die niet alleen uit is op het beschrijven van verschijnselen maar ook op
het verklaren ervan, is een aanduiding van deze kondities onmisbaar. Uit de wijze
waarop wij in het inleidend hoofdstuk onze verwondering hebben geuit, mag worden afgeleid dat ook wij uit zijn op het opsporen van kondities die antwoord geven
op de vraag, waarom in de beroepskeuzevoorlichting wordt gehandeld zoals men
handelt. Mok hanteert ten behoeve van de segmentenbenadering de volgende
kernbegrippen: domein, differentiatie, legitimering, institutionaHsering, domeininstitutionalisering, sociale institutionaHsering . Wij zullen elk begrip hieronder kort uitwerken.
Domein is te omschrijven als het veld van aktiviteiten waarop een groep beroepsbeoefenaren een claim legt. In onze studie is dat domein het geheel van aktiviteiten in het kader van de hulpverlening bij de keuze van een beroep.
Differentiatie is te zien als het proces waarbij aktiviteiten zich afzonderlijk laten
onderkennen en toegroeien naar een vast patroon. Eindprodukt hiervan is routine. Differentiatie legt de basis voor de nader te behandelen begrippen legitimering
en institutionalisering. Voorbeelden van aktiviteiten zijn gesprekken met een
kliënt over zijn beroepskeuze en het verzamelen van gegevens over beroepen.
Legitimering is te zien als het proces waarbij de externe omgeving en omgevingsgroepen (opdrachtgevers, afnemers, samenleving) de aktiviteiten aanvaarden als specifiek tot dat beroep behorend. Legitimering duidt op het streven naar
zingeving en zinverlening van de beroepsaktiviteit en is in hoge mate bepalend
voor de vraag of het beroep op gang zal komen en zal weten te overleven. Doorgaans zullen omgevingsgroepen hun steun onthouden als zij van de aktiviteiten
7
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geen specifiek aanwijsbare voordelen ervaren. Daarom zal in een studie van legitimeringsprocessen veel aandacht uitgaan naar de maatschappelijke effekten en
doelstellingen die de beroepsbeoefenaren met hun aktiviteit op het oog hebben en
waaraan de omgevingsgroepen als sponsor hun sanctionering zullen willen spiegelen.
Ter verkrijging van legitimiteit noemt Scholten de volgende argumentstypen :
- het zendingsargument. Beroepsbeoefenaren suggereren dat hun taak belangrijker is voor het voortbestaan van de maatschappij dan andere;
- het deskundigheidsargument. Beroepsbeoefenaren suggereren een specifieke
deskundigheid die hen als aanbieder tot 'professional' maken en de afnemer tot
leek. Deskundigheid in termen van specifieke kennis heeft ook een marktregulerend aspect. Kennis mag niet zodanig zijn dat eenieder de kennis kan hanteren. Vastlegging van kennis in komputerprogramma's kan bijvoorbeeld als nadelig worden ervaren voor de gereguleerde toegang tot het beroep. Deskundigheid verwijst dus ook impliciet naar (gepercipieerde) onvervangbaarheid;
- het ethiekargument. Beroepsbeoefenaren claimen dat in hun beroep de belangen van de klient centraal staan. De ethiek verwijst naar de onderschikking
van materieel gewin aan ideologisch belang.
Ter aanvulling op Scholten wijzen wij nog op het rendementsargument dat met
name van belang is als verklaringsbegrip voor veel beroepskeuzevoorhchtingsgedrag dat wij in onze studie nog zullen waarnemen. Voorbeelden van rendementsargumenten zijn: een verbeterd onderwijs door middel van hogere slaagpercentages, en een verbeterde arbeidsprestatie.
8

Mok wijst erop dat in de literatuur drie kernvariabelen worden aangetroffen die als
legitimeringsfcasfs worden aangewend:
- rationele kennis waarbij de beroepsbeoefenaar erin slaagt, de objektieve
werkelijkheid met zijn kennis te scheiden van de gepercipieerde werkelijkheid
die de gewone man waarneemt. Hanteert men dit kriterium, dan zijn alleen die
beroepen een professie die zich onderscheiden door dit type kennis, hetzij in de
vorm van zuiver-wetenschappelijke hetzij in de vorm van toegepast-wetenschappelijke kennis;
- macht, genoemd als specifieke voorwaarde voor het op gang brengen van
legitimeringsprocessen. Er zijn verschillende machtsbronnen te onderscheiden,
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zoals waarde-orierttaties (normatieve macht), wetten (legale macht), kennis
(deskundigheidsmacht) en referentiemacht. Van der Krogt benadrukt dat voor
de bestudering van professionaliseringsprocessen vooral de deskundigheidsmacht van belang is, evenals de normatieve macht, zijnde de macht die wordt
ontleend aan het doel waaraan de samenleving een hoge waarde toekent . Kennismacht staat in verbinding met succesvolle beheersing van onzekerheidsbronnen voor de afnemer. Kennis en kunde doen professionalisering onderscheiden van andere vormen van belangenbehartiging ;
- agogische aktie. Gesteund wordt hierbij op erkenning die wordt ontleend
aan de verbeterde situatie die de afnemer dankzij de dienst ondergaat. Voorop
staat het verhogen van het welzijn van de ander aan wie een persoonlijke, direkte service wordt verleend. Deze dienstverleningsorientatie penetreert als verschijnsel in toenemende mate de samenleving. Voor zijn agogische opstelling is
de beroepsbeoefenaar sterk afhankelijk van de medewerking van de afnemer.
Soms doet hij het voorkomen dat de afnemer volledige instemming geeft. In het
opbouwwerk zijn daar wel voorbeelden van te vinden .
9

10

11

Institutionalisering, het vierde begrip uit de reeks van zes, is te zien als het
proces waarbij de groep vaste strukturen ontwikkelt ter oplossing van de problemen en daarvoor steun zoekt bij de omgeving. De oplossingen zijn specifiek voor
dit beroep en overdraagbaar aan nieuwe leden. Het begrip kan ook gezien worden
als het verwerven van steun voor de manier waarop het beroep moet worden uitgeoefend. In de beroepskeuzevoorlichting is de strijd om de sanctionering van het
psychologisch onderzoek als verantwoorde beroepsuitoefening, een mooi voorbeeld van dit proces.
Het begrip heeft ook relevantie voor de arbeidsmarkt omdat het opstellen van regels de toegang tot het beroep regelt, voorts relevantie voor het afpalen van het
domein. Bij een studie van het institutionaliseringsproces zal veel aandacht uitgaan naar de kriteria die de beroepsbeoefenaren stellen aan een verantwoorde beroepsuitoefening, aan de toelating tot het beroep en aan de organisatie van het
beroep; voorts aan het verwerven van'sancties die de gestelde kriteria als enigjuiste honoreren. Een belangrijk deel van het institutionaliseringsproces wordt nl.
ingenomen door de pogingen van de beroepssegmenten, greep te krijgen op het
beroepssocialisatieproces waaronder het domineren van de opleiding, de toelating
en de beroeps- c.q. titelbescherming . Vaak mondt deze marktafbakening uit in
12
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regelingen van de overheid en/of van de beroepsgroep.
Legitimering en institutionalisering hoeven elkaar niet in deze volgorde op te volgen. Het komt voor dat men steun zoekt voor de kriteria ten aanzien van de beroepsuitoefening, nog vóórdat de eigenlijke zingeving duidelijk voor ogen staat.
Om deze redenen wordt een geanalyseerd beroep wel eens omschreven als een
onvoltooide of zelfs mislukte professie .
13

De processen van institutionalisering en legitimering kunnen ook gezien worden
als een komplex van handelingen die de beroepsbeoefenaren bij wijze van strategieën inzetten om hun beroepsaktiviteiten geprofessionaliseerd te krijgen. De uiteindelijke resultante is een bepaalde mate of graad van erkenning. Deze kan worden afgemeten aan
- het domein van specifieke aktiviteiten die door de beroepsgroep worden behartigd. Mok heeft hiervoor het begrip domeininstitutionalisering ontwikkeld,
het vijfde uit de reeks van zes. Uiteindelijk is het de relevante omgeving die de
mate van domeininstitutionalisering bepaalt. Deze mate ligt hoog als de omgevingsgroepen niet toestaan dat derden zich in het domein begeven;
- het beroepsinterne interaktiepatroon dat niet zozeer betrekking heeft op de
wijze van beroepsuitoefening naar buiten, wel op de onderlinge kontakten tussen de beroepsgenoten. Indien er sprake is van een grote, interne bindingskracht, is er sprake van een hoge graad van sociale institutionalisering, zijnde
het zesde kernbegrip. De leden voelen zich dan sterk gebonden aan de groep, er
is onderling een hecht verband en dat laat zich ook aan de buitenkant waarnemen. De omgeving verleent daartoe ook alle steun.
Beide resultanten hoeven niet per definitie een even hoge mate bereikt te hebben.
Een beroep kan een hoge mate van sociale institutionalisering verworven hebben,
terwijl de omgeving de domeinclaim helemaal niet zo exclusief aan het beroep toekent.
De aldus geïntroduceerde kernbegrippen zijn ook voor ons doel belangrijk omdat
ze naar verwachting goede openingen bieden voor een beschrijving en verklaring
van veel beroepskeuzevoorlichtingsgedrag en van de historische beslispunten die
daarbij als cruciale meetpunten zijn te lokaliseren. Het beroepsvormingsproces
zelf ontleent z'n eigenlijke bestaansgrond aan de toenemende arbeidsverdeling
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waarbij beroepen worden opgesplitst in clusters van taken die, op een rationele
wijze met elkaar in verband gebracht, moeten bijdragen tot de produktie van goederen en diensten. Rationeel duidt hier op formele kontrolemechanismen die de
plaats innemen van persoonlijke, informele en spontane wijzen van gedragsbeheersing . Het proces vindt voorts plaats binnen een netwerk van sociale relaties
die de erkenningsgraad kunnen opvoeren maar ook verminderen . Een dergelijk
netwerk is specifiek voor een benaderingswijze die uit is op een beschrijving en
verklaring van de dynamiek van professionaliseringsprocessen. Andere optieken
missen dit element waardoor ook de sociale omgeving weinig tot geen aandacht
krijgt .
14

15

16

Er zijn drie soorten sociale relaties: tussen aanbieders en afnemers van de arbeidsprestatie, tussen de beroepsgenoten, en tussen het beroep en andere belanghebbenden. Elke soort relatie krijgt hieronder enige aandacht.
- relaties tussen aanbieders en afnemers van de arbeidsprestatie. Hier de onderlinge krachtsverhoudingen tussen beide partijen worden bepaald door de
mate waarin de ene partij - de aanbieder - erin slaagt, de andere partij afhankelijk te maken. Lukt dit, dan vertoont de relatie het kenmerk van autonomie van
de beroepsbeoefenaar. Zo trachten beroepskeuze-adviseurs autonomie te verwerven door gebruik te maken van een bestaande onzekerhéidssituatie, soms
ook door het bewust vergroten van de onzekerheidsmarge. Omdat kliënten niet
weten welke beroepen er zijn en welk beroep als keuze het meest geschikt lijkt,
moeten ze noodgedwongen te rade gaan bij een adviseur die het wel weet. Als
deze adviseur zelf onzeker wordt, bijvoorbeeld bij het aanduiden van arbeidsmarktperspektieven of ten aanzien van het voorspellend vermogen van het psychologisch onderzoek, bestaat de kans op verschuiving in de krachtsverhoudingen. Dit kan een bedreiging betekenen voor de institutionaliseringsgraad van
het beroep, in het bijzonder ten aanzien van de domeininstitutionalisering.
Zo'n bedreiging kan ook ontstaan bij vervaging van het oorspronkelijk beroepsbeeld. Vervaging treedt bijvoorbeeld op zodra beroepsmethodieken in toenemende mate door andere beroepen kunnen worden gedeeld. In dit geval staat de
vervangbaarheid c.q. konkurrentiegevoeligheid op het spel hetgeen bedreigend
kan zijn voor de marktafbakening en dientengevolge voor de marktbeheersing.
De bedreiging kan ook komen uit de hoek van de afnemer, een van de sponsors
die het beroep de nodige legitimering verschaft. Zodra deze afnemer steeds gelijkwaardiger wordt aan de deskundige beroepsbeoefenaar, treedt kollektivering
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van de beroepsuitoefening op. In veel sociaal-agogisch werk is zulks het geval;
- relaties tussen de beroepsgenoten. Rondom het beroep kunnen groepsvormingsprocessen ontstaan die gericht zijn op het oplossen van als gemeenschappelijk ervaren problemen in de beroepsuitoefening. Op dit punt zijn typen beroepsorganisaties te onderscheiden, alnaargelang het objekt van aktiviteiten:
• het geleerde rechtsgenootschap. Leden hiervan wisselen kennis en inzichten uit op hun vakgebied. Lidmaatschap ontstaat door koöptatie;
• de studievereniging. Ook hier is informatie-uitwisseling de dominerende
aktiviteit maar de toegankelijkheid is groter;
• de kwalificerende beroepsvereniging. Hier reguleert c.q. kontroleert men
de toegang tot het beroep door beheersing van opleidingskanalen en ook door
normering van het beroepsgedrag;
• de beschermende beroepsvereniging. Beroepsbeoefenaren richten zich
hier expliciet op kollektieve belangenbehartiging op materieel gebied. Het
rekruteringsbeleid is expansief .
Mok wijst eveneens op het verschillend karakter van beroepsverenigingen.
Het komt zelfs voor dat een beroepsvereniging een kameleontische gedaante
aanneemt en tijdelijk overschakelt naar een ander type, om na behaald succes
weer naar het oorspronkelijke doel terug te keren .
Groepsvormingsprocessen zijn belangrijk voor het op gang brengen van institutionalisering. De meeste beroepen hebben groepsvorming nodig om tot macht te
komen. Van der Krogt acht kollektivering, zijnde het proces van samenwerking
tussen beroepsgenoten, zelfs essentieel: zonder dit is van professionalisering geen
sprake . Binnen groepsvormingsprocessen zijn opsplitsing in meerdere organisaties en interne breuken geen onbekenden. Het bestaan van beroepssegmenten
(deelgroepen) is zelfs eerder regel dan uitzondering. Zij strijden onderling over
domeinen binnen het domein en over de kondities van beroepsuitoefening. Door
funktionalisering en specialisatie kunnen meerdere wijzen van beroepsuitoefening ontstaan. Anders gezegd, de beroepsorganisatie zelf is ook een krachtenveld
dat verwijst naar de vraag hoe de organisatie er toch in slaagt, de noodzakelijke
kontrole en autonomie te behouden. In dit verband zijn ook typen beroepsbeoefenaars te onderscheiden, door Leune aangeduid als klassieke versus kritische professionals . De klassieke professionals zijn geen onruststokers, ze vechten de
maatschappelijke orde niet aan, ze zijn overwegend a-politiek. De kritische profes17
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sionals willen politisering van hun beroep: er mag geen gelegenheid voorbijgegaan laten worden om de gevestigde waarden aan te vallen. Zij staan niet boven
maar naast de kliënt-afnemer en vragen hem zelfs steun voor het politiseringsproces. Er treedt dan kollektivering van de beroepsuitoefening op die in bepaalde gevallen interne verdeeldheid kan oproepen: teveel politisering introduceert een
ideologisch referentiekader dat sommige beroepsbeoefenaren niet passend vinden
in hun beroep(-sethiek).
Groepsvorming ondersteunt overigens de institutionalisering maar is er niet de
voorwaarde van. Deze laatste is gelegen in een duidelijk en door iedereen erkend
objekt waarover de leden exclusieve kontrole kunnen uitoefenen; het domein
dus. ;
21

- relaties met andere belanghebbenden. Beroepsautonomie kan worden doorkruist door aktiviteiten van anderen dan die welke direkt betrokken zijn bij de
ruil. Beroepsautonomie behoeft de kontinue steun van andere, relevante groepen (sponsors). Aantasting van de autonomie kan bijvoorbeeld plaats vinden
door een wijziging in prioriteiten elders die de betrokken beroepsuitoefening
niet meer geheel vrij laat.
In het krachtenspel der verhoudingen varieert de dominantie van belanghebbenden. Zo zijn tijden voorstelbaar waarin de beheersing door beroepsgenoten domineert. Deze voeren dan een agressieve strategie waarmee ze de zeggenschap over
het beroep trachten te vergroten. Maar er zijn ook tijden waarin derden een dwingende invloed hebben zodat de beroepsgenoten uitgelokt worden tot een defensieve opstelling. In dit verband onderscheidt men wel drie perioden:
• collegiate control. De producent-afnemer relatie wordt beheerst door de beroepsbeoefenaren zelf.
• patronage. Hier bepaalt de afnemer de behoeften en de wijze waarop de
diensten worden aangeboden.
• mediation. Hier bepalen derden zoals de overheid, het gedrag van de beroepsbeoefenaren .
Deze onderscheiding laat zien dat van diverse kanten aanspraak wordt gemaakt
c.q. invloed wordt uitgeoefend op de beroepsautonomie.
22

In de tot dusver gegeven theoretische inkadering lopen de termen beroep, beroepsvorming, professie en professionalisering nog door elkaar. In de literatuur valt
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weerstand te bespeuren tegen het begrip professie. Mok meent dat dit begrip een
mystieke bijklank heeft, vooral verwijst naar een symbolische betekenis en aldus
teveel gereserveerd blijft voor enkele hogere beroepen. Bovendien is professie
geen beroep maar een middel tot beheersing van een beroep . De mysticiteit die
rond het begrip professie hangt, kan vermoedelijk in verband worden gebracht
met de overgang van feodale naar monarchaalbureaukratische bestuursvormen
die de behoefte kreëert aan een nieuw soort deskundigen . Binnen dit politieksociale kader heeft het sekulariseringsproces dat in 1450-1550 aan vaart wint, geleid tot de vorming van een heel bijzonder species van beroep: de professie. De
clericus verliest als 'geleerde' zijn monopoliepositie en moet het veld ruimen voor
leken die zijn funkties van jurist, medicus en wetenschapsbeoefenaar annexeren.
Deze professionals blijven echter ingebed in de hogere lagen van de samenleving
en ook hun valt een religieuze wijding ten deel. Jurist en medicus stralen immers
een aura uit) zij hebben deel aan een mysterie. Hun betrokkenheid bij leven en
dood, goed en kwaad maakt hen tot exponenten van een goddelijke orde. Net als de
priester hebben ook zij een beroepsgeheim en scheppen ze door ritueel en symboliek een afstand tot de onwetende leek. Omdat de professies nauw verbonden blijven met de sociale en kulturele elite, achten zij het 'do ut des' van ambachtsman en
koopman beneden hun waardigheid. Zij wensen geen loon voor een produkt of
dienst maar een honorarium voor hun kompetentie en integriteit. Het begrip 'professie' stamt overigens uit het konservatieve Engeland waar de gentleman naast
funkties in leger en politiek alleen de 'liberal professions: divinity, law, physic (=
geneeskunde)' voor zich waardig acht. Voorwaarden voor de professies in die tijd
zijn een klassieke, niet-nuttige opleiding, en financiële onafhankeHjkheid. Maar
in de 19e eeuw wordt dit beeld steeds meer een ideologie die de werkelijkheid van
de marktekonomie versluiert.
23
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Wat Nederland betreft kan men zeggen dat de professionele ideologie haar
sterkste wortel heeft in de 19e eeuwse liberale burgerij, het denkend deel van de
natie dat gelooft in de zegeningen van wetenschap en techniek en dat zich de behoeder weet van de christelijke en maatschappelijke deugden. Het is dit beroepsbeeld dat er toe leidt, dat professie lange tijd is opgevat en bestudeerd als een groepering die zich kenmerkt door kollegialiteit en consensus. Een zekere metafysische aanduiding waart hier rond waarin de nadruk ligt op integriteit en op een
boven-individuele struktuur die haar legitimering vindt in een door God gegeven
orde en niet in de onwetende dienstontvanger . Professionals zijn behoeders van
25
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de moraal, hun symbolische betekenis is boven alle twijfel verheven.
Moet het begrip professie dus ontdaan worden van een welhaast bovennatuurlijke
betekenis, nog beter is het, aldus Mok, het begrip te vervangen door de termen
beroep en beroepsvorming. Deze termen kunnen alle lagen en niveaus van de samenleving doorsnijden. Het begrip professionalisering mag daarmee wel verbonden blijven. Indien het beroep de processen van differentiatie, legitimering en institutionalisering met succes heeft doorlopen, resulteert daaruit een hoge mate
van professionalisering, te omschrijven als de situatie waarbij de domeinclaim
door eenieder, zowel het individuele beroepslid als de beroepsgroep en de omringende omgevingsgroepen, op de grootst mogelijke wijze wordt ondersteund. Het
beroep is alsdan z'n naam helemaal waardig. Op alle niveaus weet het zich beschermd en veilig. In deze zin is het beroep dat segment van de arbeidsverdeling
dat een aantal mensen als hun domein mogen beschouwen. Niemand komt er
meer aan. Het proces dat hiertoe leidt, heet professionalisering, zijnde de aanwending van middelen om zover te komen. Het is aan de empirie om uit te maken van
welke middelen een beroepsgroep gebruik maakt.

3

Probleemstelling

De hiervóór geschetste gedachtengang maakt duidelijk dat veel gedragingen van
een groep beroepsoefenaren inzichtehjk worden, indien men ze plaatst tegen de
achtergrond van het streven naar domeinhandhaving. Wij willen in onze studie
nagaan of dit streven ook een goede verklaring geeft voor een aantal verschijnselen
die wij in de beroepskeuzevoorlichting tegenkomen en die ons in eerste instantie
verwonderen.
Duidelijk wordt uit het vorige hoofdstuk dat het bij het beroepsvormingsproces
vooral gaat om een studie van het krachtenveld dat rondom de (inrichting en handhaving van de) beroepsuitoefening gaande is, en van de kondities waaronder dit
veld is ontstaan en werkzaam kan blijven. Niet de beroepsdeskundigheid sec staat
centraal, wel de wijze waarop deze deskundigheid wordt ingericht, geclaimd, verworven, verleend, instandgehouden en bedreigd. Dit verleent aan een studie van
de beroepskeuzevoorlichting een 'draai' waaraan de beroepskeuzedeskundigen
zelf, vermoedelijk niet of nauwelijks gewend zullen zijn. Zo formuleren zij het
beroep als een veld van aktiviteiten waarvan de beroepsinhoud dient overeen te
stemmen met de zoekende kliënt. In een beroepensociologische studie staat het
beroep eveneens centraal, echter niet als een beroep dat te kiezen valt, wel als een
beroep dat op een geheel eigen wijze is georganiseerd en ingevuld. Kernvragen
zijn hier: Hoe is het beroep ontstaan, welke behoeften zijn ermee gediend en welke
sponsors zorgen voor de kontinuïteit c.q. diskontinuïteit in de beroepsuitoefening.
Zo'n studie is overigens alleen maar mogelijk als het te bestuderen beroep voldoende is uitgebouwd. De institutionaliseringsgraad moet redelijk gevorderd zijn
dan wel ooit een redelijk niveau hebben gehad. Sociale relaties moeten voorts duidelijk lokaliseerbaar zijn, evenals de strategieën die de beroepsbeoefenaren gebruiken, als zij hun zeggenschap over het beroep handhaven of in een bepaalde richting
wijzigen. Wat dit betreft, laat de beroepskeuzevoorlichting ons niet in de steek. Er
is voldoende, schriftelijk bronnenmateriaal aanwezig om daaruit het spoor af te
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leiden dat voert naar een adekwate beschrijving en verklaring van het beroepsvormingsproces dat hier heeft plaats gehad.
De hypothese die in het inleidend hoofdstuk al bij wijze van vermoeden naar voren
is gebracht, formuleren wij nu alsvolgt: Beroepskeuzevoorlichting omvat een beroepsuitoefening waarmee niet de effekten worden bereikt die mogelijk zijn. Dit is
te wijten aan de specifieke wijze van beroepsvorming die hier heeft plaatsgehad.
De term beroepskeuzevoorlichting omvat in onze studie het geheel van aktiviteiten die ten behoeve van de keuze van een beroep worden ondernomen. Inhoudelijk
gezien gaat het daarbij om informatie over opleidingen en beroepen, en om de hulp
bij het kiezen van een studie en/of beroep. Beroepsmatig gezien zijn bij de aktiviteiten vooral betrokken: beroepskeuze-adviseurs, beroepskeuzepsychologen, beroepen- en jeugdconsulenten, schooldecanen. Zij vormen samen-het beroep 'beroepskeuzedeskundige' dat hier dus in overkoepelende zin wordt gebruikt. Van
oudsher zijn de beroepskeuze-adviseurs en beroepskeuzepsychologen de belangrijkste. Op hen ligt in onze studie dan ook de grootste nadruk.
Uit de wijze van hypotheseformulering mag worden afgeleid dat het doel van onze
studie niet alleen is gelegen in een beantwoording van de vraag, tot welk punt de
professionalisering van het beroep 'beroepskeuzedeskundige' is gevorderd. Naast
dit 'formele' resultaat interesseert ons ook en vooral het materiële resultaat in
termen van bereikte effekten. Deze effekten worden door ons juist aangewend om
aan te tonen, dat de beroepsvorming hier ten onrechte heeft plaatsgehad zoals zij
heeft plaatsgehad. Niet alleen de mate maar ook de wijze van professionalisering is
derhalve objekt van analyse.
De toetsing van de hypothese gebeurt door middel van een studie van schriftelijk
bronnenmateriaal waaronder vakliteratuur, jaarverslagen, notulen van vergaderingen en onderzoeks- en beleidsrapporten. Wij beperken ons daarbij tot het Nederlandse beroepskeuzewerk. Onze aanvangsdatum ligt rond 1910, zijnde het moment waarop de eerste, georganiseerde voorlichtingsaktiviteiten van start gaan.
De betrokkenheid van onze analyse op het beroepsvormingsproces houdt ook een
beperking in. In de beroepskeuzevoorlichting laten zich nu eenmaal meer ontwik-
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kelingen beschrijven dan wij naar boven halen. Zo gaat onze studie bijvoorbeeld
niet in op de vraag hoe de psychologische tests die in de beroepskeuzevoorlichting
worden gebruikt, zijn opgebouwd en of ze nu wel of niet voldoende geijkt zijn. Een
interessante vraag, dat wel, die ook tot heel wat beroepskeuzevoorhchtingsgedrag
aanleiding heeft gegeven. Wat onze aandacht wel heeft, is de vraag waarom de
tests tegenwoordig minder in zwang zijn c.q. een andere betekenis hebben dan
vroeger, en wat de funktie daarvan kan zijn voor het professionaliseringsproces. In
dit opzicht verschaft de door ons gepleegde analyse wel een belangrijk maar geen
kompleet beeld van de beroepskeuzevoorlichting in Nederland.

4

Opzet van de studie

Ter toetsing van de hypothese wordt in de studie veel plaats ingeruimd voor de
geschiedenis van de beroepskeuzevoorlichting in Nederland. Wij achten deze omvang nodig, omdat wij ons objekt eerst zo uitvoerig mogelijk willen beschrijven en
er die ontwikkelingen uit willen halen, die uit een oogpunt van het beroepsvormingsproces belangrijk zijn. Pas dan achten wij ons in staat tot het zoeken naar een
verklaring voor de vraag waarom het zo gegaan is. Bijkomend effekt van de omvang is, dat ook een geschiedkundige leemte wordt opgevuld. Een beschrijving van
de geschiedenis van de beroepskeuzevoorlichting vanaf circa 1910 tot heden, ontbreekt tot dusver.
De beschrijving van de geschiedenis zelf is alsvolgt opgebouwd. Eerst worden de
doelstellingen gelokaliseerd waaraan beroepskeuzevoorlichting blijkens de bestudeerde literatuur wil gaan voldoen. Deze doelstellingen worden op hun beurt
maatschappelijk ingekaderd. Alsdan wordt een antwoord gegeven op de vraag,
waarom de doelstellingen zich zo laten manifesteren en aan welk maatschappijbeeld zij worden ontleend. Aldus komt ook het domein naar voren waarop beroepskeuzevoorlichting een claim gaat leggen.
Als vervolg hierop vindt een aanduiding plaats van de voorlichtingsdefinitie.
Hier vindt beantwoording plaats van de vraag, hoe men aan de doelstellingen tegemoet denkt te komen.
Vervolgens wordt een schets gegeven van het afzetmarktsegement waarop de
definitie van toepassing wordt verklaard. Inhoudelijk gezien gaat het hierbij om de
gekozen definiëring van voorlichtingsdoelgroepen, derhalve om een beschrijving
van het werkterrein waarop men gaat opereren.
De daaropvolgende fase geeft een aanduiding van de instrumenten die in de beroepskeuzevoorlichting worden ingezet om aan de voorlichtingsdefinitie te voldoen. Deze instrumenten koncentreren zich rond de technieken die als afgeleide
van de definitie een oplossing moeten bieden voor het beroepskeuzevraagstuk,
waarvoor men zich gesteld ziet.
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Tenslotte wordt een indruk gegegeven van de opbouw van beroepskeuzevoorlichting als organisatie en als een beroep in wording. In deze fase komen onderwerpen aan de orde als de kriteria-ontwikkeling voor de (toelating) tot de beroepsuitoefening, en het ontstaan van beroepsorganisaties.
De gehele beschrijving is opgesplitst in twee perioden. Onderscheiden worden het
tijdvak 1910-1950 en de periode 1950-1985. Al te veel betekenis mag men aan de
splitsing niet toekennen, omdat een deel van de vooroorlogse ontwikkelingen zich
niet precies rond 1950 laat afsluiten.
De aktualiteit van de gegevens die in de verschillende hoofdstukken worden verstrekt, geldt tot 31 januari 1985. Gebeurtenissen die daarna nog hebben plaatsgehad, zijn, behoudens een paar uitzonderingen, door ons niet meer meegenomen.
Voorzover bekend, wordt van de geciteerde auteurs in de verschillende hoofdstukken ook hun funktie vermeld.
Na afronding van de geschiedenis van de beroepskeuzevooruchting vindt een herinterpretatie plaats. Alsdan komen de verzamelde feiten opnieuw naar voren;
maar nu niet als geschiedkundige verslaggeving, wel als hergroepering van verschijnselen wier interpretatie in nauw verband wordt gebracht met de geschetste
uitgangspunten over beroepsvormingsprocessen. Centraal staat de vraag, welke
ontwikkelingen het beroep van beroepskeuzedeskundige doormaakt en hoe die
met elkaar in verband staan. In deze fase wordt aansluiting gezocht bij de door
Mok gedefinieerde kernbegrippen uit de segmentenbenadering. Aan de hand hiervan zullen wij de processen en mechanismen lokaliseren, die het beroep gestalte
geven in de vorm waarin het zich aandient.
Hierop aansluitend geven wij een overzicht van de effekten van beroepskeuzevoorlichting. Hier vindt ook toetsing plaats van het vermoeden, dat de hoogte van
de effekten in nauw verband staat met de specifieke wijze van beroepsvorming
zoals in het voorgaande beschreven.
Wij sluiten onze studie af met een nabeschouwing. We gaan hierin na, welke betekenis onze studie heeft voor het inzicht in beroepsvormings- en professionaliseringsprocessen. We besteden voorts enige aandacht aan de vraag welke konsekwenties de studie achterlaat voor het beroep van beroepskeuzedeskundige.

Deel ï
De geschiedenis
van de
beroepskeuzevoorlichting in de
vooroorlogse
periode

5

5-1

Betekenis van
beroepskeuzevoorlichting
VOOR HET INDIVIDUEEL

WELZIJN

In 1912 opent de Haagse afdeling van de Vereeniging tot Bevordering van de Vakopleiding voor handwerkslieden, een bureau voor voorlichting over beroepskeuze
in Den Haag. In hetzelfde jaar neemt het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid
de voorlichting voor meisjes en vrouwen ter hand en beginnen omstreeks dit jaar
de R.K. Patronaten in tal van plaatsen kommissies van advies in te stellen .
De Haagse afdeling kondigt zichzelf als volgt aan:
1

'BUREAU VOOR VAKOPLEIDING
AAN OUDERS EN VOOGDEN
Gij staat thans waarschijnlijk voor eene groote en moeielijke beslissing, daar een
uwer kinderen de Lagere School gaat verlaten. Gij zult nu een beroep of ambacht voor
hem of haar moeten kiezen en beslissen op welke wijze hij of zij voor dat beroep of
ambacht zal worden opgeleid.
Want, niet waar, gij zijt u zeiven volkomen bewust van de groote verantwoordelijkheid, welke thans op u rust. Gij wilt voor alles, dat uw kind een flink mensch in de
maatschappij wordt, een mensch, dat later op voldoende wijze in zijn onderhoud kan
voorzien, dat zoo noodig u later tot steun zal kunnen zijn, in plaats van u zorg en kommer te baren.
Gij gevoelt, dat het kind een of ander vak of ambacht moet leeren; de beslissing valt
u moeielijk; gij hebt behoefte aan raad bij dezen voor u zoo gewichtigen stap! Het is om
in deze, door zoo velen gevoelde behoefte te voorzien, dat de Vereeniging tot Bevordering van de Vakopleiding voor handwerkslieden in Nederland, Afdeeling 's-Gravenhage
en omliggende plaatsen, een
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'Bureau voor Vakopleiding'
heeft opgericht.
Dit Bureau verstrekt aan Ouders en Voogden van kinderen inlichtingen en adviezen
betreffende de vakopleiding zoowel van jongens als meisjes en geeft voorlichting bij
de keuze van een vak.
Aan min- en onvermogenden worden deze inlichtingen en adviezen kosteloos verstrekt.
Wendt u om raad tot dit Bureau; het is gevestigd Zwarteweg 76 en houdt eiken Vrijdagavond van 8| tot 10 uur zitting .'
2

Met deze aankondiging wordt een aktiviteit ingeleid die in Nederland bekend
wordt onder de naam: beroepskeuzevoorhchting. Dat het met de feitelijke beroepskeuze niet zo goed gesteld is, blijkt ook op het eerste, nationale kongres over
beroepskeuze in 1925, georganiseerd door de neutrale Vereeniging tot Bevordering van Voorlichting bij Beroepskeuze. Helemaal nationaal is het kongres niet
want de R.K. Arbeidersbeweging laat bijvoorbeeld verstek gaan. Niettemin is het
aantal kongres gangers indrukwekkend: 400 mensen onder wie leden van de Eerste
en Tweede Kamer, hoogleraren in de pedagogiek en psychologie, leden van de Onderwijsraad, medici, vertegenwoordigers van instellingen voor beroepskeuze.
Voorts vertegenwoordigers van instellingen van organisaties van werknemers en
patroonsbonden, van organisaties op onderwijsgebied, van organisaties van algemeen-maatschappelijke aard. En tenslotte, circa 60 partikulieren.
Op het kongres is de stelling te beluisteren dat het beroep in het leven van de
mens een gewichtige plaats inneemt. Het beroep vormt als het ware het knooppunt vanwaaruit het individu aan zijn ontplooiing werkt en waaraan de gemeenschap haar welvaart ontleent. Derhalve is er alle aanleiding, aan het beroep en de
beroepskeuze goede aandacht te besteden.
Twaalf jaar eerder, in 1913, formuleert Folmer, adjunkt-sekretaris van de Staatscommissie over de Werkloosheid en sekretaris van de Armenraad in Den Haag,
een praeadvies dat op vrijdag 9 mei 1913 wordt besproken tijdens de Algemeene
Vergadering der Vereeniging van Nederlandse Arbeidsbeurzen in Amsterdam. In
het advies dat de eerste doorbraak betekent in de regeling van het beroepskeuzevraagstuk, maakt Folmer eveneens gewag van een allergebrekkigste keuze van het
beroep. Voor de mens heeft dat tot gevolg dat het beroep vaak niet in overeenstemming is met zijn kapaciteiten, noch in geestelijke noch in lichamelijke zin.
Eigenlijk zou bij de beroepskeuze moeten worden uitgegaan van de lichamelijke en
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geestelijke geschiktheid voor het beroep, van de eisen die het beroep stelt, van de
toekomst in het beroep, van de vooruitzichten in materieel opzicht, en van de financiële draagkracht van de ouders en van de huiselijke omstandigheden. Derhalve is het de taak van diegenen die voorlichting bedrijven, om 'aan den jeugdigen
persoon, wien voorlichting wordt gegeven, zoo groot mogelijke zekerheid op een
materieel goed bestaan, aan aanleg, temperament en bekwaamheid voldoening gevend en op zijn physieke gesteldheid berekend, werk te verschaffen, de jeugdige
personen, in het belang der maatschappij zoo gunstig mogelijk te rangschikken in
het bedrijfsleven, aan de geschoolde beroepen een zo groot mogelijk aantal, althans de besten, toe te voeren' .
3

In het praeadvies liggen in wezen alle elementen opgesloten die aan de inrichting
van beroepskeuzevoorlichting ten grondslag liggen. Vele sprekers en auteurs maken sindsdien gewag van het advies of laten zich in soortgelijke bewoordingen uit.
Uit deze gebeurtenissen blijkt dat men in Nederland, zo tussen 1910 en 1925 toe is
aan een regeling van het beroepskeuzevraagstuk. Deze regeling staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van een veel bredere ordeningsbehoefte die een
reaktie vormt op de ontwikkelingen in Nederland in de negentiende eeuw.
Voor het beroepskeuzevraagstuk is met name de omschakeling van traditionele
huisnijverheid naar fabrieksmatige massaproduktie van belang. Deze omschakeling maakt deel uit van het industrialisatieproces dat in Nederland na 1870 goed op
gang komt.
Tot circa 1850 is in Nederland nog geen sprake van een industriële revolutie
zoals die in de tweede helft van de 18e eeuw in Engeland begint en zich daarna naar
Frankrijk, België en Duitsland uitbreidt . Fabrieken met geautomatiseerde produktie zijn uitzondering, kleinbedrijf is karakteristiek. Tradionalisme overweegt,
niet het rationaal kalkulerend winststreven. Het bedrijfsleven kenmerkt zich door
een gezapige rust, eigenlijke ondernemers zijn er nog niet. De leiders der bedrijven vormen onderdeel van de stand waartoe ze behoren. De voormannen van het
ekonomische leven gaan op in de stand der aanzienlijken waartoe ook de leden van
het regentenpatriciaat en de beoefenaren der vrije beroepen behoren. Daarnaast is
er een brede middengroep, de fatsoenlijke stand geheten: leiders van de kleine
bedrijven, ambtenaren in administratieve funkties en kantoorbedienden. Arbeiders behoren, tesamen met de werklozen en invaliden tot de armen.
4
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Na 1850 verandert het ekonomisch beeld. Het fabriekswezen gaat de ambachtelijke nijverheid vervangen, en wordt hoofdbron van bestaan. Aan de komst van de
nieuw-kapitalistische produktiewijze ligt een liberaal-ekonomisch beleid ten
grondslag dat stoelt op de leerstellingen van Adam Smith en Ricardo maar dat pas
na 1848, als Thorbecke en de zijnen 'de helmstok in handen krijgen', principieel en
konsekwent wordt doorgevoerd. In dit beleid maken voorschriften plaats voor een
vrije ontplooiing van het ekonomisch leven. Mechanisering van de nijverheid,
kenmerkend voor modern kapitalisme, vordert dan snel; nieuwe produktietakken
ontstaan.
Voor de beroepenstruktuur impliceert de omschakeling een toename van het aantal beroepen door middel van opsplitsing en uitbreiding - arbeidsverdeling genoemd - , een zich sterk wijzigende inhoud van arbeidstaken en een koncentratie
van beroepsarbeid in de grote steden. Het werk in de fabrieken neemt toe, de agrarische nijverheid die in 1850 nog de meeste beroepsbeoefenaren telt, begint aan
een inkrimpingsproces. De traditionele beroepenstruktuur wankelt, voor het beroepskeuzeproces betekent dit een heroriëntatie die fundamenteel moet afwijken
van het keuzepatroon waarin men al op jonge leeftijd begint aan de voortbrenging
van goederen op een wijze die van oudsher gebruikelijk is.
In de beroepskeuzeliteratuur vormt de groeiende onoverzichtelijkheid van het
aantal (nieuwe) beroepen en de noodzakelijke omschakeling naar een ander keuzepatroon, steeds een belangrijk punt, als men de noodzaak van een goed geleid beroepskeuzeproces verklaart. Een voorbeeld hiervan treffen we aan bij Holthuizen .
Deze auteur is ook exemplarisch voor de belangstelling die op mikroniveau
groeit voor het beroepskeuzevraagstuk. In deze belangstelling overweegt een charitatief aspekt. Holthuizen, die in 1935 op de geschiedenis van de beroepskeuzevoorlichting promoveert, beredeneert dit aspekt vanuit de sociale disfunkties van
het ekonomisch liberalisme. Voor het beroepskeuzevraagstuk zijn vooral de vrijheid van produktiewijze en van arbeid van belang, omdat het beroepskeuzeprobleem juist ontstaat door het samentreffen van beide vrijheden. De vrijheid van
produktiewijze, tesamen met het openleggen van grote en makkelijk bereikbare
afzetgebieden, maakt het mogelijk dat in de loop van de negentiende eeuw de manufaktuur zich gaat onwikkelen tot een moderne fabriek waar een massale voort5
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brenging een ver doorgevoerde technische arbeidsverdeling mogelijk maakt, wat
nog bevorderd wordt door de invoering van machines. Het aantal te kiezen beroepen wordt daardoor 'met duizenden vermeerderd'. Daar komen nog de beroepen
bij van hen die betrokken zijn bij het intense en uitgebreide ruilverkeer waarop de
massaproduktie steunt. 'Uit dezen chaos van beroepen nu mag de mensch met
volkomen vrijheid een keuze maken voor zijn levenstaak .'
De noodzaak van voorhchting moet daarbij volgens Holthuizen vooral worden
afgeleid uit het ontstaan van een noodtoestand onder de arbeiders welke mede zijn
oorzaak vindt in het gemis aan goede beroepskeuzevoorlichting. Het zijn vooral
misstanden op sociaal gebied die leiden tot het inzicht dat 'er iets hapert aan het
economisch organisme, of althans, dat er een nieuwe sociale of economische voorziening in het leven dient geroepen te worden... .' Tot een dergelijke voorziening
behoort ook beroepskeuzevoorlichting, evenals bijvoorbeeld de oudste arbeidsbeurs. Ze zijn vooral als sociale instelling bedoeld, ter reaktie op het besef dat het
zö niet langer kan.
6

7

Aldus Holthuizen wiens opvatting dus gezien moet worden tegen de achtergrond
van de bekommernis om de leefsituatie van de arbeider. Een korte schets van deze
situatie in de negentiende eeuw levert het volgende beeld op.
De fabriekseigenaar is alleenheerser, de lokalen waarin gewerkt wordt, zijn
donker. Bedrijfsgeneeskundige zorg ontbreekt, de gemiddelde levensduur van de
arbeider bedraagt bijvoorbeeld in de spinnerijen niet meer dan 40 jaar. Wie door
ziekte, ongeval of werkloosheid wordt uitgeschakeld, is aangewezen op de bedeling door het burgerlijk armbestuur of diakonie. In de periode 1840-1850 stijgt het
aantal bedeelden dat gemiddeld zo'n tien procent van de bevolking bedraagt, naar
27 procent. Meegeteld degenen die in werkinrichtingen, bedelaarskolonies en armengestichten onderhouden worden, gaat het zelfs om een zesde tot een vijfde van
de bevolking . Het dag- of weekloon, afhankelijk van de wetten van vraag en aanbod, is slechts berekend op een bestaansminimum dat bij de minste tegenslag niet
gehaald wordt. Voorts heerst een chronische ondervoeding, vooral in de laag van
de talrijke ongeschoolde arbeiders in de steden, en een hoge zuigelingensterfte.
Lange werktijden zijn heel normaal, evenals drankmisbruik. Als daarbij ook nog
gevoegd worden: slechte huisvesting, analfabetisme en hier en daar een laag zedelijk peil, dan komt de arbeider over als een rechteloze, tamelijk verlopen leverancier van arbeidskracht, meer niet.
8
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Van enig zelfbewustzijn bij de arbeider is nog geen sprake. Aan socialisme of
vakverenigingsaktie denkt hij nog niet, de liberale burgerij beschouwt sociale wetgeving nog als een inbreuk op de ekonomische vrijheid. En ook de kerk is verburgelijkt en moet wachten op pioniers om zich de problemen van de arbeider aan te
trekken. Aandacht voor deze situatie komt pas rond 1870 als de grootindustrie zich
verder ontwikkelt. Pas dan wordt voelbaar dat ekonomische nood geen armoedeprobleem is maar het gevolg van een systeem. Er ontstaat klassebewustzijn als
onmisbare faktor voor georganiseerde aktie. In de periode na 1870 ontstaan vakorganisaties die de arbeidersbeweging opsplitsen in socialistische, neutrale en godsdienstige vertakkingen. Het ontstaan van deze beweging berust op de vorming van
een aparte stand van loonarbeiders.
Het zijn als eersten de typografen - het ambacht dus - die de rijen aaneensluiten
en een vakvereniging oprichten. De beweging krijgt steun van ekonomen die het
loonpeil niet meer afhankelijk willen zien van vraag en aanbod, en van kerkelijke
akties die aansturen op een evenrediger verdeling van de winst. Een voorbeeld
hiervan levert het eerste Christelijke Sociaal Congres van 1891 waarvan de boodschap de protestantse christenen en in het bijzonder de mannen van de christelijke
werkliedenbeweging als een verlossend woord in de oren klinkt; het grote algemene beginsel voor de oplossing van de sociale kwestie behoort naar de Schrift dat der
gerechtigheid te zijn, dit is een aanwijzing voor ieder mens van die plaats, welke hij
naar Gods ordinantiën tegenover God en alle andere schepselen heeft in te nemen . Het is hetzelfde jaar waarin ook de Katholieke Kerk van zich doet spreken
door middel van de encycliek Rerum Novarum. Vier faktoren, zo leert de Paus,
moeten meewerken om de sociale kwestie te helpen oplossen en in de ellendige
toestand der arbeidende klasse verbetering te brengen: kerk, staat, werkgevers en
werknemers. Eveneens in hetzelfde jaar wordt in Brussel het tweede kongres der
socialistische internationale gehouden waarop vorming van nationale arbeidssekretariaten wordt aanbevolen als strijd tegen het streven van de heersende klasse,
om de politieke rechten en de maatschappelijke toestand van de arbeider steeds
meer naar beneden te drukken . Zeven jaar later, in 1898, vindt in Amsterdam in
het kader van de opkomende, eerste emancipatiegolf, een grootscheepse manifestatie plaats waar vrouwen laten zien wat zij kunnen . Deze gebeurtenis leidt o.a.
tot de oprichting van het Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid waarmee de namen van Jungius en Polak nauw zijn verbonden. Dit bureau zal later ook in de
beroepskeuzevoorlichting een belangrijke rol spelen, vooral bij de voorlichting aan
meisjes.
9
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Temidden van deze bewegingen gaat de beroepskeuzevoorlichting op plaatselijk
vlak een funktie vervullen die dezelfde sociale oogmerken heeft als bijvoorbeeld de
armenzorg, de geneeskundige zorg, het schooltoezicht en de inspektie van volkswoningen. Het zijn ook niet zelden huisbezoekers van weldadigheidsinstellingen,
direkteuren en regenten van weeshuizen, leiders van kinderclubs en geneesheren,
die de zorg om het beroepskeuzeprobleem in praktijk brengen. Initiatieven om dit
versnipperd werk te bundelen in een nieuwe, systematische aanpak, komen van
gemeentebesturen, besturen van arbeidsbeurzen, armenraden e.d. Ze komen tot
stand in een periode van toenemende zorg om sociale regelgeving. Voorbeelden
hiervan zijn de Arbeidswet (1899) die beschermende maatregelen biedt voor vrouwen en kinderen; de Ongevallenwet (1901), de Ziektewet die pas later wordt ingevoerd, de Armenwet (1912) die het overheidsaandeel in de armenzorg vergroot en
de armenraden instelt, en de Gezondheidswet (1901) vanwaaruit de plaatselijke
gezondheidskommissies voortkomen die onder meer belast worden met het
schooltoezicht en de woninginspektie. Tenslotte de Woningwet (1901) die onteigening vergemakkelijkt voor het opruimen van krotten. Op onderwijsgebied is
het o.a. de Leerplichtwet van 1900 die ieder kind verplicht tot minimaal zes jaar
onderwijs, en de Nijverheidsonderwijswet (1919) waarvan een deel betrekking
heeft op het leerlingwezen dat de jeugdige een praktische opleiding wil bieden in
de werkplaats, met een theoretische aanvulhng op school.
In de beroepskeuzeliteratuur uit de beginperiode valt dan ook een belangrijk accent waar te nemen op de zorg voor het individueel welzijn als doelstelling van
beroepskeuzevoorhchting. Deze zorg wordt naar twee kanten uitgelegd. Men
richt zich enerzijds tot de ouders die wordt verweten dat ze zich teveel door materiële faktoren laten leiden. Wat voorop moet staan, is een beroepskeuze die is gestoeld op de geschiktheid van het kind. Doorbreking van het traditionele keuzepatroon is dan een eerste vereiste om het beroepskeuzeproces te rationaliseren en het
land meer levensgeluk te geven. Anderzijds refereert men aan een maatschappelijk belang. Een verkeerde keuze jaagt de gemeenschap immers op kosten omdat zij
leidt tot armoede, jeugdkriminaliteit en werkloosheid.
Ter adstruktie van het bovenstaande hebben wij hieronder enkele citaten opgenomen van auteurs die de zorg om het individueel levensgeluk naar voren brengen.
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In 1914 schrijft Sissingh, zenuwarts in Arnhem en naar zijn zeggen al in 1908
gestart met een 'Inrichting voor medisch-paedagogisch onderzoek' dat, behalve
vraagstukken betreffende opvoeding en onderwijs, ook dat 'eener doelmatige beroepskeuze tracht op te lossen', het volgende:
'Het is zeer noodig, dat er meer aandacht wordt geschonken aan de juiste keuze
van het beroep en tevens de overtuiging wordt gevestigd, dat door iedere ernstige
poging in die richting veel tot stand kan worden gebracht.
Deze brochure bedoelt belangstelling voor dit vraagstuk te wekken.
In ieder menschenbestaan komen enkele levensvragen voor, waarop het antwoord beslissend is voor het toekomstige wel en wee. Aan welk beroep iemand
zich zal wijden, behoort zeer zeker niet het minst tot die hoogst gewichtige beslissingen. De beteekenis van deze vraag in haar vollen omvang te beseffen is reeds op
zich zelf van het grootste belang, want het is de eerste schrede, die kan vrijwaren
voor het volgen van een dwaalspoor, waarop onverschilligheid, gemakzucht,
sleur, onkunde, lichtzinnigheid, overmoed, luchthartigheid zoo gemakkelijk voeren.
Bestaat dit besef in het algemeen in voldoende mate? Er is alle reden dit te betwijfelen. Immers het is wel merkwaardig, dat bij deze gewichtige vraag, waarvoor
zoo goed als alle jongens en een groot aantal meisjes vroeg of laat komen te staan,
het antwoord in verreweg de meeste gevallen wordt gegeven door het toeval, of
althans onder den invloed van toevallige omstandigheden .'
En: 'Hoe dikwijls de noodzakelijkheid dwingt tot beroepsverandering zou nog
statistisch zijn te bepalen, maar wie kan bij benadering aangeven, hoeveel maal het
voorkomt, dat iemand, weliswaar het beroep volhoudt, maar zijn dagelijksch werk
lusteloos en zonder energie verricht, en daardoor een brekebeen in zijn vak blijft.
Is het teveel gezegd, dat er een groote mate van levensgeluk schuilt in een juiste
beroepskeuze, die beantwoordt aan eene innerlijke neiging? '
12

13

Een soortgelijke visie klinkt door bij Eisen, sekretaris van het Bureau voor Beroepskeuze en Vakopleiding in Den Haag. Hij stelt in 1916 dat de beroepskeuze
niet alleen verbandt houdt met 'latere eventueele economische vooruitzichten',
maar dat de beroepskeuze 'ook uitdrukking zoekt van het zieleleven van het kind.
Dit zou in zich sluiten dat de uitoefening van het ambacht verband houdt met wat
ik zou willen noemen het meer innerlijke leven van den mensch en dat het medehelpt en medewerkt aan de veredeling, ontwikkeling en verheffing van den
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mensch' . Deze auteur voert ons tevens mee naar de allereerste jaarverslagen van
zijn bureau. Hij laat ons zien hoe het levensgeluk van het kind niet parallel hoeft te
lopen met het belang dat de ouders voor ogen hebben. Eisen:
'Zoo waren o.a. treffend vele gevallen, waarbij ouders de omstandigheden
schilderden waarin zij leefden, de moeielijkheden, waarmee zij bij de opleiding
hunner kinderen te kampen hadden. Ja, somwijlen moest het Bureau voorlichten,
waar alle hoop door de ouders was opgegeven, waar zij zelf verklaarden, niet te
weten wat met hun kind aan te vangen. Dikwijls bleek na onderzoek en voorzichtig ondervragen, dat de ouders zelf de schuld waren van veel ellende en veel verdriet, doordat zij van den aanvang af hun kind op geheel verkeerden weg brachten.
Gevallen deden zich voor, waarbij de jongen, geheel tegen zijn zin in, werd genoodzaakt een zeker vak te leeren, waarvoor hij niets gevoelde, waarin zijn tegenzin onomwonden werd verklaard.
14

Geheel te goeder trouw, in vele gevallen volkomen met het oog gericht op 't
belang van hun kind, dwongen soms ouders tot het aanleeren van een vak, waarvoor alle aanleg ontbrak, onverschilÜgheid er voor sprak uit elk woord, en dat enkel en alleen omdat het zoo'n mooi vak is, of omdat men veel geld er in verdient! In vele van zulke gevallen moest het Bureau voorzichtig en tactvol den ouders het
verkeerde van hun doordrijven onder 't oog brengen en hun er op wijzen, dat met
tegenzin toch niets kon worden bereikt en zonder aanleg, alle moeite vergeefs is,
hoe goed ook bedoeld .'
ls

In 1917 drukt Van Ginneken, oprichter van het R.K. Zielkundig Beroepskantoor
in Utrecht, zich zo uit:
'Alle menschelijke beroepsarbeid is niet slechts een economisch nuttige, uiterlijke omzetting van mechanisch arbeidsvermogen, maar bovendien een vitalemenschelijke handeling: Zich openbarend in een stroom van persoonlijke bewustzijnservaringen. En dit tweede bestanddeel is veel kostbaarder dan het eerste voor
eenling en maatschappij, daar alle menschelijk geluk in ons binnenste woont, en
het uiterlijke daarbij slechts dienst doet als aanleiding en gevolg .' Daarmee reageert hij ook nog op de verderfelijkheid van een arbeidssysteem waarin de arbeider
ondergeschikt is aan de eisen van de produktiviteit. Hij zet daar een nieuwe filosofie tegenover waar we later in onze studie nog op terugkomen.
16
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De Amsterdamse schoolarts Berinsohn legt vooral een verband tussen beroepskeuze en de fysieke gezondheid:
'Niet vergeten moet men, dat een verkeerd gekozen beroep dikwijls nadeelig is
voor de gezondheid. Bestaande kwalen kunnen verergeren en een ongunstigen
keer nemen. Bij aanleg voor bepaalde ziekten kunnen deze tot uiting komen en dat
alles brengt weer mede onkosten, zoowel voor het individu als voor de maatschappij, met tot resultaat voor het individu: armoede en grooter sterftekans. Doordat
er bovendien geen arbeidsvreugde is wordt de arbeider onverschiüiger, waardoor
de kans ongelukken op het werk te krijgen of te veroorzaken toeneemt
.'
17

Van Riet, direkteur van de arbeidsbeurs in Rotterdam, benadrukt op het nationale
kongres in 1925, dat de schade van een verkeerde beroepskeuze voor het individu
ook nog geïnterpreteerd kan worden in termen van kapitaalverlies. Van Riet: 'Als
de keuze verkeerd is geweest omdat de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van
den betrokkene voor dien arbeid niet geschikt blijven, betaalt men rouwkoop en
probeert het opnieuw. De gemeenschap is nu eenmaal aan dit geknoei gewend als
een dief aan het hangen. Herhaling van de mislukking is niet uitgesloten en dan
ontstaan alle nadeelen welke een gevolg zijn van het verwaarlozen van den regel:
de rechte man op de rechte plaats .'
En: 'In dit verband is het goed te wijzen op de vele jonge mannen, die een aanvang maakten met de studie voor ingenieur of rechtsgeleerde, niet omdat zij zich
zoo bijzonder tot die vakken aangetrokken gevoelden, maar omdat een academische opleiding nu eenmaal gewenscht werd, zonder rekening te houden met den
stand en het vooruitzicht van de arbeidsmarkt en thans er niet in kunnen slagen
een geschikt emplooi te vinden. Welk een hoeveelheid waardelooze wetenschap,
welk een verspilling van energie en intellect, welk een ontgoocheling voor de betrokkenen, maar ook welk een verlies aan kapitaal, besteed aan onderwijs, dat geen
resultaat heeft afgeworpen .'
Hij eindigt aldus: 'Een goede verzorging van de voorlichting bij beroepskeuze
voor heden is een uitnemend middel tot beperking der uitgaven aan werkloosheids- en armenzorg voor de toekomst.
Een goede verzorging van de voorlichting bij beroepskeuze kan strekken tot
vermindering der uitgaven aan middelbaar en hooger onderwijs. Onderwijs, gegeven aan personen, wier aanleg en bekwaamheid ontoereikend is of voor een beroep, waarvan reeds een teveel aan arbeidskrachten bestaat, werpt niet het ge18
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wenschte resultaat af en is oorzaak van kapitaalverlies .'
20

5.2

VOOR DE ARBEIDSVERDELING

Tot zover onze adstruktie. De hier getoonde pleidooien vormen overigens nog
geen representatief beeld van het belang van beroepskeuzevoorüchting. De steeds
verder doorwerkende industrialisatie leidt op bedrijfsniveau tot een verhoogde
aandacht voor het selektieprobleem en voor de organisatie van de arbeid.
Kort vóór de Eerste Wereldoorlog begint men voor het eerst een beroep te doen
op de psycholoog bij de selektie van personeel. De grote stoot komt in de oorlog
met de introduktie van de selektie van oorlogsvliegers. Het meest massale onderzoek in deze tijd is dat bij het Amerikaanse Leger. Nadien wordt de selektiemethodiek overal gepropageerd en krijgt het onder meer gestalte in de oprichting van
psychologische diensten en instituten voor toegepaste psychologie aan universiteiten en hogescholen. Ook in Nederland komt de bedrijfspsychologische praktijk
van de grond, soms in de vorm van instituten die nauw zijn verbonden met de
universiteiten, soms als psychotechnisch laboratorium van een bedrijf .
21

Exponent van de interesse voor de organisatie van de arbeid is de Amerikaanse
ingenieur Taylor die ontdekt, dat 70 procent van de arbeidstijd verloren gaat door
gebrek aan rationalisatie van de verschillende soorten deelarbeid. Om die verloren
tijd te verminderen, analyseert hij de verschillende bewegingen waaruit elk werk
is opgebouwd en neemt hij ook de tijd op die elke beweging nodig heeft. Uitgaande
van Taylor's methode ontwerpt Ford in Amerika de arbeid aan de lopende band.
Het is de wetenschappelijke arbeidsorganisatie die deze methode door toepassing
op de algehele organisatie der industriële ondernemingen tracht te veralgemenen.
Taylor's bloeitijd ligt rond 1900, zijn doel is het op de meest ekonomische wijze
verkrijgen van de grootst mogelijke opbrengst. Zelfs voor de arbeider is deze produktiewijze nog goed want, eenmaal gewend aan routinematige handelingen,
komt het bewustzijn weer beschikbaar voor mijmeren, praten en funktionele muziek. Taylor's opvattingen worden dè ideologie voor de organisatie van de arbeid
in de eerste 20 jaar van de twintigste eeuw .
22

Ook de centrale overheid gaat zich met het selektieprobleem bezighouden. Een
belangwekkende gebeurtenis daartoe vindt plaats in 1909. Dan wordt naar aanlei-
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ding van de buitengewone werkloosheid in de winters van 1907-1908 en 19081909, de Staatscommissie over de Werkloosheid geïnstalleerd. Deze kommissie
krijgt de opdracht na te gaan, inhoeverre de regering over de middelen beschikt om
snel en voldoende ingelicht te worden over de stand van de werkgelegenheid en
welke plicht de regering kan vervullen ten opzichte van het bestrijden en voorkomen van werkloosheid. De kommissie publiceert in 1914 een uiterst lijvig rapport
met daarin een groot aantal maatregelen die worden geanalyseerd op hun effekt
voor de werkloosheid. In de visie van de kommissie moeten niet, zoals dat in de
oudere opvatting over werkloosheid gebeurt, alle werklozen over één kam worden
geschoren en als 'nooddruftigen, broodeloozen' gezien worden. Werkloosheid is
ook een ekonomisch verschijnsel: de hoeveelheid werk is aan fluktuaties onderworpen en inherent aan het moderne produktiesysteem. Werkloosheid is dan het
gevolg van een wanverhouding tussen vraag en aanbod. Aard en omvang worden
tevens beheerst door ekonomische krachten. Naarmate de produktie ingewikkelder wordt, de samenhang tussen de bedrijfstakken zich van plaatselijk tot nationaal en internationaal uitbreidt en de technische en kommerciële eisen groter worden, vertonen die ekonomische krachten zich meer en meer als onweerstaaanbaar
en schijnen ze zich te onttrekken aan pogingen tot regelend ingrijpen. Een van de
regulerende mogelijkheden die de kommissie noemt is de vakopleiding.
De kommissie merkt op dat vakbekwaamheid weliswaar niet vrijwaart voor
werkloosheid, o.a. als gevolg van een kwantitatief overschot aan arbeidskrachten;
voor het verminderen van de werkloosheid is het echter van belang dat zoveel
mogelijk arbeiders 'eenige vakopleiding krijgen .' Verder is de kommissie van
mening dat een doelbewuste leiding der beroepskeuze van belang is als strijdmiddel tegen het 'gedachteloos zich begeven van jeugdigen arbeidskrachten in de hierboven reeds besproken uitzichtslooze werkkringen .' Zij wijst in dit verband op
het nut en de noodzakelijkheid van de samenwerking tussen de school en de arbeidsbeurs. Verder konstateert zij dat de organisatie van de maatregelen waardoor
een doelmatige beroepskeuze kan worden bevorderd, in verband moet worden gebracht met de organisatie der arbeidsbemiddeling; ervan uitgaande dat voorlichting bij beroepskeuze een onmisbaar komplement is van arbeidsbemiddeling voor
jeugdige personen. De overheid, bekend met de slechte sociale gevolgen, door ondoelmatige beroepskeuze te voorschijn geroepen, heeft tot taak maatregelen te nemen, waardoor doelmatige beroepskeuze kan worden bevorderd .
23
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Wat de kommissie hier wil zeggen, wijst op een boven-individueel belang. Beroepskeuzevoorlichting ziet zij ook als een van de hulpmiddelen voor een beter
gereguleerde toegang naar de arbeidsmarkt en de bezetting van beroepsposities.
De kommissie baseert deze visie mede op het praeadvies van Folmer, waarin ook
tevens naar een boven-individuele betekenis wordt gerefereerd. 'Eene rationele
beroepskeuze', zo zegt Folmer, 'zou men dan hebben, als daarbij het beschikbare
aantal jeugdige personen over de beschikbare open plaatsen op de voor werkzoekenden uit physiek, intellectueel en economisch oogpunt meest gunstige wijze
werd verdeeld. Dit sluit in, dat die verdeling tevens zoo gunstig mogelijk zij met
het oog op de bedrijven, zoodat b. v. first - rate - krachten niet worden geplaatst in
een vermoedelijken afstervenden bedrijfstak, doch in een zoodanigen, die eene
toekomst heeft .'
26

Zowel bij Folmer als bij de kommissie wordt beroepskeuzevoorlichting dus
voorgesteld als element dat ook voor de werkloosheidsbestrijding van betekenis
kan zijn. Als zodanig staat dit hulpmiddel op gelijke hoogte met bijvoorbeeld arbeidsbemiddeling die in de 19e eeuw nog veelal in partikuliere, kommerciële handen is maar die in het rapport van de kommissie eveneens tot voorwerp van staatszorg wordt gemaakt. De oprichting van de Dienst der Werkloosheidsverzekering
en Arbeidsbemiddeling in 1916, waarvan Folmer direkteur wordt, is hier een voorbeeld van. Beroepskeuzevoorüchting wordt dan vooral een taak toebedacht in het
overbruggen van de kloof tussen school en beroepsleven .
27

Sinds het verschijnen van het rapport van de Staatscommissie kan men op verschillende tijdstippen het belang van beroepskeuzevoorlichting voor de toestroom
naar de arbeidsmarkt en de arbeidsverdeling zien terugkeren. Het zijn met name
direkteuren van arbeidsbeurzen die dit aspekt benadrukken. In 1919 schrijft de
Vereeniging van Directeuren van Nederlandsche Arbeidsbeurzen bijvoorbeeld:
'De markt voor den arbeid heeft het lang kunnen doen buiten speciale organisaties,
buiten bepaalde organen in haren dienst. Zoolang die markt lokaal was en dan nog
een zeer beperkt terrein bestreek, in de tijden van de gesloten 'Hauswirtschaft' en
in de periode van den directen ruil, was de arbeidsmarkt een open boek voor ieder
die als kooper of verkooper der arbeidskracht zich daarop vertoonde. Maar ook
zelfs in de tijden van grooter samengesteldheid der economische huishouding, in
de tijden toen de plaatstelijke markt buiten den gezichtseinder ging vallen van den
eenling, toen het intercommunale verkeer der arbeidskrachten een niet onbelang-

BEROEPSKEUZEVOORLICHTING IN DE V O O R O O R L O G S E PERIODE

44

rijken omvang ging aannemen, ook toen nog was van organisatie der arbeidsmarkt
geen spoor te ontdekken
Die toestand bestaat voor den lossen arbeid voor het grootste deel nog onveranderd. Nog steeds is de decentralisatie, wij zouden haast zeggen de anarchie op de
arbeidsmarkt oorzaak dat veel grooter reservelegers op de been worden gehouden
dan strikt noodzakelijk is, dat nog maar steeds veel meer arbeiders naar de groote
steden worden gelokt, en aan het land worden onttrokken dan in de groote stad een
redelijk bestaan kunnen vinden. En wanneer met betrekking tot den vakarbeid het
•geschetste euvel niet denzelfden omvang heeft aangenomen dan kan dat goeddeels
hieraan worden 'toegeschreven dat in die vakkringen het besef van de noodzakelijkheid van eenige regeling in deze materie het eerst doordrong: Niet evenwel dan
nadat ook hier alle nadeelen van den 'Umschau' voor individu, groep en gemeenschap waren ondervonden
Indien ooit met recht een krachtig pleidooi gehouden kan worden voor een rationeele organisatie der arbeidsmarkt, dan is dat thans. De tijden die komen zullen
zijn van ongekenden voortbrengingsarbeid. Hoewel al zeer weinig voorspellingen
kunnen gedaan worden, kan dit toch als vaststaande worden aanvaard, dat er aan
de arbeidsprestaties der menschheid enorme eischen gesteld zullen worden. Eerstens is er overal zoo ontzettend veel te herstellen en in te halen en ten anderen zal
de concurrentie de natiën tot ongehoorde krachtsinspanning leiden. Ook de niet
oorlogvoerende staten zullen in hetzelfde zog moeten varen, willen ze ten minste
niet onder de voet raken. Maar als dan de voortbrenging - in welke handen ze ook
komt - zoo intens mogelijk zal dienen te worden opgevoerd dan kan het niet onverschillig zijn hoe deze geschiedt. Behalve een leiding waaraan hooge eischen
gesteld zullen worden zal een arbeidsleger gevorderd worden dat voor zijn taak
berekend is, dat wil zeggen dat iedere man of vrouw zooveel mogelijk op de rechte
plaats komt te staan. De rechte man op de rechte plaats, dat is de leuze die reeds
sedert eenigen tijd in de oorlogvoerende landen wordt aangeheven en dat moet ook
de leuze zijn die bij de komende bedrijfsontwikkeling hier te lande richtsnoer is.
Maar zal het ooit daartoe kunnen komen dan zal de plaatsing der werknemers niet
meer zoo regel- en systeemloos kunnen blijven geschieden als tot nog toe, dan
moeten andere factoren in het spel komen dan blind toeval, de lukraak-methode
enz. Vooral in de toekomst zal de menschelijke arbeidskracht te kostbaar worden
dan dat er mede gemorst kan worden zooals thans geschiedt. Organisatie der arbeidsmarkt en zorgvuldige selecten bij de tewerkstelling zullen richtsnoer moeten
zijn .'
28
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In 1925 verklaart Van Riet op het nationaal kongres: 'Wie geen voorlichting
ontvangt, wordt opgenomen in het groote leger der ongeschoolde losse arbeiders
en is voor de arbeidsbeurzen een voortdurende bron van zorgen, moeite en onaangenaamheden. Zo staan er bij de arbeidsbeurzen honderden, mogelijk zelfs duizenden ingeschreven, wier beperkte geschooldheid of onvoldoende geoefendheid,
zelfs algeheel gemis aan eenige vakbekwaamheid, een ernstig bezwaar opleveren
om hun emplooi te verschaffen. Op den duur zal de werkloosheid van dien aard
niets te maken hebben met de conjunctuur in het bedrijfsleven'. En hij voegt eraan
toe: 'Zoo bestaat b.v. in de metaalnijverheid een chronisch tekort aan bekwame,
geschoolde vaklieden; zoo hebben in de bouwbedrijven een groot aantal arbeiders
het niet verder gebracht dan tot het verrichten van handlangersdiensten; zoo zijn
er in het schildersbedrijf velen, die men beter onder de ververs zou kunnen rangschikken.
In vele andere beroepen vindt men talrijke personen, die krukken in hun vak
zijn, die dikwijls meer bederven dan goed maken en wier werkzaamheid vaak een
gevaar kan zijn voor den goeden naam van een werkgever, die prijs stelt op het
behoud van zijn clientèle.
Men vindt ook in de administratieve bedrijven talrijke personen, die zich handels- en kantoorbedienden noemen, doch aan de hun te stellen eischen niet in het
minst kunnen voldoen en er ook nooit aan gedacht hebben in het een of ander vak
een diploma te behalen of zich er in te bekwamen.
In schier elk bedrijf vindt men werkkrachten, die van een onderdeel van het
bedrijf wel eenig verstand hebben, maar overigens onvoldoende kennis bezitten
om zich in hun beroep te kunnen handhaven.
Welke funeste gevolgen moet een dergelijke toestand èn voor de betrokkenen
èn voor de gemeenschap hebben bij een eenigszins langdurige werkloosheid .'
29

5.3

VOOR DE MORAAL

Aldus Van Riet die er ook geen geheim van maakt dat beroepskeuzevoorhchting
geen zaak kan zijn van partikulier, verzuild initiatief. Hij reageert daarmee op het
verzuilingspatroon dat zich rond 1925 ook al lang en breed in de organisatie van de
beroepskeuzevoorhchting heeft vastgezet.
De eerste sporen van verzuiling gaan overigens terug tot de zestiende eeuw,
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maar pas in de tweede helft van de negentiende eeuw kan het geestelijk pluralisme
zich van landelijke organisaties gaan bedienen . Drie zich emanciperende groepen zetten zich af tegen het liberalisme: Calvinistische kleine luiden sedert de Afscheiding van 1834 met hun bondgenoten van het meer patricische Reveil, de socialistische arbeiders, en de katholieken hoewel zij inzake het herstel der bisschoppelijke hiërarchie in 1853 toch veel aan Thorbecke en andere liberalen te danken
hebben. De eerste fase van de ontwikkeling van de verzuildheid vormt dan ook een
emancipatiestrijd, met als inzet de verovering van de eigen school, en als middelen
daartoe o.a. eigen pers en eigen politieke partij. Het is tegelijkertijd een echte
volksbeweging waarbij ontelbare gelovigen met geestdrift meedoen. Deze fase
wordt afgesloten met de aanvaarding van de volledige gelijkstelling van openbaar
en bijzonder onderwijs in 1920. Daarvóór ontstaan konfessionele organisaties op
andere terreinen: werknemers-, boeren-, middenstands-, werkgeversorganisaties, voorts die van vrouwen, jongeren, kunst, muziek, zang, gymnastiek, koöperatie. Nieuwe terreinen worden veroverd en daarmee ontstaat feitelijk het zuilensysteem. Niet één, maar twee zuilen: katholiek en protestants-christelijk. Want
het interkonfessionalisme, eerst geprobeerd in arbeidersvakbonden en boerenbonden, wordt door het episkopaat afgewezen, in 1906 en in latere kommuniqué's.
Na de Eerste Wereldoorlog is het twee-zuilensysteem in grote lijnen aanwezig. In
de daarop volgende fase konsolideert het zich en vindt het uitbreiding naar terreinen als woningbouw, ontwikkelingswerk voor volwassenen, omroep, leeszalen.
Ook de beroepskeuzevoorlichting wordt van meet af aan voorwerp van verzuilde
aanpak. Naast neutrale ontstaan hier katholieke en protestants-christelijke kommissies en bureaus, met hun respektievelijke overkoepelende organisaties, en wat later — twee rijdschriften over beroepskeuze. Het ene is katholiek, het andere
neutraal georiënteerd.
30

Opmerkelijk is dat de tegenstellingen in visies op het organisatiepatroon niet te
zien zijn in de manier waarop de direkte relatie tussen de beroepskeuzedeskundige
en de kliënt wordt gedacht. Wie de literatuur uit de beginperiode aan een nadere
analyse onderwerpt, ontdekt daarin een verrassende gemeenschappelijkheid: zowel overheid als partikulier onderstrepen de waarde van de arbeid. Ter illustratie
geven wij bieronder een korte bloemlezing van citaten die alle dezelfde intonatie
verraden. De citaten zijn ontleend aan de twee vaktijdschriften die de beroepskeuzevoorlichting tussen 1925 en 1931 rijk is. De bloemlezing wordt ingezet met een
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uitspraak van Sissingh uit 1914, en uitgeluid met een citaat van Zegers, verbonden
aan het R.K. Zielkundig Beroepskantoor in Utrecht.
'Geld verzoet de arbeid', welke droevige betekenis ligt in dit spreekwoord besloten. Arbeid een last, een noodzakelijk kwaad, dat slechts vergoeding vindt in het
materiële loon' . Dit schrijft Sissingh die daarmee duidelijk maakt, dat van beroepskeuzevoorlichting ook een bijdrage mag worden verwacht aan het herstel en
de instandhouding van belangrijk geachte waarden zoals een hoog arbeidsethos en
de plicht van de mens, aan de arbeid weer een diepere betekenis te geven. Deze
waarden worden overschaduwd door de zucht naar materieel gewin en door gebrek
aan idealisme . Sommigen appeleren daarbij aan de voortschrijdende techniek die
de arbeid 'verheft' tot puur instrument voor meer en betere produktie. Met als
gevolg dat de mens aan dat instrument ondergeschikt raakt en zo de eigenlijke
betekenis van zichzelf en van de arbeid verliest. 'Geen wonder', zo konstateert
bijvoorbeeld de Commissie Beroepskeuze van het Nederlands Werkliedenverbond
'Patrimonium', 'dat er weinig beroepsvreugde wordt gevonden' .
31
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En toch dient de mens in het middelpunt te blijven staan als drager eener onsterfelijke ziel. De harde werkelijkheid op maatschappelijk terrein leert echter geheel
anders. 'De mensch wordt niet naar zijn innerlijke waarde gewaardeerd, doch alleen naar uitwendige factoren. De mensch schijnt er voor de industrie en niet de
industrie voor de mensch te zijn. Niet het verantwoordelijkheidsgevoel spreekt,
doch het louter eigenbelang. De winst werd meester aller dingen, de winst maatstaf aller waarden. Alles is koopwaar .'
In 1929 verzucht Van Det, eindredakteur van het neutraal getinte tijdschrift
Jeugd en Beroep en tevens hoofd van het gemeentelijk bureau voor beroepskeuze
in Amsterdam, in reaktie op de uitspraak van predikant Gunther Dehn 'De tragedie van den ongeschoolde bestaat hierin, dat hij geen beroep heeft, maar slechts
werk': 'Ziedaar een woord dat ons als een vonnis in de ooren klinkt. En ons met
forsch geluid oproept tot daden, ten behoeve dezer in haar groei gesmoorde, in
haar rijping belemmerde jeugd .'
34

3S

Arbeid moet adelen. Soms weerklinkt een vermanend woord: 'Vele ouders meenen het best het belang van hun zoon of dochter te dienen door voor hem of haar
een beroep of betrekking uit te kiezen, waarbij zij uitsluitend het oog hebben gericht op de verdiensten in dat vak of in die betrekking .' Dan weer wordt een
beroep gedaan op de plicht tot arbeiden: 'Op ieder rust, als lid der gemeenschap, de
36
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plicht zijn aandeel te nemen in deze, hetzij indirect dan wel direct, productieven
arbeid, als de absolute voorwaarde van het voortbestaan dier gemeenschap, als cultuurproduct beschouwd... Voor ieder is het, als mensch, een voorrecht te kunnen
arbeiden, als de onmisbare voorwaarde voor zijn individueele, geestelijke en lichamelijke gezondheid .'
In dit type visies wordt beroepskeuzevoorhchting ook primair beschouwd als
een daad van opvoeding, een pedagogische handeling. Het kind is drager van normen en waarden, voorts een individu dat nog moet opgroeien tot volwassenheid.
Het heeft hulp en steun nodig om zich die waarden en normen eigen te kunnen
maken. Over dit opvoedingsaspect zegt Roels, psycholoog en direkteur van het
Psychologisch Laboratorium aan de Universiteit in Utrecht:
'Immers: met het verlaten van de school is het met de opvoeding niet uit! Want
vooral gedurende de puberteitsjaren kan het kind den steun van zijn medemenschen, waaronder in de eerste plaats den steun aan hen, die natuurlijkerwijze geroepen zijn om het van raad en voorlichting te dienen, niet missen. In dien tijd
ondergaan lichaam en geest geweldige veranderingen.
Het individu mist in dien tijd in eigen persoonlijkheid een kern, waarom de
worstelende krachten zich kunnen hergroepeeren. Physiek, intellectueel, moreel,
sociaal, religieus is de jongen en het meisje beneden de 20 jaar niet af, niet in staat
om zichzelf af te maken.
Het is de vraag of de ouders zonder hulp en steun wel in staat mogen geacht
worden om aan die chaotisch werkende krachten in het lichamelijke en geestelijke
bij hun kinderen de noodige richting te geven.
Zij hebben voor de sociale opvoeding van hun kinderen de medewerking noodig
van den beroepsadviseur, die een deel van de taak der ouders overneemt.
In laatsten aanleg is het vraagstuk der beroepskeuze van opvoedkundigen aard;
de adviseur is in de eerste plaats paedagoog .'
Met hem leggen vele anderen de nadruk op dit aspekt. In 1928 wordt hierover
gekonstateerd dat beroepskeuzevoorlichting 'is begonnen als poging tot raadgeving op beperkte schaal aan enkele personen; zij is uitgegroeid tot een stuk maatschappelijke opvoeding, gericht op stelselmatige overleiding van het kind uit
school- en familieleven in het beroepsleven .'
Deze ontwikkeling heeft tevens gevolgen voor de taak van de beroepskeuzeadviseur: Tn de uitoefening van zijn dagelijksch werk zal de adviseur bij beroepskeuze zich ongetwijfeld in de eerste plaats de opvoeder moeten gevoelen .'
37
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Voor sommigen wordt beroepskeuzevoorlichting een daad van christelijke opvoeding en is de diepere betekenis van het beroep verbonden met daarachter liggende, godsdienstige waarden. Alsdan krijgt beroepskeuzevoorlichting een aspekt
van diepste, religieuze overtuiging: 'Het beroep dient de gedeeltelijke concretiseering te zijn der goddelijke roeping en eeuwige bestemming... .' En:'...wanneer
de mensch in de uitoefening van zijn beroep ook tot uiting moet brengen zijn geheele verhouding van afhankelijkheid van God en streven naar God, dan mag de
uitoefening van dat beroep niet louter beschouwd worden als een uitoefenen zonder meer van een of ander ambacht of betrekking, doch dan wordt het veel meer
het vervullen van een roeping. Dan krijgt dus het beroep een hoogere waarde en
beteekenis .' In z'n uiterste vorm wordt de adviseur voorgehouden, bij de ouders
aan te dringen op een gebed om zo aan God een goede beroepskeuze af te smeken .
41
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Het meisje heeft in de beroepsarbeid nog weer een bijzondere bescherming nodig. Mooi blijkt dit ook uit een citaat van de Katholieke Jeugdvereniging naar aanleiding van een enquête betreffende de toestand onder de meisjes, die werkzaam
zijn in fabrieken en ateliers: 'Het is practisch voor de meisjes onmogelijk in de
schaftlokalen onschuldig te blijven .'
44

Tot zover de bloemlezing. Arbeid draagt, zo luidt de konklusie, niet alleen een
technisch maar ook een ethisch karakter. Voorlichting is niet een puur instrumentele techniek maar ook een handelwijze van pedagogische aard. En omdat opvoeding zich voor een groot deel voltrekt in het gezin, op de school en in de vrije
jeugdbeweging (het derde milieu genoemd), onstaat daarmee ook het kader waarbinnen voorlichting haar werk moet gaan doen. Voorlichting, zo zegt Van Det, is
vooral een jeugdvraagstuk, een probleem van de rijpere jeugd, van den 'wordenden arbeider' . Voorlichting, zo betoogt Zegers, is 'den weg te wijzen ter vervulling van Gods wil, die immers geen andere zijn kan, dan dat iedere rechte man of
vrouw - in het natuurlijke even als in het bovennatuurlijke - kome op de rechte
plaats, om aan God den dienst te bewijzen, waardoor deze man of vrouw door Hem
van den beginne af is geschouwd en geschapen' .
4S
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De betekenis van dit type citaten kan overigens, afgaande op recente publikaties
over een aantal sociale instituties uit het begin van de twintigste eeuw, niet alleen
worden verklaard vanuit de sterke, persoonlijke gebondenheid van de auteur aan
diepere beginselen.
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Onlangs heeft De Regt het ethisch appel op het verantwoordelijkheidsgevoel
van de (toekomstige) arbeider nader bestudeerd bij twee hulpverleningsvormen
die zich rond de eeuwwisseling eveneens manifesteren: de armenzorg en het woningwerk . Zij brengt de werkwijze van deze verzorgingsarrangementen in verband met het zogeheten 'burgerlijk beschavingsoffensief' . Volgens deze gedachtegang spannen deze arrangementen zich in, het burgelijk gedragsmodel bij de
arbeidersklasse ingevoerd te krijgen. De in dit model overheersende waarden als
plichtsbetrachting, orde, netheid, spaarzaamheid en arbeidzaamheid, zijn nodig
om de arbeidsdiscipline in de industrie op een hoger plan te brengen. Het hier
geboden inzicht verduidelijkt waarom arbeidersgezinnen zich tijdens de eerste industrialisatiefase het gedrag van burgerlijke groepen tot voorbeeld kunnen gaan
nemen. 'Juist in een periode van industrialisering en verstedelijking waarin traditionele standsverhoudingen werden doorbroken, nieuwe ekonomische kansen
zich voordeden, een nieuwe middenklasse ontstond die haar leden ten dele rekruteerde uit arbeidersmilieus en relaties tussen sociale lagen werden geïntensiveerd,
konden arbeiders in hun streven naar verbetering van hun maatschappelijke positie zich oriënteren op de leefwijze van 'hogere', in dit geval burgerlijke groepen' .
Aldus De Regt die een dergelijk beschavingsoffensief ook toepasbaar vindt op andere instituties, zoals het onderwijs wier invloed op de levensstijl van de lagere
klassen waarschijnlijk groot is geweest. Juist in het onderwijs aan de lagere klassen
staan niet zozeer het aankweken van kennis en vaardigheden centraal, maar het
aanleren van christelijke en maatschappelijke deugden: orde, netheid, zindelijkheid, gehoorzaamheid aan gezag. Kinderen leren op school niet alleen de benodigde bekwaamheden maar vooral ook de karaktereigenschappen die nodig worden
geacht om te kunnen deelnemen aan een zich industrialiserende samenleving.
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Ook aan de kerk kan vermoedelijk een dergelijk offensief worden toegeschreven. Een voorbeeld hiervan vinden wij terug in de encycliek Rerum Novarum.
Hierin heet het dat de arbeider trouw zijn plicht moet doen en dat arbeid een hogere waarde heeft.
De eigenlijke beschavingsaktiviteiten moeten overigens in de dagelijkse praktijk worden toegeschreven aan initiefnemers uit liberale groeperingen die zich intensief met de sociale kwestie bezighouden. Dezelfde initiatiefnemers zijn niet alleen initiator van partikuliere organisaties op het gebied van armenzorg, woningbouw, volksontwikkeling, tónderbescherming e.d., maar ook aktief pleitbezorger
voor verdergaande overheidsbemoeienis op sociaal-ekonomisch terrein in de vorm
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van sociale wetgeving en door de overheid georganiseerde instellingen van sociale
zorg. Op dit punt wijken ze niet veel af van de socialisten die eveneens aan de
overheid een belangrijke rol toekennen in de verbetering van het lot van de arbeidende klasse. Verwantschap tussen sociaal-liberalen en sociaal-demokraten komt
ook tot uiting in de opvoedingsidealen die in de door hen bepleite verzorgingsinstellingen worden belichaamd: de intellektuele en morele verheffing van de arbeidersklasse.
Ook Beckers haakt aan bij wat hij noemt 'het proces van disciplinering van arbeid
en vrije tijd, noodzakelijk geworden tijdens de fase van het industrieel kapitalism e ' . Om de fabrieksmatige produktie mogelijk te maken, moet de arbeider nog
geleerd worden welke waarden voor de expansie van het industrieel kapitalisme
noodzakelijk zijn: regelmaat, stiptheid, soberheid, een leven in dienst van de arbeid. Een nieuw arbeidsethos moet worden geschapen. Tijdens de fase van huisnijverheid en manufaktuur zijn de arbeidstijd en de arbeidsduur nog sterk afhankelijk van natuurlijke omstandigheden en van traditionele gebruiken zoals die uit het
agrarische, christelijke en feodale verleden zijn overgeleverd. De fase van het industrieel kapitalisme eist een nieuwe mens die zijn impulsen onderdrukt, streeft
naar ascese en de ekonomie van de tijd in praktijk brengt. Daarbij fungeren reformatie en verlichting als ideologische wegbereider. Hoewel ook in het katholicisme
het principe van de arbeid als opdracht van een dienst aan God aanwezig is, wordt
dit pas in calvinisme en puritanisme tot een overheersende gedachte. De door de
kerken veroordeelde ondeugden als ijdelheid, verspilling, overdaad en onzedelijkheid, zijn niet in het belang van een gedisciplineerde industriële ontwikkeling.
Zondagsheiliging, drankbestrijding, het onderdrukken van uitspattingen in de
vrije tijd, worden zo tot een gemeenschappelijk belang van kerkelijke autoriteiten
en ondernemers. 'Door arbeid is de mens produktief voor de maatschappij, is hij in
staat zelf in zijn levensonderhoud te voorzien, beantwoordt hij aan zijn bestemming, wordt hij gelukkig' .
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Met dit laatste wordt een citaat geraakt dat zo aan de beroepskeuzeliteratuur
kon zijn ontleend. Daarom is bovenstaande gedachtengang zo interessant omdat
er ook een relatie in vermoed mag worden met het verzorgingsarrangement dat
wij beschrijven. Hier worden immers, zo leren ons de citaten, eveneens deugden
als arbeidszaamheid en plichtsbetrachting gepropageerd, zijnde de spiegeling van
de deugden die men nodig heeft om te profiteren van de voordelen van de arbeids-
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verdeling. Vermoedelijk is dit ook de reden dat overheid en partikulier elkaar op
dit punt althans zo goed weten te vinden. Als zodanig ontstaat het inzicht dat de
ontstaansbron van de beroepskeuzevoorlichting niet alleen is gelegen in de zorg
voor arbeidsverdeling en individu, maar ook in een doelbewuste poging, beide
doelstellingen via de gebiedende stem aan elkaar te verbinden. Beroepskeuzevoorlichting is pas goed te begrijpen als tevens wordt gelet op de manier waarop zij
bedreven gaat worden.
Dit geldt ook voor de individualistische aanpak die al van meet af aan in de beroepskeuzevoorlichting opgeld gaat doen. Eerst als er individuen geproduceerd
zijn, zo zegt Achterhuis, kan er ook zoiets als een modern arbeidsethos ontstaan.
'Het traditionele denken in standen, groepen en klassen moest plaats maken voor
het denken in individuele levensgeschiedenissen. Alle negentiende-eeuwse diskussies over de vraag hoe armoede te bestrijden, hoe tot zo verantwoord mogelijke
bedeling over te gaan en hoe mensen tot arbeid te motiveren, werden uiteindelijk
beantwoord in de individuele sfeer. Het individu moest gekend en gecontroleerd
kunnen worden en daarvoor moest het losgemaakt worden uit de groepen en verbanden waarvan het tot die tijd een onderdeel had gevormd. Pas als individuen
konden mensen verantwoordelijk worden gesteld voor de eigen levensomstandigheden, konden ze tot arbeid worden gemotiveerd. In de armenzorg zien we deze
gerichtheid op het individuele geval in de tweede helft van de vorige eeuw als een
van de belangrijkste principes naar voren komen' . Naar nu blijkt, dus ook in de
beroepskeuzevoorlichting.
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Omschrijving

Elke rijd kiest z'n eigen oplossing. In de vooroorlogse periode is het vooral de beroepsgeschiktheid die de aandacht krijgt. Deze faktor gaat fungeren
- als toewijzings- of verdelingskriterium voor de belangen die met voorlichting
gemoeid zijn. De gedachte hier is: Als iemand een beroep heeft waarvoor hij ook
geschikt is, zal dat leiden tot meer individueel welzijn, tot een beter arbeidsethos
en tot een betere arbeidsverdeling. Geschiktheid is dan het element dat de verschillende belangen met elkaar verbindt. De Zeeuw stelt hier over:
'Het meest wenschelijke zou zijn, dat beide, het belang van den jeugdige en dat
van het beroep, in gelijke mate te dienen waren. Deze belangen toch zijn niet van
elkaar te scheiden, alleen reeds om het feit, dat zij in niet geringe mate van elkaar
afhankelijk zijn. Door welke der twee overwegingen de adviseur zich tenslotte zal
laten leiden, welk doel hij zich speciaal als hoofdzaak stelt, beide zullen gediend
zijn door een zoo juist mogelijke geschiktheidsbepaling van den jeugdige' ;
- als uitdrukking van een meer authentieke keuze waaronder mag worden verstaan: een keuze die zich van traditionele invloeden weet te ontdoen en die zich op
de individuele geschiktheid baseert. De term authenticiteit moet overigens worden geplaatst in het licht van het eerder geschetste morele appel. Authenticiteit
draagt, zo zouden wij dat willen noemen, het karakter van 'volgen waartoe gij
geschikt zijt';
- als uitdrukking van een reaktie op het geestdodende karakter dat veel beroepsarbeid kenmerkt. Zo wijst Eisen erop dat het volgen van 'algemeen ontwikkelend
onderwijs' van grote betekenis kan zijn voor diegenen die te lijden hebben onder
het geestdodende karakter van hun arbeid. Juist hier kan voorlichting bij beroepskeuze een goede rol spelen, door de aandacht te vestigen 'op de gevaren die bestaan
en op de noodzakelijkheid om hen, die arbeid als genoemden verrichten, te helpen
aan eene algemeene vorming en ontwikkeling in den vorm van voortgezet onderwijs, speciale ontwikkelingscursussen, toynbeewerk, herhalingsonderwijs, volksbibliotheken enz., opdat het soms zoo geestdoodende van hun dagtaak zoo mogelijk wordt opgeheven en hun denkvermogen langzamerhand leere zich op andere
1
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wijze te ontwikkelen, zoodat zij niet daar staan als slachtoffer van het onevenwichtige economische stelsel, maar hun den weg worde gewezen hoe en waar zich te
kunnen vormen tot een meer harmonisch ontwikkelden mensch' .
2

Beroepskeuzevoorhchting kan dan omschreven worden als: het individu, op grond
van diens lichamelijke en geestelijke geschiktheid, een beroep en de daarbij horende opleiding aanraden of ontraden, daarbij rekening houdend met de ekonomische vooruitzichten in dat beroep. Men zou ook kunnen zeggen: beroepskeuzevoorlichting heeft tot doel, de juiste man op de juiste plaats te brengen. Deze formulering loopt parallel met het doel dat men met arbeidsbemiddeling voor ogen
heeft. Uiteindelijk gaat het erom, 'den jongen mensch zijn plaats te wijzen in het
geheel der beroepen, hem daar te brengen, waar zijn capaciteiten het best tot ontwikkeling zullen kunnen komen...' De dagelijkse arbeid van de beroepskeuze^
adviseur bestaat, zo stelt Sikkema, 'in het houden van besprekingen met ouders en
kinderen. Hem (de adviseur, H.P.) wordt gevraagd: 'Wat kan mijn kind worden?'
en het is op deze vraag, dat hij in de eerste plaats moet trachten antwoord te geven' .
3

4

Voorlichting bij beroepskeuze heeft een ander doel dan de geschiktheidsbepaling die leidt tot een positief of negatief advies aangaande een konkrete funktie in
het bedrijf. In het eerste geval gaat het, aldus Delrue, om het kiezen van gepaste
werkzaamheden voor de onderscheidene individuen, 't zij kinderen, 't zij volwassenen. In het tweede geval gaat het om het uitkiezen van werkkrachten voor bepaalde werkzaamheden, aangeduid als selektie . In de beroepskeuzevoorhchting
wordt dus niet uitgegaan van de arbeidsgeschiktheid maar van de veel bredere beroepsgeschiktheid. Voorlichting eindigt in die zin altijd met een positieve aanwijzing van in aanmerking komende beroepen. Men zoekt het meest geschikte beroep. Bij selektie gaat het om het vinden van de meest geschikte kandidaat voor
een vakature.
s

In de hierboven gegeven omschrijving is een aantal elementen verborgen dat karakteristiek is voor de manier waarop beroepskeuzevoorlichting bedreven gaat
worden. Wij lichten deze elementen hieronder in het kort toe.
Het eerste element betreft het karakter van beroepskeuzevoorlichting; zij
mondt uit in een eenmalig en individueel advies waarmee een kandidaat een beroep wordt aangeraden cq. afgeraden.
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Een negatief advies bestaat hierin dat men de adviesvragende een beroep of studie ontraadt. Doorgaans wordt deze term echter in beperkter zin verstaan: het
ontraden juist van dat beroep, waarop de adviesvragende reeds zijn zinnen had
gezet. Zulk een negatief advies kan zijn grond vinden in een ongunstig medisch
rapport, in te lage of te hoge schoolcijfers, in de slechte vooruitzichten die het
beoogde beroep biedt, enzovoort .
De kandidaat wordt voorts geacht, zich ook aan het advies te houden. Sommigen steken hun teleurstelling over het niet opvolgen, dan ook niet onder stoelen of
banken. Zo meldt Polak in 1928 dat gevallen waarin 'onze raad inzake keuze van
beroep of werkkring volledig gevolgd wordt', gelukkig veelvuldig voorkomen. Een
konklusie die 'een moedgevende vergoeding is' voor de teleurstelling in die gevallen waarin het advies in de wind is geslagen of wanneer niets meer wordt vernomen van wat de kliënt met het advies gedaan heeft . En in 1931 schrijft zij: 'Dezelfde teleurstelling, die een arts ondervindt, wanneer een patiënt het te zijnen of
te haren bate voorgeschrevene niet ten uitvoer brengt, wordt door een beroepskeuzeadviseur of -adviseuse ondervonden, wanneer het met overtuiging verstrekte positieve beroepskeuze-advies niet opgevolgd wordt. Geen enkel BeroepskeuzeBureau zal, vreezen wij, voor deze onaangename ervaring altijd bespaard blijven.
Ook het Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid niet' .
6

7

8

Betekent dit dat het individu dus niet vrij mag kiezen ? Zeker niet want er is nog
altijd zoiets als vrijheid van beroepskeuze. 'Niets liever doet hij (de adviseur, H. P.)
dan de wenschen der jongeheden bevredigen. Daarom gaat hij uit van de door hen
genoemde keuze. Hij weet echter maar al te goed, dat die keuze veelal niet overeenstemt met de mogelijkheid haar te verwezenlijken... De adviseur zal dus de
uitgesproken keuze toetsen aan de resultaten van zijn onderzoekingen... Tenslotte zal hij hun aan- of afraden'. Waarbij de voorlichting verder gaat en, bij een
negatief advies, ook aanwijst wat dan wel een geschikt beroep is: 'De Voorlichting
bij Beroepskeuze vraagt aan allen, waarvoor zijt gij bruikbaar'. Ze onderscheidt
zich hiermee van de personeelsselectie: '...De personeel-selectie zegt tot hen, die
niet voldoen: gaat heen, wij kunnen U niet gebruiken. Zij kweekt teruggewezenen
en uitgeworpenen' .
9

En weer elders heet het: 'Het beroepskeuze-advies mag nimmer een andere beteekenis hebben dan die eener raadgeving. De eigenlijke keuze behoort te geschieden door den persoon zelf of door de ouders in verband met de wenschen van het
kind. Hoewel het meestal zal gebeuren, dat de raadvragenden het advies volgen en
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dit ook in de meeste gevallen het beste is, mag aan de vrijheid der uiteindelijke
keuze niet geraakt worden. Wanneer ouders en jongelieden het gevoel hebben, dat
hun keuzerecht ten volle gewaarborgd blijft, dan maakt dit de Voorlichting bij
Beroepskeuze des te populairder' .
Kortom, er is vrijheid van beroepskeuze maar ook een dwingende raad, het advies op te volgen. Dit laatste gebeurt ook met het oog op het belang van een goede
beroepskeuze voor de gemeenschap. Treffend wordt dit nog eens door het Tweede
Kamerlid Gerhard verwoord op het nationale kongres in 1925: 'Op ieder rust, als
lid der gemeenschap, de plicht zijn aandeel te nemen in den, hetzij indirect dan wel
direct, productieven arbeid, als de absolute voorwaarde voor het voortbestaan dier
gemeenschap, als cultuurproduct beschouwd.' En bij de opvoeding moet ernaar
worden gestreefd, 'dat de jonge mensch geplaatst worde bij het beroep, dat de
meeste waarschijnlijkheid biedt voor de vervulling van de daarin omschreven
voorwaarden en tevens dat hij (wanneer mogelijk en noodig) de bijzondere vooropleiding daartoe ontvangt.
10

Ten behoeve daarvan hebben de Commissies voor Beroepskeuze een belangrijke taak van raadgeving en voorlichting te vervullen' .
Bij dezelfde gelegenheid drukt Van Riet zich zo uit: 'Er moet echter naar gestreefd worden, dat men ook in zijn maatschappelijken arbeid zijn persoon kan
leggen.
In de eerste plaats is daarvoor noodig een juiste waardeeringsmaatstaf voor allen maatschappelijken arbeid, een inzicht hoe nuttig en noodig die ook meest eenvoudige arbeid is en hoe verdienstelijk zich een gemeenschapslid maakt, met dien
eenvoudigen arbeid met liefde en opgewektheid te verrichten.
In de tweede plaats moet dan voor den betrokkene de meest geëigende arbeid
gekozen worden' . Hij voegt eraan toe dat ook de arbeid die weinig beroep doet op
bijzondere eisen van beroepsbekwaamheid, als iets moois moet worden gezien:
'Waar honderdduizenden door het leven gedwongen worden op een plaats te werken, waarop van eigenlijke beroepsvreugde geen sprake kan zijn dan langs de zeer
afgeleide methode, welke spr. zich voorgesteld heeft, heeft het een zeer groote
waarde reeds bij de jeugd eerbied op te wekken voor den geringsten arbeid.
Zoolang men een sneeuwruimer op 't oogenblik dat hij de straat reinigt, niet
aanziet voor een weldoener, zal men de rechte waardeering voor den arbeid nooit
hebben en zal men ook nooit tot de juiste oplossing van het vraagstuk der beroepskeuze en der beroepsvoorlichting kunnen komen.
11

12
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"De" arbeider kan niet hoog genoeg worden gesteld' .
Beider citaten zijn overigens weer mooie voorbeelden van het ethisch appèl
waaraan ook de politiek en de overheid driftig participeren.
13

In de gegeven omschrijving van beroepskeuzevoorlichting is ook een tekstdeel gewijd aan de fysieke faktor. Aan deze faktor is o.a. de naam van de Hilversumse
schoolarts Striening verbonden . Vermoedelijk komt de aandacht voor deze faktor voort uit het onderzoek naar de gevaren die sommige beroepen opleveren voor
de gezondheid, de zgn. beroepsziekte wier bestijding de 'beroepsarts' in het leven
heeft geroepen . De betekenis van deze faktor wordt niet altijd even hoog aangeslagen maar hij doet al eerder z'n intrede in de adviespraktijk dan de andere factoren: 'Vóór dat de beroepskeuze-voorlichting zich tot een zelfstandigen tak van
dienst wist op te werken, was het vrijwel alleen de medicus, die een woord had mee
te spreken met de ouders, waar het ging over de keuze van een beroep' . Het zijn
met name de schoolartsen wier adviezen in de vooroorlogse periode een belangrijk
onderdeel uitmaken van. de school- en beroepskeuzepraktijk. Voorts ontwikkelt
zich in deze periode een afzonderlijke tak van wetenschap die wordt aangeduid als
de 'geneeskundige voorlichting bij beroepskeuze'. Over deze tak publiceert met
name de Amsterdamse schoolarts Berinsohn .
14

15

16

17
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Een ander element in de omschrijving betreft de toevoeging 'daarbij rekening houdend met de ekonomische vooruitzichten in het beroep'. Gedoeld wordt hier op de,
door Folmer al geïntroduceerde stand van de arbeidsmarkt en de te verwachten
ontwikkeling hierin. Deze factor is een veel terugkerend punt in de vooroorlogse
periode. Uit de bestudeerde literatuur mag worden afgeleid dat men met deze faktor niet zoveel moeite heeft. De kontinue aktualiteit van het werkloosheidsvraagstuk zal daar beslist mee te maken hebben. Veel auteurs zijn het er n.1. over eens
dat de vooruitzichten in het beroep een normaal onderdeel moeten zijn van het
advies, omdat dat in het belang wordt gezien van het individu.
Een mooi voorbeeld hiervan wordt o.a. geleverd door Ten Have, als psycholoog
verbonden aan de Dr. D. Bos Stichting in Groningen. In een tweetal inleidingen
uit respektievelijk 1934 en 1938 vertelt hij over beroepen die moeten worden ontraden omdat ze te weinig vooruitzichten bieden. Hier kan het psychologisch onderzoek ook de helpende hand bieden: 'Maar als het aanbod de vraag overtreft, wat
in onze maatschappij toch vrijwel steeds het geval is, dan is het in principe alleszins

58

BEROEPSKEUZEVOORLICHTING IN DE V O O R O O R L O G S E PERIODE

gewenst het aantal op te leiden werkkrachten van meet af aan te beperken en het
ligt dan voor de hand, dat men door selectie de duidelijk ongeschikten, van wie met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgemaakt, dat ze in het
toekomstige beroep zullen mislukken, uitschakelt. Dit is niet alleen een maatschappelijk belang, maar evenzeer een individueel belang. Teleurstellingen worden er door voorkomen; het is veel beter, dat het land van de aanvang af weet wat
al en wat niet binnen zijn bereik ligt, dan dat het dat moet ervaren door een reeks
school- en beroepsmislukkingen. Misschien, dat op deze wijze ook indirekt er aan
kan worden-meegewerkt, dat het aantal werkelijk uitstekende krachten in de geschoolde vakken relatief groter wordt, want aan goede werkkrachten schijnt nu en
dan nog wel behoefte te bestaan' .
19

Ook in artikel 13 van de Concept-verordening die de Vereeniging tot Bevordering der Voorlichting bij Beroepskeuze in 1930 publiceert, staat:
'Het Bureau brengt aan de hand der verzamelde gegevens de adviezen in den
regel mondeling uit en houdt daarbij rekening met den stand van de arbeidsmarkt
en de economische en sociale vooruitzichten in de in aanmerking komende vakken
of de bijzondere eischen van bepaalde ondernemingen' . In deze zin kan in de
literatuur maar weinig dispuut worden gekonstateerd. Voor zover er diskussie is,
gaat die vooral over de vraag tot waar de invloed van deze factor mag gaan: Wat is
haar betekenis als kriterium voor een goede beroepskeuze, in verhouding tot de
factor 'geschiktheid'? De meerderheidsopvatting is toch wel, dat de arbeidsmarkt
een toetsende funktie heeft. Dat laat zich o.a. vertolken bij Van Det die van mening is, dat de arbeidsmarkt een 'correctieve inmenging' moet zijn: het advies
moet tenslotte aan de arbeidsmarktfaktoren worden onderworpen . En over een
elders gesignaleerd overaanbod in verschillende intellectuele beroepen, anno
1928, zegt hij: 'Zonder nu hier de al of niet juistheid, of zelfs de mogelijkheid dezer
conclusie te onderzoeken, mogen wij toch wel constateeren, dat de adviseur bij
beroepskeuze met het aanraden van een intellectueel beroep zich wel grondig
overtuigen mag of een uitgesproken aanleg aanwezig is' .
20

21

22

Hiertegenover staan ook wel andere geluiden. Zo stelt Grünbaum, als psycholoog nauw betrokken bij het advieswerk van de protestants-christelijke bureaus,
dat de ekonomische vooruitzichten belangrijk zijn om het individu ook daadwerkelijk in staat te stellen, zijn geliefd beroep te realiseren, maar omgekeerd: 'Wanneer een beroep slechts met het oog op de economische vooruitzichten gekozen
wordt, werkt de tegengestelde richting der persoonlijke belangen en bekwaamhe-
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den belemmerend op de goede uitoefening van het beroep. Daardoor wordt tenslotte niet slechts de persoon, doch ook de gemeenschap benadeeld' .
Het individu moet, zo mag Grünbaum geïnterpreteerd worden, uiteindelijk
richtsnoer blijven. Polak, direktrice van het Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid, wijst nog op een ander gegeven. Zij stelt dat omtrent de toekomst in bepaalde
beroepen geen prognose is te stellen, ook niet door studenten en zelfs niet door de
professoren in de staathuishoudkunde: Tn welke bedrijven zal de conjunctuur
hooger of lager worden? Zij weten het evenmin als wij' . Bovendien, zo betoogt
zij, is er verschil tussen een kollektief beroepskeuze-advies waarin een beroep dat
weinig perspektief biedt, in het algemeen wordt ontraden, en een individueel advies dat de uitzondering op deze regel is . Deze opvatting is ook terug te vinden
bij Bakker: er is verschil 'tussen de vooruitzichten van het vak en die van den
persoon'. Zodoende is een eenzijdig vasthouden aan de vooruitzichten van het vak
'een zeer overdreven verband' leggen tussen de beroepskeuze en de stand van de
arbeidsmarkt. In de beroepskeuze is het nl. te doen om een keuze van een algemene richting waarbinnen nog zoveel mogelijk is dat de stand van de arbeidsmarkt
betreffende een bepaald vak er niet bij gehaald hoeft te worden. Bovendien: hoe
zal de stand zijn als iemand na zoveel jaren studie op de arbeidsmarkt komt? Dat
kan niemand zeggen .
23

24
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In 1940 voegt Van der Vlist, leider van de afdeling Beroepskeuze van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek in Utrecht, er nog een ander element aan
toe. Hij bepleit rondom de kwestie een goede samenwerking met de plaatselijke of
districts-arbeidsbeurs die de adviseur wekelijks kan inlichten over de stand van
vraag en aanbod, onderscheiden naar beroepsgroepen en zelfs naar beroepen.
Voorts wil hij een betere arbeidsmarktinformatie omdat de gegevens die nu komen van het Rijk, de vakbeweging of werkgevers, een onvolledig detailbeeld of een
vaag algemeen beeld bieden:
'Het opwerpen van deze vragen doet zien, dat men in onze tijd bij de beroepskeuze, uitgaande van de plaatsingskans, te rekenen heeft met allerlei slechts ten
dele kenbare factoren.
Het zou trouwens ook de vraag zijn of een beroepskeuze-adviseur in staat zou
zijn ze allen in rekening te brengen bij het bepalen van zijn advies. Het verzamelen
en bewerken van de gegevens behoort tot het terrein der statistici, economen en
sociaal-geografen.
Vast staat echter, dat goede gegevens over de bezetting van de beroepen door
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het gehele land, onderscheiden in vrouwelijke en mannelijke, jeugdige, halfwassen en volwassen, geschoolde, geroutineerde en ongeschoolde werknemers, ons
al een heel eind in de goede richting zouden kunnen brengen. Eigenlijk zou een
centrale instantie door bekwame sociaal-economen en sociaal-geografen alle gegevens van deze aard moeten doen bewerken ten dienste van een goede arbeids-verdeling en beroepskeuze-voorlichting' .
Van der Vlist volgt hier overigens een lijn die al in 1913 door Folmer wordt
uitgezet: 'Even zij aangestipt, dat niet alleen noodig is een overzicht van en inzicht
in de plaatselijke arbeidsmarkt voor jeugdige personen, doch ook niet minder van
en in de nationale arbeidsmarkt en de arbeidsmarkt in de onderscheiden beroepen.
Daarom zou er moeten komen eene organisatie die voor het geheele land die materie bestudeerde, in aansluiting wellicht aan de Nederlandsche Vereeniging van Arbeidsbeurzen, in de toekomst misschien aansluitend aan den arbeid der Raden van
Arbeid, eene algemeene organisatie, die de plaatselijke voortdurend op de hoogte
brengt, ook de beroepskeuze in het algemeen bestudeert (artsen, welke hiervan
speciaal studie maken)' .
27

28

Een ander element van beroepskeuzevoorlichting is de opleiding voor het beroep
dat wordt aangeraden. Het advies, zo stelt Van Det, geeft een uitkomst weer waarin bijna altijd een toekomst-oordeel besloten ligt, 'een oordeel niet over de onmiddellijke geschiktheid, maar over de mogelijkheid om tot geschiktheid te worden
opgevoed. Vandaar dat de raadgeving voor de opleiding, zelfs voor de vóóropleiding d.w.z. het verkrijgen van den algemeenen kennis - en vaardigheidsgrondslag, om daar de eigenlijke opleiding op voort te bouwen, zulk een belangrijke
plaats inneemt in het werk der voorlichting bij beroepskeuze' .
Het aanwijzen van de meest geschikte opleiding is al van meet af aan een essentieel element van voorlichting. Er zijn bureaus die zelfs starten onder de naam:
bureau voor vakopleiding en beroepskeuze. Deze gekombineerde aandacht komt
voort uit de gedachte van de oprichters, dat beroepskeuze eerst en vooral ten goede
moet komen aan de jongens uit de 'arbeidenden stand'. Vakopleiding wijst hen
dan de weg naar een geschoold beroep en daarmee naar een betere toekomst .
Waar een vakopleiding ontbreekt, wordt die desnoods gekreëerd in overleg met de
betrokken werkgever . Op momenten waarop het onderwijs in haar geheel onvoldoende funktioneert en als obstakel wordt ervaren voor een goede ontplooiing
van het individu, daar ontmoet men in geschrifte ook de beroepskeuze-adviseur
29
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die de manco's van het onderwijs aan de kaak stelt en pleit voor verbetering. Voorbeelden hiervan zijn de pleidooien voor beter onderwijs aan de niet - leerplichtige
jeugd, en verlenging van de leerplichtige leeftijd. Deze verbeteringen acht men
nodig om de leerling een betere voorbereiding te geven op de keuze van het beroep
en op de intrede in het bedrijfsleven .
32

Beroepskeuzevoorlichting omvat tenslotte bij alle auteurs drie typen werkzaamheden, door Van Det kernachtig samengevat als: adviseren omtrent de geschiktheid waaronder ook begrepen de voorlichting over opleidingen en beroepen aan
het publiek, plaatsing van individuen in het bedrijf en het plegen van nazorg .
Het begrip beroepskeuzevoorlichting heeft dus een ruimere betekenis dan het begrip advies en gaat zich daarmee onderscheiden van wat de na-oorlogse periode op
dit punt laat zien.
33
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Werkterrein

Met de uitspraak dat een rationele beroepskeuzeleiding vooral ten goede moet komen aan de 'jeugdigen persoon', geeft Folmer in 1913 al aan waar het werkterrein
van beroepskeuzevoorlichting moet liggen. Ofschoon rond 1925 een aantal bureaus ook adviezen verstrekt aan volwassenen , vinden we in de meeste statuten
en reglementen toch een leeftijdsgrens . Meestal zijn het jongeren, zo tussen de
12 en 18 jaar. Waarbij de jongeren die na de zesde klas geen dagonderwijs meer
gaan volgen, vooralsnog de grootste zorggroep vormen.
Met deze keuze wordt tevens gewezen op de school als een erg belangrijk terrein
waar de beroepskeuzevoorlichting haar werk gaat doen. Speerpunt daarbij is de
zesde klas. Aan deze zorg ligt de opvatting ten grondslag dat de keuze die in deze
klas moet worden gemaakt, tamelijk beslissend is voor de verdere beroepskarrière.
Reden om deze keuze zo goed mogelijk voor te bereiden en daarbij ook af te gaan
op het advies van de adviseur, in samenspraak met het oordeel van de onderwijzer,
de schoolarts en de ouders.
Folmer baseert het belang van de voorlichting in de zesde klas mede op de gedachte dat de school nu eenmaal alle toekomstige jeugdige arbeiders en arbeidsters
bereikt en in die zin voor de voorlichting zo belangrijk is .
Van Det benadrukt de nauwe verwantschap tussen schoolkeuze en beroepskeuze als volgt: 'Nog veel te weinig ziet men in de opvolgende schoolsoorten een
trapsgewijze voorbereiding voor bepaalde beroepen, een steeds enger worden van
de grenzen, waarbinnen gekozen kan worden... In het algemeen is dus de zaak
zoo: Kinderen, die van de Lagere School naar H.B.S., M.U.L.O.- of vakschool
gaan, doen een meer of minder bepaald omgrensde beroepskeuze, in de beide eerste gevallen schakelen zij in het algemeen de beroepen van handenarbeid uit, in het
laatste geval kiezen zij direct een beroep uit het gebied der ambachten. Kinderen,
die naar het zevende leerjaar gaan, schakelen daarmede in het algemeen de intellectueele beroepen uit, terwijl hun kansen op een ambachts-beroep zeer gering
worden. Het zesde leerjaar is en blijft dus beslissend voor de beroepskeuze. Onze
geheele schoolorganisatie is gebaseerd op dit feit. Men moge dit betreuren, het is
1

2

3

63

WERKTERREIN

nu eenmaal de werkelijke toestand. ' Voorts wijst hij erop, dat de keuze na de
lagere school voor een groot deel bewerkt wordt door maatschappelijke faktoren en
door traditie. Dus is er alle reden, deze keuze te grondvesten op gegevens, aan het
land ontleend. Aan de wetenschap de taak, deze keuze op verantwoorde grondslagen te vestigen. 'Op de leeftijd van 14 a 15 jaar worde het beroep in het middelpunt
van het onderwijs gesteld... Aan het einde der Lagere School worde een zoo systematisch mogelijk geregelde selectie ingevoerd, die zich richt op het aanwijzen eener richting, en - in een hopelijk steeds verminderend aantal - op de keuze van een
bepaald beroep' . Ook stelt hij dat de schoolkeuze tot op zekere hoogte beroepskeuze bevat, 'zij het dan ook meestal slechts een algemeene richtingskeuze, de
beroepskeuze echter gaat in tallooze gevallen niet gepaard met een schoolkeuze'.
Als dit laatste het geval is, dringt zich het persoonlijkheidsonderzoek des te meer
op .
4

s

6

De keuze van het lagere-schoolkind als primaire doelgroep, kan ook worden
verduidelijkt met een citaat uit het jaarverslag van het Bureau voor Beroepskeuze
in Rotterdam: 'De jaren van 12-15 J de aangewezen leeftijd om ons bureau te
raadplegen. De beste toestand lijkt ons, dat men het bureau beschouwt als een
verlengstuk van de lagere school. We bedoelen niet de eindtaak van de lagere
school geheel over te nemen, doch in nauw overleg met het onderwijzend personeel te bepalen, welke richting voor hun leerlingen de beste is' .
Hier en daar ziet men de beroepskeuze-adviseur ook andere geledingen naar
voren schuiven zoals de vierde klas van het gymnasium en de kweekschool .
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De hier bedoelde primaire doelgroepen van beroepskeuzevoorlichting kunnen aan
de hand van enkele cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), nader
worden geïllustreerd.
In 1937, het eerste jaar waarover het CBS gegevens verstrekt, bestaan er in ons
land ± 40 bureaus (inclusief kommissies voor beroepskeuze), die samen in dit jaar
± 8000 nieuwe adviesvragenden van dienst zijn. Onderscheiden naar leeftijd en
geslacht ziet dat er zo uit:
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De nieuwe aanvragen in 2937, onderscheiden naar leeftijd en geslacht der adviesvragenden.
Geslacht
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31

499

28

1803

100

3719

46

2363

30

1916

24

7998
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Uit dit overzicht blijkt volgens het CBS dat de meerderheid der adviesvragenden, nl. 76%, tot het mannelijk geslacht behoort. De mannelijke adviesvragenden
komen over het algemeen op jongere leeftijd naar de bureaus dan de vrouwelijke.
Ongeveer de helft der adviesvragenden komt blijkbaar vlak voor of kort na het
verlaten van de lagere school. Bij een nadere analyse per bureau (niet in het overzicht opgenomen) blijkt dat aan alle instellingen het aantal jongens belangrijk groter is dan het aantal meisjes. Het R.K. Openbaar Bureau voor Beroepskeuze in
Tilburg vormt hierop een uitzondering . Enkele bureaus geven uitsluitend voorlichting aan meisjes dan wel aan jongens.
10

In 1940 vermeldt het CBS ten aanzien van de nieuwe adviesvragenden:
bij de mannen: 48% jonger dan 15 jaar
3 1 % 15-17 jaar
21% 18 jaar en ouder
bij de vrouwen: 34% jonger dan 15 jaar
35% 15-17 jaar
3 1 % 18 jaar en ouder
Voorts is in dit jaar het aantal mannelijke adviesvragenden opnieuw belangrijk
groter dan het aantal vrouwelijke . Ter aanvulling verstrekt het CBS ook nog de
percentages van de nieuwe adviesvragenden naar laatstgenoten dagonderwijs,
voor de jaren 1938, 1939 en 1940. Deze percentages zien er zo uit:
11
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Laatst genoten dagonderwijs:
gewoon lager onderwijs
uitgebreid lager onderwijs
voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs
nijverheidsonderwijs
overig onderwijs

1938 1939 1940
48
43
44
26
26
24
18
18
16
10
10
10
2
2
3

In de literatuur is overigens goed te zien dat de beroepskeuze-adviseur het niet
gemakkelijk heeft om zijn advies ingeburgerd te krijgen. Ten aanzien van (de toelating tot) het voortgezet onderwijs wordt niet zelden tegenwerking ondervonden
van konkurrerende groepen en van het toelatingsexamen.
Zo maakt de Christelijke Psychologische Centrale in haar vergadering van
27 maart 1929 gewag van het standpunt van de Bond van Vereenigingen van
Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs, dat de beroepskeuze
aan abituriënten van dit onderwijs door de bond zelf ter hand zal worden genomen. Dit initiatief valt bij de centrale niet in goede aarde; er is geen speciale voorlichting nodig voor intellectuele beroepen. Bovendien kan dit voorlichtingswerk
het best worden ondergebracht bij de terzake deskundigen, zoals de protestantschristelijke adviseurs .
In 1929 windt de redaktie van het tijdschrift Jeugd en Beroep zich nogal op over
een initiatief van de Vereeniging van Academisch Gevormde Christen-vrouwen
en van de Nederlandse Vereeniging van Vrouwen met Academische Opleiding,
om gezamenlijk voorlichting te gaan bedrijven op de HBS, Gymnasium en het
Lyceum. Een initiatief dat ook hier wordt beoordeeld als een dreiging tot het ontstaan van een afzonderlijke voorlichting voor de intellectuele beroepen. Beter is
het, zo zegt de redaktie, om de terzake kundige bureaus voor beroepskeuze beter te
outilleren .
Rondom het toelatingsexamen doen zich met name in de periode 1924-1928
nogal wat spanningen voor. Aanleiding daartoe is allereerst de inwerkingtreding
van de Nijverheidsonderwijswet in 1921. Artikel 14 uit deze wet vordert dat alle
jongens en meisjes voor wie toelating tot een school voor nijverheidsonderwijs
wordt gewenst, een medische keuring ondergaan waaruit blijkt of de leerling voor
het gekozen ambacht, vak of beroep lichamelijk al dan niet geschikt is . In 1927
wordt ten behoeve van de selektie tot de HBS het toelatingsexamen weer ingevoerd. Bij de toelating tot de ambachtsschool wordt van hetzelfde instrument ge12
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bruik gemaakt. In de vaktijdschriften leidt dit tot nogal felle diskussies waarin de
adviseur tracht aan te tonen welke onmisbare waarde zijn advies heeft . Een mooi
voorbeeld levert het pleidooi van Luning Prak, als psycholoog verbonden aan de
Dr. D. Bos Stichting in Groningen. Hij voert aan dat bij het toelatingsexamen te
eenzijdig wordt gelet op de leerprestaties. De psychotechniek, zo stelt hij, verdient
een vaste plaats naast de middelen die nu worden gebruikt om leerlingen voor het
voortgezet onderwijs te selekteren . Uit de praktijk blijkt nl. dat de geschiktheidsbeoordeling door het hoofd van de lagere school, droevige resultaten te zien
geeft. Gemiddeld blijft ieder jaar op een Nederlandse 'burgerschool' ruim 20 procent der leerlingen zitten. Vooral in de eerste klas van deze school vallen veel
slachtoffers. 'Een fabrikant, die regelmatig 25% of meer materiaaluitval had, zou
zich minstens verontrust gevoelen en met alle beschikbare middelen trachten, dit
percentage te drukken. Maar de middelbare school, die met het allerkostbaarste
materiaal werkt voor het allerbelangrijkste doel: de vorming van een maatschappelijke keurbende, een élite naar kennis en capaciteiten, accepteert doodkalm den
bestaanden wantoestand en kent geen betere selectie dan jaar op jaar 20 of 25%
van de leerlingen, waarvoor zij de verantwoordelijkheid zonder blikken of blozen
op zich heeft genomen, te laten zakken en klachten te uiten over het dalend peil der
leerlingen' .
ls

16
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We zullen deze auteur overigens nog vaker tegenkomen.
Tenslotte valt in de literatuur nog een werkterrein te signaleren waarop de beroepskeuze-adviseur aktief wil zijn: de vrije jeugdbeweging. Deelen noemt deze
de onverplichte en vrijwillige deelneming aan het verenigings- en klubleven. Het
is het derde milieu, naast gezin en school, waar de jeugd opvoeding ontvangt .
Vanuit deze beweging wordt de verwachting uitgesproken, dat de beroepskeuzeorganen ten behoeve van de geldverdienende jeugd moeten samenwerken met de
vrije jeugdvorming. De Groot formuleert dat de R.K. Jeugdorganisatie nauwe
verwantschap moet gevoelen met het vraagstuk der beroepskeuzevoorlichting;
echter 'de groote moeilijkheid blijft steeds de vraag, hoe die verwantschap naar
buiten uit te spreken: of duidelijker, hoe kan practisch door de R.K. Jeugdverenigingen eenvoudige, doch doelmatige leiding in beroepskeuze- vraagstukken aan
haar jongere leden worden gegeven' .
Beide auteurs wijzen erop dat voorlichting bij beroepskeuze ook een taak heeft
te vervullen ten opzichte van de jongeren die niet meer op school zitten. Deze taak
18
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schept een wederzijdse verplichting tot samenwerking.
Ook Holthuizen wijst op dit aspect. Niettemin maakt hij melding van een 'apathische houding' der jeugdbeweging. Hij noemt die een der meest zonderlinge
lacunes in de huidige organisatie der voorlichting .
Berger maakt er gewag van dat het kontakt tussen jeugdleider en beroepskeuzebureau, op een enkele uitzondering na, nog vrijwel 'nul is'. Hij pleit voor een betere samenwerking zodat ook de jeugdleiders doordrongen raken van de 'noodzakelijkheid van goed-geleide beroepskeuze-voorlichting' .
20

21
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8.1

Instrumenten
INFORMATIE OVER HET BEROEP

Wie beroepskeuzevoorlichting wil plegen, zo is de veelgelezen opvatting, moet
kennis nemen van de persoon die men van advies wil dienen en van het beroep dat
men voor hem geschikt acht. Deze opvatting ligt al besloten in het werk van de
Amerikaan Parsons die in 1908 in Amerika een beroepskeuzebureau opricht, daarbij uitgaande van de visie: een beroepskeuze moet zijn gebaseerd op zelfkennis,
kennis van het te kiezen beroep en op een vergelijking dier beide gegevens .
Ter ondersteuning van deze kennis ontwikkelen zich hier te lande instrumenten
waarvan men aanneemt, dat ze een goede basis vormen voor verantwoorde voorlichting.
1

Toegepast op het beroepenveld ontwikkelen zich twee typen informatie.
Het eerste type is bedoeld ter ondersteuning van de publieksinformerende
funktie. Terwille hiervan worden gegevens over beroepen geïnventariseerd, beschreven en in een dokumentatief overzicht verwerkt. De beschrijving vindt vooral plaats in termen van opleidingskenmerken, hier en daar aangevuld met een korte aanduiding van het werk in het beroep. De dokumentatie is bedoeld als eerste
oriëntering in het beroepenveld. Als produkt hiervan verschijnen schriftelijke gidsen, oorspronkelijk opgezet als wegwijzer voor ouders en voogden, wonende in de
regio waar het bureau werkzaam is; later komen ook werken op de markt die een
boven-regionale betekenis hebben .
Een deel van dit type informatie stapelt zich op bij de bureaus ter vulling van de
dokumentatiebehoefte.
Brugmans, als psycholoog eveneens verbonden aan de Dr. D. Bos Stichting in
Groningen, omschrijft de betekenis van deze informatie als volgt: 'Laten wij de
zaak meer algemeen opvatten. Motieven zijn voorstellingen, die haar motiefkracht ontleenen aan de neigingen. Wanneer iemand weinig voorstellingen heeft,
dan zal hij weinig motieven hebben, dan zullen zijn neigingen zich niet kunnen
2
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uiten in een bewust wilsbesluit, en allerminst in de daad. Voorstellingen zijn
noodig, en in verband met ons onderwerp kunnen wij dit meer concreet formuleeren door er op te wijzen dat de beroepscandidaat, meer dan tot heden het geval
pleegt te zijn, een overzicht moet hebben van de beroepen, die voor hem openstaan. Wanneer de horizon geborneerd is, dan zal bij menigeen een fundamentele
neiging veroordeeld zijn tot een latent leven, dan zal levensgeluk in kiem vernietigd worden, mede tot schade van de maatschappij. Daarom wezen wij erop, dat
voorlichting in de eerste plaats zal moeten bestaan in een exposé van mogelijkheden, in het geven van een overzicht. Nu, aan dezen eisch is in zekeren zin gemakkelijk te voldoen. Er bestaan boeken, waarin een overzicht wordt gegeven van de
voornaamste beroepen en betrekkingen. Er wordt gewoonlijk meer in gezegd over
opleiding, de salarieering, de promotie enz., dan over het wezen van het beroep,
maar dat kan ook moeilijk anders. Een dergelijk algemeen werk zal de aandacht
kunnen vestigen in de een of andere richting en dan heeft het voldaan aan de eischen, die men redelijkerwijze kan stellen' .
3

Van Det legt evenzeer de klemtoon op de funkrie van de algemene 'beroepsvoorlichting'. In zijn ogen behoort deze zelfs vooraf te gaan aan welke vorm van
verdere oriëntatie dan ook. Indien nodig, kan nog gebruik gemaakt worden van
psychologisch onderzoek .
Tussen Polak en Brugmans ontstaat diskussie over de vraag of het inventariseren van beroepen wel voldoende is. Brugmans vindt dat inventarisering slechts
een eerste stap is op weg naar een psychologische analyse van beroepen als onmisbaar element voor een verantwoord beroepskeuze-advies. Polak is een andere mening toegedaan maar zij heeft het vaker met de psychologen aan de stok. Haar
Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid houdt zich vanaf 1912 bezig met de voorlichting aan meisjes. Haar opvatting is, dat het proefondervindelijk onderzoek
der beroepen niet de enige, verantwoorde aanpak hoeft te zijn. De systematische
studie zoals die naar voren komt in de, door haar bureau uitgegeven schriftelijke
gidsen, is evenzeer van betekenis . Deze gidsen bereiken een groter pubhek en
verdienen in het algemeen zelfs de voorkeur boven een mondeling advies, mits de
gidsen regelmatig worden bijgehouden. Voorts betoogt zij dat de ouders en hun
kinderen best in staat zijn om in overleg met de school, zelfstandig een keuze te
maken uit de vele mogelijkheden die de gidsen opsommen. Zij tilt dan ook niet aan
het bezwaar dat de gidsen geen pasklaar, individueel advies opleveren. Daar komt
bij dat, wie wil adviseren omtrent een beroep, van het gehele beroepenveld op de
4
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hoogte moet zijn. Want het juist voor de aanvrager meest passende beroep zou wel
eens kunnen liggen op dat gedeelte, dat voor de adviseur nog onbekend terrein is.
Dus zouden alle beroepen geanalyseerd moeten zijn en zover is het nog lang niet.
Dit is dan nog afgezien van het gegeven, dat vele beroepen 'onvatbaar' zijn voor
een psychologische analyse; beroepen zijn geen onveranderlijke grootheden .
De schriftelijke leidraden van Polak hebben dan ook een bijzondere toevoeging
in termen van: 'dit beroep wordt aangeraden of ontraden'. Een voorbeeld hiervan
is te zien in bijlage i.
6

Het tweede type is bedoeld ter ondersteuning van de konkrete adviesfunktie. De
informatie van dit type bevat gegevens die worden ontleend aan drie bronnen:
- de medische beroepsanalyse met behulp waarvan beroepen worden gerangschikt naar de eisen die zij stellen aan het lichaam;
- de psychologische beroepsanalyse met behulp waarvan beroepen worden gerangschikt naar de vereiste eigenschappen;
- de beroepskundige analyse die de beroepen beschrijft in termen van werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, karrièrepatronen,
ekonomische perspektieven, e.d.
Van Dael noemt als onderdelen van de psychologische beroepenanalyse: de beroepseisen en de neigingen .
Beroepseisen zijn die funkties en eigenschappen die nodig zijn om de werkzaamheden in het beroep met succes te kunnen uitoefenen. Daarbij gaat het niet
alleen om het aantal funkties en eigenschappen maar ook om de graad (mate)
waarin zij nodig zijn.
Een zo betrouwbaar mogelijke kennis van de beroepseisen wordt nagestreefd in
de psychotechnische arbeidsstudie en wel in dat deel, waarin het accent valt op de
geschiktheid van de mens voor het beroep, de zogeheten materiële arbeidsstudie .
Het uiteindelijk doel hiervan is het verkrijgen van een gestandaardiseerd onderzoek, bevattende geldige en betrouwbare proeven die de psychische beroepseisen
meten. Bij het verkrijgen van de benodigde informatie worden mensen ondervraagd die reeds geruime tijd in het te onderzoeken beroep werkzaam zijn en daarin succesvol opereren. Als de gewenste informatie genoegzaam is verkregen,
wordt een beroepsprofiel ontwikkeld dat een set van eigenschappen omvat die specifiek worden geacht voor dat beroep. Dit profiel wordt vergeleken met het profiel
van eigenschappen die de adviesvragende bezit.
7
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Neigingen zijn de innerlijke oorzaak van beroepswensen en vinden in het ene
beroep gemakkelijker bevrediging dan in het andere. Het is waardevol om beroepen te klassificeren naar beroepseisen en bevredigingsmomenten. Een zodanige
klassifikatie laat nog op zich wachten, zo stelt Van Dael, 'tot wij beter op de hoogte
zijn van de eischen der verschillende beroepen en van de neigingen, waaraan de
verschillende beroepen gelegenheid tot bevrediging bieden' .
9

Ter verkrijging van de beroepeninformatie kunnen de bureaus voor beroepskeuze
drie bronnen gebruiken :
• literatuur over beroepen. Duitstalige literatuur over beroepseisen is rond
1928 redelijk voorradig . Nederlandse literatuur is schaarser .
• bedrijfsbezoek. Aangeraden wordt om een zo goed mogelijk beeld te krijgen
van het bedrijfsleven ter plaatse;
• enquêtes. Ter ondersteuning hiervan kunnen de bureaus checklists gebruiken. Zoals deze, ontleend aan het tijdschrift Jeugd en Beroep:
' - Omschrijving van het beroep.
Opgave van de werkzaamheden, die er toe behooren, de begrenzing tegenover
andere beroepen, de verschillende branches, die er in voorkomen, enz.
De gebruikte werktuigen en gereedschappen, materialen, grondstoffen, hulpfabrikaten, enz.
- De arbeidsverdeeling; de onderverdeeling in speciale beroepen, bijv. bij den
electricien: ankerwikkelaar, schakelbordmonteur, installateur voor huisinstallaties, id. voor leidingsnetten, id. voor krachtinstallaties, id. voor lichtinstallaties, radiomonteur, enz.
- Eischen:
a. van opleiding,
b. voor aanname van jeugdigen,
c. van hchaamsontwikkeling en gezondheid (medische keuring),
- Vereischten voor de uitoefening van het beroep.
a. vereischten van aanleg en ontwikkeling,
b. psychische eigenschappen,
c. lichamelijke gesteldheid.
- Vooruitzichten.
a. loonen en arbeidsvoorwaarden,
b. promotie,
10
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c. ontwikkeling van het beroep.
- Statistiek.
a. omvang van het beroep (aantal jeudigen, aantal volwassenen, aantal
mannelijke, aantal vrouwelijke werkkrachten)
b. werkloosheidsstatistiek,
c. seizoen-arbeid.
- Wetgeving.
a. toepassing der Arbeidswet op het bedrijf,
b. beschermende bepalingen,
c. bepalingen voor jeugdigen en vrouwen.
- Vakvereenigingswezen - vakbladen, technische tijdschriften, enz. '.
Een ander, gelijksoortig model komt van het R.K. Centraal Zielkundig Beroepskantoor in Utrecht en is opgenomen in bijlage 2.
In het getoonde model is de analyse door het kantoor ingevuld voor het beroep
metselaar .
13

14

Bij het verzamelen van de beroepeninformatie in termen van eisen, spelen de psychotechnische centra en -afdelingen, een voorname rol. Een voorbeeld is het R.K.
Centraal Zielkundig Beroepskantoor in Utrecht waarvan de eerste direkteur, Van
Ginneken, al in 1918 pleit voor een 'beroepskataloog'. Naar aanleiding van eerdere
pogingen om beroepen naar zielkundige eisen te typeren (hij noemt Taylor, Münsterberg, Piorkowski, Binet e.a.), wordt zo'n indeling naar zijn mening des te urgenter, nu de eerste wereldoorlog talloze oorlogsinvaliden heeft opgeleverd die
men niet zomaar kan laten rondlopen. Gevoegd bij degenen die van het front terugkeren en een passend beroep moeten hebben, doet dat heel dringend de behoefte gevoelen 'aan een volledige systematische zielkundige beroepskataloog, die
voor elke bezigheid en elke ploeg van alle fabrieken en bedrijven, en bovendien
nog voor alle andere baantjes, zoo nauwkeurig mogelijk aangeeft, hoeveel verstand en hoeveel ijver er voor noodig is, en welke speicale vaardigheden of talenten
er nog voor gevorderd worden en in precies welke mate' . Voor het samenstellen
van de kataloog wil hij een schriftelijke vragenlijst gebruiken van 131 vragen, gebaseerd op de door Lippmann in Duitsland gebruikte en aldaar gepubliceerde lijst.
Deze kataloog moet vooral ten goede komen aan de beroepskeuze van jeugdigen
tussen 14 en 20 jaar. In 1923 publiceert het kantoor een werk waarin als onderdelen van de beroepenanalyse worden genoemd:
15
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- de vereiste schoolkennis en vaardigheden zoals rekenen, schrijven, tekenen;
- algemene eigenschappen welke ethisch neutraal zijn zoals: handigheid, ambitie en tegenwoordigheid van geest;
- algemene eigenschappen die ethisch niet neutraal zijn, onder te verdelen in
- gunstige zoals betrouwbaarheid
- ongunstige zoals oneerlijkheid;
- gezichtspunten der differentieel-psychologische analyse, onder te verdelen
in
- gunstige zoals apperceptie, konstante opmerkzaamheid
- ongunstige zoals kleurenblindheid;
- lichamelijke eisen, onder te verdelen in
- gunstige zoals krachtige lichaamsbouw
- ongunstige zoals spraakgebrek en platvoeten .
16

Ook andere analyses komen ter beschikking zoals die, welke worden samengesteld
door Brugmans en Luning Prak van de Dr.D. Bos Stichting in Groningen, aangaande de beroepen: telefoniste, monteur in het hoogspanningsbedrijf en assistent van het natuurkundig laboratorium van Philips . Luning Prak vermeldt in
1925 nog de beroepsbeelden van een twaalftal ambachten door Van Ginneken; het
onderzoek van het psychotechnische laboratorium van de Gemeente Amsterdam
ten behoeve van de keuring der gemeente-ambtenaren (b.v. chauffeurs, brandweerheden, politieagenten); het onderzoek van Roels naar machinisten, chauffeurs en arbeiders ten behoeve van een fabriek van fotografisch papier; het onderzoek van Dort naar verplegend personeel; de studies van Tideman ten behoeve van
de keuring van leerlingbankwerkers bij de Staatsmijnen; het onderzoek van Grünbaum naar het werken met een boekhoudmachine ten behoeve van een bank; het
onderzoek van Van Wulff en Palthe ten behoeve van de keuring van militaire vliegeniers; het onderzoek van het psychotechnisch laboratorium van Philips voor de
selektie van kantoorpersoneel, bazen etc.; en het psychotechnisch onderzoek ten
behoeve van de landmacht .
17

18

Een landelijke voeding van beroepeninformatie vanuit een centrale voorlichtingsdienst, zoals o.a. door Brugmans bepleit, krijgt vooralsnog geen gestalte. Wel
houdt het in 1926 opgerichte Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze, zich op landelijk niveau bezig met het verzamelen van
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gegevens over diverse beroepen en opleidingen. Het resultaat wordt vastgelegd in
verslagen die het comité toezendt aan de bureaus. Op deze manier verwerven de
bureaus een eigen archief, zonder de onkosten die zijn verbonden aan het eigenstandig bijhouden van zulk een archief. De verslagen bevatten o.a. gegevens over
de vereiste opleiding, lonen en salarissen, duur en kosten van de opleiding, plaatsingskansen, de aard van het werk en de psychologische en medische eisen. Het
comité profiteert daarbij van het archief van het Haagse Bureau voor Beroepskeuze dat in hetzelfde gebouw is gehuisvest. Voor het werk ontvangt het comité van
rijkswege subsidie, die in 1931 begint bij f 6.000,-, vervolgens omlaag wordt gebracht tot f 2.400,- in 1935, om in 1942 weer het peil te bereiken van f 5.000,- .
19

8.2

INFORMATIE OVER DE PERSOON

Als tegenvoeter van de beroepeninformatie ontwikkelen zich vier instrumenten
die informatie geven over de kwaliteit van de persoon in termen van zijn beroepsgeschiktheid.

8.2.1

Het oordeel van de onderwijzer

Dat het oordeel van de onderwijzer belangrijk is bij het bepalen van de geschiktheid, staat bij iedereen buiten kijf. De kennis die de onderwijzer van zijn leerlingen
heeft, is zeer veelzijdig en varieert van de verstandelijke aanleg tot andere uitingen
van het kind, zoals in het spel en de handenarbeid . Hamaker stelt dat niet het
oordeel van de onderwijzers op zich waarde heeft, wel 'ons oordeel op grond van de
feiten die zij vertellen kunnen' .
Van der Griend stelt dat 'stelselmatige observatie, verricht door den klasse-onderwijzer, den beroepsadviseur het meest betrouwbare beoordelingsmateriaal levert' .
Analoog aan deze opvatting ontwikkelen zich samenwerkingsvormen tussen de
school en het beroepskeuze-bureau. Met name springt daarbij de zogeheten leerlingkaart in het oog. Op deze kaart moet de onderwijzer gegevens over de leerling
invullen. Het gebruik van de kaart wordt ten zeerste aanbevolen en is vertrouwelijk van aard: de kaarten worden 'gesloten per post' heen en weer gezonden tussen
1

2

3
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school en bureau . Twee voorbeelden van zulke kaarten zijn opgenomen in bijlage
3 en 4. Andere modellen zijn te vinden bij Van Dael .
Om het oordeel van de onderwijzer op een hoger niveau te brengen, ontstaat
ook aandacht voor de noodzaak tot een meer systematische waarneming door de
onderwijzer van het kind. Daartoe worden eveneens hulpmiddelen aangereikt,
met name de zogeheten persoonslijsten . Deze, door Roels voorgestelde lijsten
bevatten een groot aantal vragen, bedoeld om de gehele persoon van het kind te
observeren. Deze lijsten komen minder in zwang dan de leerlingkaarten . De invulling kost nl. teveel tijd en tot een zo diepgaande analyse acht men de onderwijzer niet in staat .
De school ziet men dus als leverancier van informatie. Er wordt echter nog meer
van haar verwacht. Zoals een bijdrage aan het propageren van het werk der beroepskeuzebureaus. Ook dient zij de leerlingen voor te bereiden op de belangrijke
beslissing die het maken van een beroepskeuze inhoudt. Allerwege wordt de
school opgeroepen om hulp te verlenen bij de voorhchting en krijgt zij een voorbereidende taak als opvoedster tot beroepskeuze en als medebeschermster van de
beginselen die zich ook in de beroepsarbeid moeten uiten. De school moet algemene kennis van het beroepsleven verschaffen en aankweken tot een goede beroepsmentaliteit . Deze taak van de school is onmisbaar omdat voorlichting door de
bureaus niet een optimale zin kan hebben als de school niet voorbereidt op de beroepskeuze. Voorhchting is nl. een min of meer langdurig proces van inleiding in
het beroepsleven. De start begint al bij het voorbereiden op de keuze, een voorbereiding die niet de taak is van de bureaus maar van de school en het gezin; in
hoofdzaak van de school .
4

s
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9
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8.2.2

Het oordeel van de (school-)arts

'Opdat iemand met lust en opgewektheid zijn arbeid vervullen kan, is het absoluut
noodzakelijk dat hij, zoowel lichamelijk als geestelijk, volkomen opgewassen is
tegen de taak, welke deze hem oplegt. Alleen wanneer aan deze voorwaarde voldaan is, kan er van beroepsbezigheid bevrediging uitgaan. Onderzoeken wij echter
of hiermede bij de keuze van een werkkring rekening gehouden wordt, dan blijkt
dit veelal niet het geval te zijn... Waar de psychotechniek zich hoofdzakelijk bepaalt tot het onderzoek dezer psychische functies, maakt de geneeskundige be-
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roepskeuze de lichamelijke eigenschappen tot het onderwerp harer studies. Zij
steunt hierbij op de interne geneeskunde en de leer der beroepsziekten als hulpwetenschappen. .. De geneeskundige voorlichting bij beroepskeuze is een jonge wetenschap, die nog verkeert in haar aanvangsstadium... Dit neemt echter niet weg,
dat de beteekenis van de geneeskundige voorhchting bij de beroepskeuze buitengewoon groot i s ' .
Aldus de Amsterdamse schoolarts Berinsohn. Uit een stand van zaken in 1924
blijkt dat vrijwel alle bureaus een arts in de kommissie of in het bestuur hebben .
Het geneeskundig onderzoek vindt plaats als daar aanleiding toe is en gebeurt door
de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst dan wel door een, aan het
bureau verbonden geneeskundig adviseur. Bij de lagere-schoolkinderen is voorts
een eindkeuring door de schoolarts algemeen gebruikelijk. Voorzover het beroepskeuzebureau bij de advisering is betrokken, krijgt het de uitslag van de eindkeuring toegezonden. Ook op scholen voor de rijpere jeugd acht de Nederlandsche
Vereeniging van Schoolartsen het geneeskundig toezicht nodig .
Het geneeskundig onderzoek maakt niettemin niet zo'n hoge vlucht door al^ het
psychotechnisch onderzoek. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verstrekt
hierover de volgende gegevens:
Van de mannelijke nieuwe adviesvragenden wordt in
1938: 25% medisch onderzocht
1939: 24% medisch onderzocht
1940; 26% medisch onderzocht
Van de vrouwelijke nieuwe adviesvragenden bedragen deze percentages: 13%,
11 % en 21 % . Bij het psychotechnisch onderzoek komen deze percentages hoger
te liggen zoals in paragraaf 8.2.4 l blijken.
Deze feitelijke ontwikkeling laat daarmee een ander beeld zien dan wat Van der
Griend, adviserend ambtenaar van het gemeentelijk bureau voor beroepskeuze in
Amsterdam, zich in 1925 voorstelt: geneeskundig onderzoek moet volledig en regel zijn, de psychotechnische keuring kan uitzondering zijn .
11

12

13

14

z a
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8.2.3

H

e t

oordeel van de betrokkene cq. zijn ouders/voogd

Ouders en hun kinderen zijn zelf ook bron van informatie als het gaat om de geschikheidsbepaling van het kind. Niettemin, zo stelt Van Dael, is hier voorzichtig-
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heid geboden; een goed geschoolde en goed geroutineerde vakman is nodig om te
bepalen in welke mate die informatie betrouwbaar i s .
Dit 'wantrouwen' moet begrepen worden tegen de achtergrond van wat zich aan
feitelijke beroepskeuzepatronen voltrekt. Voor velen is juist dit de reden om daar
een verantwoorde analyse van kapaciteiten en beroepen tegenover te stellen en de
ouders te wijzen op de gang naar het beroepskeuzebureau. Dat begint al op het
moment dat de allereerste leidraden en circulaires de ouders via de school daarover
bereiken.
Een treffende sfeertekening over de mate waarin het oordeel van de ouders betrouwbaar wordt geacht, is te vinden in een verhaal, dat de redaktie van het tijdschrift Jeugd en Beroep in 1930 ontleent aan het tijdschrift voor Tandtechniek :
16

17

'PIETJE.
Juffrouw souw ik de baas ook effe kenne spreke?
Zeker juffrouw, wie kan ik aandienen?
Oh, seg u maar, juffrouw van Hommeles, de moeder fan Pietje.
Oh, dag meheer, ik wou u es effe komme spreken ofer me soontje. Ik ken
nou niet finde asdat me Pietje bij Uwes soofeel leert. En uwes mot nou niet
denke, asdat u mijn met een kluitje in het riet kan late sture, want as ik nou
seker wis dat de schuld bij me Pietje lag, sou ik hier nou nie komme klage.
Ja maar juffrouw...
Nee meheer, fal U mijn nou es effe niet in de rede. Maar toen uwes drie
weke geleeje me Pietje bij u nam om um in 't fak op te leije, heit uwes zijn
koeie mit gouwe hoorns beloof en hadde me gedoch, asdat ie wel gauw in de
verdienste sou kenne komme. En fooral omdat U sei, asdat het een artestiek
fak was en me soontje Reuze senie foor de artestiek heit. Ik weet dat sebiet
seker, want me hebbe nog meer fermielje die an de kuns doene. Me man is
teneelknecht bij Fris Hirs, en me swager pasteerd wellus foor een kunstschilder. En dat is allemaal fanwegus hullies artestieke neigingen.
Ja juffrouw maar doet u mij nu een plezier en...
Ja en dan wou ik u ook nog effe segge asdat ik het heelemaal niet netjes fan
U fin om me soontje, hij is nou toch al drie weke bij u, uit uwes eiges nog geen
eens opslag te gefe. En ik find het een fuile menier fan doen om soo'n schaap
uit te buite. Ja nou mot uwes mijn niks op me mouw prebeere te spelle, want ik
heit sellevers al twee kunsgebeje gehad, dus weet ik heusch wel wat er in uwes
branche te koop is.
Juffrouw het spijt me, maar ik heb...
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Meheer, ik heit niks met uwes spijt te make, ik heit feul meer spijt, dat ik me
Pietje bij u in de leer heitgedaan. Het kind doet niks anders as in de gips rondfroete, het schaap kan ze hare niet kamme fan de groote stukke gips die der in
benne.
Maar ik sal u dit segge, u sal fan mijn Pietje niks geen perfijt meer trekke. Ik
neem hem drek mee naar huis.
Ik hêt nog vijf kindere en ik had gedoch ze bij u allemaal in de leer te zalle
doen, maar zoowaar ik moeder bin, sal het niet gebeure, der benne nog feul
meer fakke. Me hebbe u met uwes kunsgebeje nie noodig.
Kom Pietje, kom jij maar mit je moeder mee. Me zalle foor jou wel een
ander fak uit soeke. We zalle wel sien, dat je stukkedoor wordt, net as je oome
Arie. Da's ook allemaal mit gips en dan bin je toch in de zelfde branche."
ROHO.'

8.2.4

Het oordeel van de adviseur

De kern van een rationele beroepskeuze is vooral gelegen 'in de psychologie van
het individu, m.a.w. dat het beroep in de eerste plaats moet beantwoorden aan de
geestelijken inhoud (aanleg, karakter en bekwaamheden)...' .
Met deze uitspraak uit 1914 refereert Sissingh aan de noodzaak, de geestelijke
inhoud van het individu te leren kennen zodat de adviseur een verantwoord advies
kan geven. Deze kennis krijgt in Nederland onder meer gestalte in het psychologisch onderzoek naar de kapaciteiten van het individu. Dit onderzoek omvat een
serie geijkte proeven/experimenten met het doel, iemands eigenschappen vast te
stellen. Onder eigenschappen moet dan worden verstaan: faktoren als temperament en karakter, intelligentie en wilskracht, zintuiglijke vermogens, gemoedsleven, wetenschap en ervaring . De experimenten worden gedaan om, met het
oog op bepaalde praktische doeleinden, de individuele geschiktheid van een persoon vast te stellen of een van zijn psychische eigenschappen te leren kennen. Het
doel van het onderzoek is 'niet wetenschappelijk - theoretisch, maar diagnostisch' . Het eindresultaat is een rapport dat eindigt met een advies in termen van
ontraden of aanraden. Het psychologisch onderzoek naar de eigenschappen van
het individu en het psychologisch onderzoek naar de beroepseisen, vormen eikaars
supplement en zijn beide objekt van de psychotechniek.
18

19

20

Oorspronkelijk is de psychotechniek nog sterk georiënteerd naar het Taylorstel-
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sel . Aan het eind van de negentiende eeuw wijst Taylor erop dat een vervolmaking van de machines, een vereenvoudiging van de arbeid en een zo rationeel mogelijke fabrikage op zich prachtig is; maar dit alles kan veel meer rendement opleveren als ook de faktor 'mens' erbij betrokken wordt. Vanuit deze gedachte ontwikkelt hij zijn principes voor een wetenschappelijke bedrijfsvoering. Bij de selektie moet niet worden uitgegaan van de gemiddelde arbeider maar van de beste man
als grondslag voor de te stellen eisen aan de sollicitant. Ook de loonnormen dienen
volgens het principe ingericht te worden; de beste arbeider krijgt een goed loon, de
middelmatige minder en de ondermaatse arbeider nog minder. Zodoende komt de
juiste man op de juiste plaats terwijl alleen dat deel van de menselijke arbeidskracht wordt aangewend dat ook echt nodig is voor de produktie.
21

Meer en minder geschiktheid, maar ook ongeschiktheid doen daarmee hun intrede in het selektieproces en daarmee ook de instrumenten ter bepaling van
iemands kapaciteiten.
In 1917 grijpt Van Ginneken naar de pen om daarmee fors uit te halen naar wat
Taylor bij de mens teweegbrengt . Zijn bezwaar vat hij samen in de volgende
punten:
- de verdeling van de arbeid in kleinere deelbewerkingen wordt door Taylor
op de uiterste spits gedreven. Waardevolle menselijke arbeidskracht die ekonomisch niet nodig is, blijft liggen. Alle levensgeluk vloeit daarmee uit de arbeidsdag weg. 'Het hoofdbeginsel van het Taylorsysteem, het roekeloos op de spits
drijven der toch reeds overdreven arbeidsverdeeling, moeten wij dus van katholiek standpunt vierkantweg verwerpen en verachten, ja het met onze voeten
vertreden en vertrappen' ;
- voor elk van de kleinste deelbewerkingen zoekt Taylor de doelmatigste
kombinatie van geschikte werktuigen en rappe menselijke bewegingen. Daarbij
houdt hij geen rekening met de zielkundige eisen van de menselijke arbeid. Machines worden door mensen bediend en moeten uit dien hoofde ook met dit
gegeven rekening houden. Bovendien gaat Taylor uit van de hoeveelheid arbeidstijd die is afgestemd op wat de beste arbeider aan tijd nodig heeft. Dat leidt
tot 'jachten, jagen en jakkeren', iets dat in bijna alle fabrieken van de morgen tot
de avond in de lucht hangt. Hieruit ontstaan allerlei schadelijke gevolgen voor
de gezondheid zoals zenuwoverspanning, tuberculose en alcoholisme;
22

23

- voor elk werk zoekt Taylor zo zorgvuldig en wetenschappelijk mogelijk de
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meest geschikte arbeider. Op zich een goede zijde van Taylor, zij het dat de
arbeiders ook nog een ziel, hoofd en hersens hebben. Sommige werkzaamheden
vragen gekoncentreerde aandacht, andere vragen een gespreide aandacht. De
ene arbeider heeft talent voor het een, de andere talent voor het andere. Daar
komen nog andere verschillen bij zoals de uiteenlopende gevoeligheid voor vervelend en eentonig werk; wie voor zulk werk erg gevoelig is, zal dit maar al te
spoedig ervaren als een 'onduldbare hersenpijn'. Ze vervelen zich dood. 'De
dieper begrijpende zielkundige zegt: dat zoo iemand dan ook niet voor eentonig
werk gebruikt moet worden. En wie tot de eerste, wie tot de tweede soort menschen behooren, kan hij weer door een reeks eenvoudige proefjes spoedig uitmaken' .
24

En zo zijn er ook proeven om iemands praktische intellektuele begaafdheid te
meten. Voor sommige baantjes is nl. niet alleen enige der allereenvoudigste aandacht- en bewegingsvormen nodig maar ook een zekere mate van algemene ontwikkeling. 'Welnu, ons nieuw devies is nu niets anders dan het ouderwetsche
spreekwoord: De rechte man op de rechte plaats. Het eenig maar dan ook echt
revolutionaire ligt in de toepassing: dat wij de beslissing hieromtrent niet uitsluitend overlaten aan de sleur, of de praktijk, of het gezond menschenverstand, want
die werken altijd te laat, en bovendien heel onnauwkeurig; maar dat wij ook hierin
de wetenschap in de arm nemen, die ons met betrekkelijk geringe moeite dat allemaal van te voren en vrij precies zeggen kan' .
Aldus Van Ginneken die deze zielkundige techniek nuttig acht voor de werkgever die reeds bij aanneming kan weten, welke arbeiders het meest geschikt zijn
voor de verschillende afdelingen van zijn bedrijf; maar niet minder belangrijk
vindt voor de arbeider zelf en wel bij zijn beroepskeuze. 'Van nu af aan moet hier
de proefondervindelijke wetenschap een gewichtig woordje gaan meespreken' .
Een zielkundig technicus voor de keuring van arbeiders, en een zielkundig technicus die al de verschillende bedrijven 'in het oog vat' en de algemene beroepskeuze
ten dienste staat. Deze opvatting keert een jaar later terug in zijn hernieuwd pleidooi voor een zielkundig bedrijfskantoor en een zielkundig beroepskantoor .
25

26

27

De pennevruchten van Van Ginneken worden door auteurs als Holthuizen beschouwd als een belangrijke doorbraak naar een wetenschappelijke aanpak van beroepskeuzevoorlichting. Deze doorbraak krijgt zijn voeding ook vanuit Amerika
waar de bakermat van de beroepskeuzevoorlichting wordt gelegd . Rond 1900
28
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ziet men hier Parsons, uit filantropische beweegredenen, zijn hulp verlenen aan de
werkloze jongeren die hij ziet rondzwerven in de straten van New York. Vanuit
deze hulp ontstaat daar het eerste bureau voor beroepskeuze . Parsons baseert de
geschiktheidsvaststelling overigens op een zelfanalyse door het individu en is zich
er niet bewust van, dat er ook objektieve meetinstrumenten zijn om iemands
eigenaardigheden en vaardigheden te onderzoeken .
In Nederland zijn het met name de psychotechnische centra en -afdelingen die
de taak op zich nemen om proeven te ontwikkelen, op ruime schaal geijkt en met
betrouwbaar resultaat, om die met handleiding en proefmateriaal ter beschikking
te stellen aan de bureaus en kommissies voor beroepskeuze. Hun werk wordt
voorshands met argwaan gevolgd. De bezwaren betreffen met name de verhouding tussen het wetenschappelijk oordeel van de psycholoog versus dat van de
eigen waarneming door de adviseur. Er zijn ook adviseurs die vooralsnog een afwachtende houding aannemen totdat de psychotechniek ver genoeg gevorderd is.
Uit de omvangrijke literatuur over dit spanningsveld citeren wij onderstaande
voorbeelden.
29

30

Grünbaum laat zich in 1928 positief uit over de waarde van het psychotechnisch
onderzoek. Hoewel hij van mening is dat dit onderzoek slechts één van de grondslagen kan leveren voor de beroepskeuze (een andere grondslag ligt in het bieden
van ekonomisch perspectief om de geschiktheid te kunnen waarmaken), vindt hij
niettemin dat het onderzoek in haar tegenwoordig ontwikkelingsstadium in ieder
geval de geschiktheidsvraag beter kan uitwerken dan de 'intuïtieve algemeene
menschenkennis en de globale ervaring van verschillende beroepseischen'. De
persoonlijke faktoren die voor de beroepskeuze in aanmerking komen, zijn: neigingen voor een bepaald beroep, karaktereigenschappen en psychofysische eigenschappen die voor een goede uitoefening van het beroep in de mens aanwezig moeten zijn. 'Dat de neiging voor een bepaald beroep, die wij door een gesprek met den
candidaat en zijn ouders, vaak niet zonder moeite en in het geheel niet zeker kunnen vaststellen, reeds de vereischte karaktereigenschappen en bekwaamheden
waarborgt, is eenvoudig niet waar. In zeer veel gevallen, ook daar, waar de persoonlijke neiging sterk tot uiting komt, ontbreken de psychische en physische
grondslagen voor de goede uitoefening van het beroep. En dit ontbreken der psychische eigenschappen is het, wat de psychotechniek heden met tamelijk groote
zekerheid kan vaststellen' .
31
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Drie jaar eerder - in 1925 - publiceert Luning Prak zijn visie op de psychotechniek. Hij toont zich eveneens een warm voorstander van dit type onderzoek. Tegen het uiteindelijke doel, de rationalisering van de beroepskeuze, zo betoogt hij,
worden door de kritici weinig bezwaren geopperd; hoogstens hoort men een enkel
protest van hen die vrezen, dat de romantiek uit het leven zal verdwijnen, als ook
op het tot nu toe vrijgelaten terrein der beroepskeuze een rationele orde wordt
geschapen .
De aanvallen, zo gaat Prak verder, richten zich voornamelijk op het tweede terrein, waarop het psychotechnisch onderzoek voorlopig zijn meeste triomfen viert:
de selektie voor bepaalde beroepen en bedrijven. Als tegenaanval lanceert hij een
'voor de vakman met bewijzen gestaafd betoog' ten gunste van experimentele onderzoekingsmethoden en exacte berekeningswijzen, een waarschuwing tegen het
optimistische vertrouwen in de intuïtieve mensenkennis .
'De psycholoog is wellicht beter en kritischer observator dan de leek, maar zijn
grooten voorsprong wint hij m.i. pas door het gebruik van objectieve, experimenteele methoden, waarvan de uitkomsten voor arithmetische verwerking geschikt
zijn. Het is meer dan waarschijnlijk, dat de ruwe waarneming, ook die van den
psycholoog, meer subjectieve foutenbronnen bevat dan dat zij wegen tot objectieve kennis opensluit. En de verbetering en verdieping onzer onderzoekingsmethoden moet dunkt mij, eerder gezocht worden in het streng exact uitprobeeren van
proeven en tests, die neutraal, volgens vaste instructie, gehanteerd kunnen worden, dan in het kweeken van artistiek - intuïtieve menschenkenners, wier praestaties tot nog toe zoo zelden iets van waarde hebben opgeleverd' . En hij stelt vast
dat de bestaande beoordelingspraktijken, zowel bij de personeelsselektie als in de
beroepskeuzevoorlichting, blijkens onderzoek geen betrouwbare basis bieden voor
het brengen van de juiste man op de juiste plaats. Hij zet dan ook het 'veel betere
psychotechnisch onderzoek' als instrument af tegen wat hij noemt
32

33

34

- de gebrekkige motieven van de kandidaat die veelal niet geënt zijn op de
eisen van het beroep en op de kwaliteiten van de persoon; wel op andere zaken
zoals de aantrekkelijke financiën, standsgevoel en de toevallige (plaatselijke)
konstellatie van de arbeidsmarkt;
- de onbetrouwbaarheid van de zelfbeoordeling. Elke poging om de zelfbeoordeling van de normale beroepskandidiaat, een 12 a 14-jarig kind, dienstbaar te
maken aan een betere methode voor het kiezen van een beroep, is vrijwel onherroepelijk tot mislukken gedoemd;
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- de onbetrouwbaarheid van het oordeel van de ene mens over de andere.
Een onbetrouwbaarheid die veel groter is dan 'in de levenspraktijk wordt aangenomen';
- de onbetrouwbaarheid van de leerprestaties op school;
- de onbetrouwbaarheid van de erfelijkheid als selektieve factor.
Aldus de opvatting van Luning Prak. Een wat gematigder optimisme is bespeurbaar bij Van Det die stelt dat het psychologisch onderzoek bij de beroepskeuze
slechts hulpmiddel is; het persoonlijk onderhoud, de school en de kennis van het
beroep zijn zeker zo belangrijk, zo niet belangrijker . Dat neemt niet weg dat de
wetenschap hier goede voortgang maakt en dat verheugt hem. Zo zegt hij in 1928
ter gelegenheid van de vijfde Internationale Psychotechnische Conferentie in
Utrecht, dat de psychologische wetenschap een der grondpijlers is van de kennis
die de voorlichter bij beroepskeuze nodig heeft. 'Vele voorlichters bij beroepskeuze toch stonden uiterst sceptisch tegenover de psychotechniek, die zich maar al te
zeer stelde tegenover de menschenkennis, tegenover het zich inleven in de ziel
onzer medemenschen. Zij zagen, hoe tal van onbevoegden de gemakkelijk aan te
leeren proeven gebruikten om onderzoekingen in te stellen, zonder dat zij de gegevens voor een wetenschappelijke beoordeling bezaten. Wij durven nog niet zeggen, dat dit euvel overwonnen is. Wel, dat de bezinning is gekomen... Vooral voor
de voorlichting bij beroepskeuze is dit een verheugend verschijnsel. Zij toch moet
perse een voorspellend élement bevatten' .
35
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Ook Roels vindt dat men de psychotechniek een zeer slechte dienst bewijst door
haar 'als een panacee voor alles op den voorgrond te stellen': 'De psychologische
blik van de ouders en onderwijzers, die met zooveel liefde op de kinderen rust, is
eigenlijk tot heel wat meer in staat èn voor de practijk van het beroepskeuzewerk
èn voor de rechtmatige eischen van de psychotechniek bij de beroepskeuzevoorlichting zelve dan de psychotechniek in het stadium, waarin ze op het oogenblik
verkeert... Om misverstand te voorkomen zij hieraan dadelijk toegevoegd, dat het
hier uitsluitend betreft de psychotechniek in dienst van de beroepskeuzevoorlichting, want de zaak verandert direct en geheel en al wanneer het gaat over de psychotechniek in dienst van de selectie van arbeidskrachten' .
Holthuizen is eveneens de mening toegedaan dat met het geschiktheidsonderzoek nog geen zekere succesvolle beroepsuitoefening voorspeld kan worden. Dit
onderzoek laat immers een aantal vragen onbeantwoord, zoals de vraag naar de
invloed van de oefening en ervaring op het verwerven van bekwaamheid, en de
37
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vraag naar de invloed van de omstandigheden op een succesvolle beroepsuitoefening. Bekwaamheid kan groeien en teniet gedaan worden. Ervaringsgegevens van
anderen blijven dus belangrijk. Psychologisch onderzoek is ook niet altijd nodig.
Wel bijvoorbeeld in situaties waarin de ervaringsgegevens geen duidelijkheid
scheppen; als ondernormaal of supernormaal ontwikkelde eigenschappen naar voren zijn gekomen; als de aard van het beroep dit nodig maakt; ter verifiëring van
de ervaringsgegevens bij de aanvang van een zeer kostbaar of zeer gespecialiseerde
beroepsopleiding; en bij een blijkbaar verkeerd gemaakte beroeps- of schoolkeuze .
38

Een wel zeer kritisch geluid is bespeurbaar bij Polak die zich vooral bezighoudt met
de voorlichting aan meisjes. Haar tegenstand signaleren wij bijvoorbeeld in 1921
als zij stelt, dat in het psychologisch onderzoek uitsluitend rekening wordt gehouden met de aanleg van de kandidaat . Buiten schot blijven 'de gebieden van verlangen en van omstandigheden': 'Wat baat het bijv. den afgekeurden aspirantbontwever, of het psycho-technisch beroepskeuze-bureau hem al bijzonder geschikt verklaart voor (wanneer kleurnuance-onderscheidingsvermogen ontbreekt) machinist, of wagenbestuurder; of (wanneer hij sterk gevoelig voor kleuren is, doch een laag punt behaald heeft voor omvang der opmerkzaamheid), voor
decoratie-schilder...; indien hij - waarschijnlijk zonder het onder woorden te kunnen brengen - angst heeft voor de zee, tegenzin tegen een werkkring in de open
lucht, afkeer van den verfgeur ? Terwijl daarentegen, wie weet door welke associaties, zijn verlangen uitgaat naar het wèl-vertrouwde leven in de hem van kindsbeen af bekende fabrieksatmosfeer! Aanleg en neiging loopen volstrekt niet altijd
evenwijdig. ' En wat de omstandigheden betreft, 'waaronder in dit verband te
verstaan zijn: de opleidingsgelegenheden, die onder aanvragers bereik vallen; tijd
en geld, die aan de beroepsvoorbereiding kunnen worden besteed; plaatsingskans;
bevorderingsmogelijkheden; financieele toekomst...., welke nut heeft het, om
een meisje te vertellen, dat zij alle eigenschappen eener goede telefoniste bezit,
wanneer door automatiseering van het bedrijf nieuwe krachten niet meer worden
aangenomen? Of te verkondigen, dat in de ééne aanvraagster een typiste-, of een
correspondente-, of een boekhoudstersaanleg schuilt, in een tijd dat honderden
vrouwelijke kantoorkrachten worden ontslagen ? Dat een andere een voortreffelijk
tuinbouwkundige zou zijn, terwijl in óns land een meisje in dat vak het zout in
haar eten niet verdient? Of dat een derde geknipt is voor piano-onderwijzeres,
39
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terwijl zij in de plaats harer inwoning geen les kan krijgen, de ouders niet gefortuneerd genoeg zijn om het kind jarenlang in den vreemde te sturen, en de aanleg
ook niet van zóódanigen aard is, dat er bijzondere offers van de gemeenschap kunnen worden gevraagd ten einde dien tot zijn recht te laten komen?
Bij de aanbevolen psycho-technische voorlichtingsmethode wordt uit 't oog
verloren, dat menschenkinderen niet uit den hemel plegen te vallen in een nog
maagdelijke maatschappij; maar geboren worden in een oude gecompliceerde samenleving, op een bepaalde plek, in een bepaald milieu, in een bepaald gezin; met
véle banden, welke in den regel slechts het genie verbreekt, aan de omgeving vastgesnoerd. Alleen dan kan van voorlichting bij de beroepskeuze resultaat worden
verwacht, wanneer met alle drie gebieden wordt rekening gehouden: de richting
van den aanleg (op dat 'richting' komen wij nader terug); de verlangens; de omstandigheden' . En zij sluit haar betoog alsvolgt af: 'Intuïtieve, uit menschenliefde geboren menschenkennis, van de soort die Jan Ligthart bezat (om nog een, nietpsychologisch gevormd paedagoog te noemen), en die gelukkig véle onderwijzers
en onderwijzeressen, vele predikanten en andere tot 'leiden' geroepenen rijk zijn,
kan door den beroepskeuze-adviseur zeker niet ongestraft worden ontbeerd.
41

Het psycho-technisch onderzoek daarentegen kan in de overgroote meerderheid der gevallen gevoegelijk achterwege blijven; even goed als de arts een onderzoek naar oogen en ooren achterwege laat bij een patiënt, wiens gebroken been
moet worden gezet' .
Aldus Polak. Haar tegenstand blijft zich nadien openbaren, tot en met een beschouwing, acht jaar na haar aanval op de pogingen van Brugmans tot inrichting
van een wetenschappelijke voorlichting bij beroepskeuze: 'Mogen de leiders der
Psycho-technische bureaux steeds dieper van deze waarheden worden doordrongen, en zich van de beroepen, waarbij de psyche een belangrijker rol speelt dan de
technische vaardigheid, met name van alle vrouwen-beroepen, hoe langer hoe
meer afzijdig houden' . 'Waar mannen hun eigen seksgenooten al zóó slecht verstaan, hoe zullen zij dan de zoo sterk van hen verschillende mentaliteit van de
vrouw doorgronden? Derhalve: hoe kan aan hèm evengoed als aan haar het verstrekken van hoofd-, meer nog van rceüen-advies aan het opgroeiende meisje worden toevertrouwd?' .
42
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Tijdens een inleiding uit 1937 rondt Ten Have de hier bedoelde diskussie mooi af.
Hij wijst erop dat er twee stromingen in de toegepaste psychologie zijn. De eerste
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verdedigt het exakte onderzoek, hecht aan resultaten in termen van cijfers en intelligentiequotiënten alle betekenis. De ervaring leert echter, zo stelt Ten Have,
dat deze gegevens voor de individuele diagnose en prognose onvoldoende zijn. Het
getal dat alleen symptoom is, betekent in het ene geval iets anders dan in het andere. Het komt dan aan op de juiste interpretatie van deze symptomen. De tweede
stroming werpt alle exaktheid overboord en kiest voor de intuïtieve beoordeling.
Hiertegenover staat wat Ten Have noemt: de gulden middenweg. Waar de mensenkennis eindigt, vangt de wetenschappelijk geregelde mensenkennis aan. Exakte gegevens zijn basis en uitgangspunt, daarnaast is ruimte voor intuïtieve interpretatie van de gegevens, welke steunt op kennis en ervaring. 'Alleen een dergelijk
bescheiden gebruik van de subjectieve indrukken - dus binnen het kader van wat
objectief is gegeven - is verantwoord. Alleen dan is controle en correctie van dat
subjectieve element mogelijk' .
45

Ter afsluiting volgen hieronder enkele gegevens over de kwantitatieve betekenis
van het psychologisch onderzoek.
Uit een stand van zaken uit 1924 blijkt dat verschillende bureaus al samenwerking hebben gezocht met psychotechnici . In 1928 word gemeld dat de richting
waarin de beroepskeuzevoorlichting zich ontwikkelt, steeds meer gaat naar het
gebruik maken van de wetenschap der psychologie . Een jaar later meldt Van Det
dat de behoefte aan psychologisch onderzoek groeit; sommigen laten zich over het
onderzoek voorlichten, anderen nemen het zelf ter hand of maken gebruik van
bestaande laboratoria. Desondanks zijn er ook bureaus die aan psychologische ondersteuning geen behoefte hebben, zoals in Hilversum. Maar er zijn ook bureaus
zoals in Utrecht, die in nagenoeg alle gevallen eerst na psychologisch onderzoek
advies geven .
Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt over de gebmikmaking de volgende cijfers .
Van het totale aantal mannelijke nieuwe adviesvragenden wordt in
1938: 45% psychologisch onderzocht
1939: 44% psychologisch onderzocht
1940: 47% psychologisch onderzocht
1945: 80% psychologisch onderzocht
Bij de vrouwelijke nieuwe adviesvragenden bedragen deze percentages respectievelijk: 22%, 17%, 28%, 58%.
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Overigens dient volgens het CBS de betekenis van het gehele advieswerk in
Nederland niet te worden overschat: in verhouding tot alle leerlingen die er in
principe voor in aanmerking zouden kunnen komen, is die betekenis nog erg gering . Dat blijkt uit het volgende overzicht.
50

1 aantal leerlingen dat in 1938 een school
voor lager onderwijs voorgoed verliet
2 aantal nieuwe adviesvragenden beneden
18 jaar in 1938
absoluut
in % van de onder 1 genoemde aantallen

jongens

meisjes

totaal

101.437

95 44

196.581

4.418
4,4

1.288
1,4

5-7°6
2,9

I

Ondanks deze geringe algemene betekenis, lijkt het psychotechnisch onderzoek
toch aan een opmerkelijke opmars te beginnen. In 1952 konstateren Snijders en
Holthuizen dan ook met genoegen, dat het relatieve aandeel van dit type onderzoek in 1950 al is opgelopen tot zo'n 85 procent .
51

8.3

PLAATSING

'Alle voorlichting heeft tenslotte plaatsing in het bedrijfsleven ten doel'. Aldus
wederom Van Det die daarmee de opvatting van velen vertolkt dat advisering en
plaatsing eikaars noodzakelijke supplementen zijn . Samen met de nazorg maakt
plaatsing onderdeel uit van het aktiviteitenpakket van de beroepskeuze-adviseur.
Dit pakket komt overeen met de ontwikkeling die de beroepskeuzevoorlichting in
Amerika te zien geeft . In 1924 meldt Folmer dan ook dat er slechts enkele instellingen zijn, die met het verstrekken van het advies hun taak als afgedaan beschouwen. Bijna alle bureaus proberen ook bij de uitvoering van het advies de helpende
hand te bieden. Ze voldoen hiermee, zo schrijft Folmer, 'aan het verlangen van het
publiek' . Deze helpende hand krijgt soms vorm in een gestruktureerde samenwerking met de bestaande, georganiseerde arbeidsbemiddeling. Een voorbeeld
hiervan is de Commissie van Advies inzake voorlichting bij de beroepskeuze der
gemeente Amsterdam. In een daartoe strekkende verordening is geregeld dat de
kommissie zitting houdt in een lokaliteit der gemeentelijke arbeidsbeurs. Van elk
1

2

3
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uitgebracht advies doet de kommissie mededeling aan de arbeidsbeurs, die omgekeerd van elke plaatsing tot de 21-jarige leeftijd bericht zendt aan de advieskommissie . Andere bureaus zorgen zelf voor plaatsing of zoeken samenwerking met
beurzen van gelijke huize. Folmer geeft hiervan enkele voorbeelden. Zo fungeert
per juni 1918 in Amsterdam een kommissie voor beroepskeuze, die nauwe banden
heeft met de Arbeidsbeurs voor R.K. Jongelieden; per april 1920 start hier eveneens een kommissie voor beroepskeuze, die kontakten heeft met de R.K. Arbeidsbeurs voor vrouwen en meisjes. Arnhem kent vanaf 1919 de R.K. Raad van Beroepskeuze en Arbeidsbeurs.
4

Ten behoeve van de plaatsing worden lijsten aangelegd van scholen en bedrijven
die leerlingen opnemen.
Voor de nauwe relatie tussen advisering en plaatsing voert men twee motieven op:
- de behoefte aan een zo goed mogelijke verdeling van arbeidskrachten volgens
het principe van de juiste man op de juiste plaats. Dit eindresultaat is alleen te
bereiken als zowel het keuzeproces overeenkomstig het principe wordt gerationaliseerd, alsook het arbeidsmarktproces waar het spel van vraag en aanbod zich afspeelt. Dit motief speelt al mee in het preadvies van Folmer: 'Leiding der beroepskeuze en plaatsing van leerlingen zijn twee zaken, die tot elkander in zeer nauw
verband staan. De leerling, die voorlichting wenscht omtrent het te kiezen beroep,
begeert zeer vaak ook eene plaats. Doordat aan de beurs de aanvragen inkomen,
kan met wat voor ieder individu het meest wenschelijk is, het best worden rekening gehouden, wanneer met haar een nauwe band bestaat. Eene georganiseerde
plaatsing van leerlingen, die niet in de lucht wil hangen, moet als basis hebben
eene daarmede nauw verbonden rationeele beroepskeuze-leiding, en er is reden,
om te verklaren, dat deze laatste tenslotte den grondslag moet vormen voor eene
goede regeling der gansche arbeidsmarkt, en dus de regeling der arbeidsmarkt
moet aanvangen met eene goede leiding der beroepskeuze.
Deze goed geleide beroepskeuze is de onderbouw, de leerlingenplaatsing sluit
daarbij onmiddellijk aan, en tenslotte wordt in de toekomst hierop gebaseerd, als
tweede gedeelte van den bouw, de organiseering der arbeidsmarkt, de regeling van
het werkloosheidsvraagstuk' .
Ook de Staatscommissie over de Werkloosheid spreekt zich in deze geest uit:
'De overheid, bekend met de slechte sociale gevolgen, door ondoelmatige beroepskeuze te voorschijn geroepen, heeft tot taak maatregelen te nemen, waardoor
5

8
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doelmatige beroeps-keuze kan worden bevorderd. Het ligt voor de hand, de organisatie dier maatregelen met de organisatie der arbeidsbemiddeling in verband te
brengen' . De kommissie is ook van oordeel dat, hoe beter de arbeidsbeurs geïnformeerd raakt over de stand van de arbeidsmarkt, hoe beter het in staat zal zijn,
advies te geven bij de keuze van een beroep. Ook de instellingen voor vakopleidingen zullen dan beter kunnen inspelen op de behoefte aan vakkrachten. En zo zullen de personen of lichamen die zich met de beroepskeuze bezighouden, 'den
stroom der arbeidskrachten in eene goede richting kunnen leiden'. De kommissie
ziet voorts de beroepskeuze, de vakopleiding en het leerlingwezen zozeer als zaken
die in nauw verband staan met het arbeidsbeurswezen, dat 'de bespreking van eenen bepaalden maatregel bezwaarlijk gaat, zonder tevens andere maatregelen aan
te roeren. Wat nu de vakopleiding betreft, hebben wij gezien, dat deze ten nauwste
samenhangt met de regeling van het leerlingwezen en ook, ofschoon in mindere
mate, met de regeling van de beroepskeuze, die weer in nauw verband staat met
het arbeidsbeurswezen, terwijl al deze maatregelen tezamen weer het oog dienen
te houden op de voor te stellen maatregelen voor de werkloosheidszorg' .
6

7

Voorlichting en plaatsing horen hier dus bij elkaar. Uit een eerste stand van
zaken in 1919 wordt duidelijk dat, voorzover de gemeentelijke overheid een regeling voorbereidt of de voorlichting bij beroepskeuze reeds steunt, de nadruk daarbij steeds ligt op het verband met de georganiseerde arbeidsbemiddeling van de
gemeentelijke arbeidsbeurs ;
8

- de behoefte aan zorg voor het individu. Deze zorg houdt niet op bij het verstrekken van het advies maar loopt door tot plaatsing is gerealiseerd. In dit verband
heeft plaatsing - zeker van jeugdigen - een fundamenteel andere inhoud dan bemiddeling: plaatsing heeft het oog op het kind als arbeidskracht in wording. Vandaar dat de doelgroep hier niet is: de jeugdige die zich aanmeldt voor een baan,
maar de jeugdige op school . Plaatsing is dan een nieuw ingetreden stadium van
vorming, een verdere daad van opvoeding. Juist bij jeugdigen is deze daad zo belangrijk. Dit stelt eisen aan de samenwerking tussen voorlichting en bemiddeling.
Deze samenwerking dient zo geregeld te zijn dat voorlichting geen hulpmiddel
voor de plaatsing is; plaatsing moet een onderdeel zijn 'van dit geheel van sociaalpedagogischen arbeid' . Vandaar ook de veelvuldig te beluisteren stelling: arbeidsbemiddeling van jeugdigen begint bij een objektieve geschiktheidsvaststelling door de beroepskeuze-adviseur. Bij de plaatsing mag niet van de geadviseerde
9
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beroepen worden afgeweken. Beroepskeuze-adviseur en bemiddelaar hebben de
plicht, de jeugdige op eikaars aktiviteiten te wijzen.
11

Hoewel in 1930 nog een advies wordt aangetroffen om aan de bureaus voor voorlichting tevens een eigen afdeling te verbinden die zich bezighoudt met de plaatsing , acht Holthuizen in 1935 zo'n eigen afdeling minder gewenst. Dit om onnodige versnippering tegen te gaan: 'de plaatsing der geadviseerden loope dus over
de arbeidsbeurs' . Deze stellingname sluit aan bij de gedachten van de Staatscommissie over de Werkloosheid, waarin gekozen wordt voor een arbeidsbemiddeling
die als overheidstaak wordt opgevat en in een afzonderlijke organisatie wordt uitgewerkt .
12

13

14

Het Centraal Bureau voor de Statistiek vermeldt in 1937 over de verhouding tussen voorlichting en bemiddeling de volgende gegevens.
Eén (rooms-katholiek) bureau zorgt zelf voor plaatsing. Andere bureaus werken samen met de gemeentelijke of partikuliere arbeidsbeurs. Soms beperkt zich
dat tot een verwijzing door het bureau naar de arbeidsbeurs, tot een verwijzing
door de arbeidsbeurs naar het bureau, of beide verwijzen naar elkaar. Soms ook
worden regelmatige besprekingen gehouden met de arbeidsbeurs. In een ander
geval wordt een verkort psychotechnisch rapport aan de arbeidsbeurs gezonden,
terwijl deze het bureau van beroepskeuze van de plaatsingen op de hoogte houdt.
Er zijn echter ook bureaus die geen samenwerkmgsregeling met de arbeidsbeurs
hebben getroffen. Organisatorisch vormt het bureau soms een eenheid met de
arbeidsbeurs of de dienst van Sociale Zaken .
In 1940 wordt een soortgelijke situatie aangetroffen. Een tweetal, konfessionele
bureaus verlenen zelf bemiddeling, terwijl in Amsterdam en Hilversum nog
rooms-kathoheke arbeidsbeurzen fungeren, in nauwe samenwerking met de aldaar gevestigde katholieke bureaus voor beroepskeuze . In dit jaar komt in Rotterdam nog een rooms-katholiek bureau voor beroepskeuze van de grond dat uit
de R.K. Arbeidsbeurs aldaar voortkomt en er nauw mee verbonden wordt.
15

16

8.4

NAZORG

'Want wie eenmaal op het beroepskantoor is onderzocht, wiens naam als beroeps-
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land eenmaal in ons geboorteregister staat ingeschreven, laat de beroepsmoeder
zijn leven lang niet meer los' . Aldus Van Ginneken in 1918. Met 'beroepsmoeder' doelt hij op zijn eigen zielkundig beroepskantoor in Utrecht. Hij snijdt met
deze uitspraak een onderwerp aan dat karakteristiek is voor de manier waarop de
beroepskeuzevoorlichting in de vooroorlogse periode wordt opgezet en ingericht,
Voorhchting begint bij het advies en wordt pas als afgedaan beschouwd als de geplaatste kandidaat met het geadviseerde beroep goed uit de voeten kan. 'De Bureaux voor Beroepskeuze, die de keuze der jongeheden leiden en hen daarna helpen aan een plaats in het gekozen beroep', zo stelt Van Det, 'kunnen daarmee hun
taak niet als afgedaan beschouwen. Zij dienen de kinderen in het beroep te blijven
volgen en hen te steunen in het verwezenlijken van hun keus' .
1

2

In artikel 5 van de Concept-verordening die de Vereeniging ter Bevordering van
Voorlichting bij Beroepskeuze in 1930 publiceert, wordt nazorg omschreven als
het verzamelen van gegevens omtrent de resultaten van de voorlichting waaronder ook begrepen is: het verloop der plaatsingen van leerlingen in fabrieken en
werkplaatsen .
Nazorg steunt op de behoefte aan informatie over de vorderingen van de geadviseerde en geplaatste kandidaat, en op de behoefte aan gegevens over de mate
waarin het advies wordt opgevolgd. De Zeeuw formuleert daarover in 1928 dat uit
de praktijk blijkt dat moeilijkheden, met als gevolg veelvuldige en spoedige wisseling van betrekking en beroep, zich - en in niet zo geringe mate - ook voordoen
'ondanks dat leiding en voorlichting is gegeven bij de beroepskeuze'. Daarbij komt
dat de voorlichting anno 1928 nog niet perfekt werkt, terwijl de geschiktheidsmeting een momentopname is. 'De leeftijd toch van rond veertien jaar biedt teveel
wisselvalligs: lichaam en geest verkeeren in een overgangsperiode, waarbij o.a. de
puberteit een beteekenisvolle rol speelt; correlatie van voor verandering vatbare
eigenschappen van lichaam en geest is alzoo pas na de gedane keuze - tijdens de
beroepsuitoefening - met eenige graad van zekerheid vast te stellen'. Ziedaar dan
de taak van de nazorg waarbij de jongelui, behalve bij ouders en patroons, te rade
kunnen gaan bij personen die hen met raad en daad terzijde staan. 'Hier ligt de taak
van "Nazorg", die behalve met de hier pas genoemde personen in kwestie een
voortdurend contact met adviseur en bemiddelaar onderhoudt, waardoor dan tevens alle betrokken instanties en personen zelf, bij de verdere en volgende bepaling van de slagingskansen van de jeugdigen, gebaat zijn' .
3

4
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Een soortgelijke opvatting verkondigt Folmer al in 1913: 'Wie ernst maakt met de
voorlichting, wenscht de proef op de som: blijkt de gegeven raad goed geweest te
zijn ? Loopt het verkeerd, dan is het pas recht van belang den betrokkenen weer op
dreef te helpen'. En hij meldt in 1924 dat verschillende bureaus nazorg op hun
programma hebben staan . Deze aktiviteit dient ook om het vertrouwen te winnen
van werkgevers en ouders in het bureau. 'Het is echter', zo schrijft hij verder,
'geen gemakkelijke taak en de meeste bureaux beschikken niet over een organisatie, die daarop berekend is' . Dit laatste geldt dan niet voor het Amsterdamse Bureau voor Beroepskeuze dat zelfs een speciale afdeling bezit voor 'Toezicht en Nazorg' . Het bureau gebruikt hiervoor een formulier waarvan een model is opgenomen in bijlage 5. De redakteur van Jeugd en Beroep, Van Det, die het model publiceert, tekent hierbij het volgende aan:
5

5

6

'De reden waarom het Bureau dergelijke formulieren zendt, ligt voor de hand.
Als aan een kind een beroepsadvies is verstrekt en het kind is geplaatst "overeenkomstig het advies", dan kunnen zich na de plaatsing nog moeilijkheden voordoen, die hoofdzakelijk zullen voortspruiten uit het gebrekkige aanpassingsvermogen van het kind. Daarom doet men goed om een poos na de plaatsing (en een
tijd later nog eens) bij den patroon te informeeren, hoe het met het kind gaat.
Blijkt, dat er iets niet in orde is, dan is interventie van het Bureau gewenscht. Met
behulp van bovenstaand formulier kan men bij den patroon bedoelde informaties
inwinnen, zonder den patroon al te veel last te veroorzaken. (Ter voorkoming van
misverstand wijs ik er op, dat de nazorgafdeeling van het Amsterdamsche Bureau
in gevallen waar het noodig wordt geacht ook nog op andere wijze contact met en
toezicht op de geplaatste jeugdigen houdt).
Het formulier is eenvoudig en beknopt. De naam van den werkgever en naam,
geboortedatum, adres en plaatsingsdatum van het kind worden door het Bureau
ingevuld. Er blijven dan nog zes vragen over: twee voor het (natuurlijk verreweg
het meest voorkomend) geval, dat het kind nog bij zijn baas is en vier voor het
geval, dat het kind niet meer in betrekking is.
De formulieren voldoen in de practijk goed. Vrijwel alle patroons zenden ze
ingevuld terug. En daarenboven stemt de wijze, waarop de formulieren door de
patroons worden ingevuld alleszins tot tevredenheid. De vragen, waarop met "ja"
of "neen", of met een datum moet worden geantwoord, leveren uit den aard der
zaak geen moeilijkheden op. Maar ook de andere twee vragen nl. "Zoo ja, hoe is
Uw oordeel over hem en over zijn werk" en "Reden" worden heel goed beant-
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woord. Zooals men ziet, zijn die twee vragen heel algemeen gesteld. Dit geeft den
patroons een welkome gelegenheid om met eigen moorden en gewoonlijk eenigszins uitvoerig hun meening mede te deelen. En het resultaat is van dien aard, dat
de schriftelijke informaties in de gewone gevallen dezelfde waarde en beteekenis
hebben als informaties, die mondeling worden ingewonnen.'
Niet alle jeugdigen evenwel, die een advies hebben ingewonnen, worden door
bemiddeling van de plaatsingsafdeling geplaatst. Een aantal zoekt zelf een patroon. Het bureau heeft er belang bij te weten of deze ook inderdaad het advies
hebben opgevolgd en tevens of zich na de opvolging van het advies moeilijkheden
voordoen. Daarom wordt, zo gauw het bureau merkt dat het kind zelf een baas
heeft gevonden, aan de ouders een ander formulier gezonden. Dit formulier is
opgenomen in bijlage 6.
Er is nog een derde formulier. Het gebeurt nl. vrij vaak dat het volgen van een
dagopleiding wordt aangeraden, zoals een vakschool. Ook in dit geval onderhoudt
het bureau kontakt met het kind. Daartoe dient een formulier dat aan de ouders
van het kind gericht wordt. Dit formulier is opgenomen in bijlage 7. Om de werkgevers en de ouders op de hoogte te brengen van de nazorgaktiviteiten, publiceert
het bureau waarvan het formulier afkomstig is, een geschrift waarin deze aktiviteiten uitvoerig uit de doeken wordt gedaan . Een en ander met verluchtiging van
foto's waarop de betreffende afdeling zichtbaar wordt.
7

Holthuizen maakt in 1935 voor de goede orde nog eens een duidelijk onderscheid
tussen:
- nazorg om de geplaatste kandidaat verder te begeleiden; het Amsterdamse bureau is hier een voorbeeld van;
- nazorg waarmee een beter inzicht wordt verkregen in de faktoren die de opvolging van het advies bemoeilijken, of waarmee de waarde van de gegeven adviezen
kan worden nagegaan. Over deze vorm van nazorg zegt Holthuizen: 'Daar het
wellicht den schijn heeft, dat een dergelijke controle-onderzoek zou kunnen gelden als een eenvoudige 'proef op de som', zoodat de waarde van een bureau zou
kunnen worden afgemeten naar het percentage van degenen, die in het geadviseerde beroep slaagden, zij er hier op gewezen, dat zulks geenszins het geval is.
Hoe groote waarde deze controle ook heeft voor den adviseur zelf, doordat zijn blik
er door verruimd wordt, een nauwkeuriger waardemeter van de betrouwbaarheid
van een bureau mag men er niet in zien. Een wetenschappelijk bewijs zou immers

BEROEPSKEUZEVOORLICHTING IN DE V O O R O O R L O G S E PERIODE

94

in casu slechts mogelijk zijn, wanneer de beroepsresultaten van een groote groep
geadviseerden vergeleken zouden wórden met die van een in precies dezelfde omstandigheden gestelde groep jeugdigen, welke zonder advies een beroep kozen' .
Het nut van een bureau voor beroepskeuze bewijzen door de resultaten, is slechts
mogelijk in die gevallen, 'waarin het kind door den adviseur van een klaarblijkelijk
verkeerde keuze kon worden teruggehouden. Deze gevallen zijn overigens niet
zeldzaam, doch juist om hun klaarblijkelijkheid eischen zij geen langdurige controle' . Aldus Holthuizen die er nog aan toevoegt dat de techniek der huidige voorlichting over-het algemeen voldoende waarborgen biedt voor degelijkheid. Daarom is het niet nodig, de waardering op te schorten tot de resultaten zwart op wit
geregistreerd zijn.
8

9

Van een tendens naar algemene invoering van (vormen van) resultatenkontroles
maakt Holthuizen geen melding. Wel valt bij hem af te leiden dat de nazorg in de
eerstbedoelde zin, om redenen van bezuiniging in de jaren '30 in het gedrang
komt .
10
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Organisatie
ORGANISATIE VAN DE VOORLICHTING

Konform de in hoofdstuk 5.3 besproken tendens tot verzuiling, organiseert ook
het Nederlandse beroepskeuzewerk zich van meet af aan rond de beginselen: neutraal, protestants-christelijk en rooms-katholiek. Deze organisatiewijze gaat zich
al vestigen nog voordat de principiële diskussie rond de drie beginselen zijn uitgewoed. En ook, nog voordat het definitieve antwoord is gegeven op de vraag wie de
voorlichting het best ter hand kan nemen: overheid of partikulier.
Een communis opinio a priori lijkt in ieder geval te bestaan als het gaat om de
eigenstandigheid van de organisatie waarin de voorlichting moet worden gegoten.
In deze zin kan weinig dispuut worden gekonstateerd. Wat dit betreft geeft het
rapport van de Staatscommissie over de Werkloosheid in 1914 deze richting al aan.
Dat is ook konform het praeadvies van Folmer: 'Noch de school of de onderwijsautoriteiten alléén, noch uitsluitend de arbeidsbeurs, en zeker evenmin de arts,
moeten de voorlichting geven. Het is van groot belang, hen allen samen te binden
en te vereenigen in ééne afzonderlijke, zelfstandige organisatie, ten einde te komen tot eene doelbewuste leiding der keuze'. Folmer adviseert ook dat naast de
school, de arbeidsbeurs en de arts, de volgende instanties in de organisatie moeten
worden opgenomen: vertegenwoordigers van het vakonderwijs, zowel voor jongens als voor meisjes, vertegenwoordigers van arbeidsorganisaties, van Kamers
van Arbeid, van de Armenraad, voorts partikuliere personen die belang stellen in
het vraagstuk . Daarmee geeft hij een stramien van belanghebbenden aan dat zich
zo ook wel in verordeningen en statuten van bureaus en commissies laat waarnemen. Zij het dat Folmer vooral een organisatie bedoelt die een onpartijdig karakter
heeft en zijn diensten nauw laat aansluiten bij die van de arbeidsbeurs. Hier wordt
een jongen of meisje niet voor één beroep geschikt verklaard maar voor een groep
van beroepen waaruit de beurs een zo ruim mogelijke keuze kan aanbieden . Van
het karakter dat Folmer bedoelt, laat zich echter maar een deel realiseren. Want de
protestants-christelijken organiseren toch hun eigen bureaus en zoeken kontakt
1

2

9
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met hun sociale beweging. En de rooms-katholieken doen hetzelfde en appelleren
o.a. aan de arbeiderskorporaties van gelijke huize. Wie cijfers wil: in 1931 is ons
land al 46 bureaus en kommissies rijk waarvan 12 gemeentelijke, 8 protestantschristelijke, 12 rooms-katholieke en 14 neutrale. De legitimeringsdruk die de bureaus en kommissies bij hun eigen achterban ontplooien, is niet altijd even succesvol maar getuigt wel van de opvatting, dat voorlichting niet onpartijdig kan zijn:
als zij mede een daad van opvoeding is, is zij ook een daad van ethiek en moraal. En
hoort zij dus thuis bij de instituties die voor die opvoeding de primair verantwoordelijken zijn. De rondom dit vraagstuk gevoerde diskussie krijgt z'n hoogtepunt
onder meer in de polemiek tussen Van Det en Zegers , en in het manifest dat een
groot aantal katholieke organisaties op 30 maart 1925, onder aanvoering van het
R.K. Zielkundig Beroepskantoor in Utrecht opstelt. In het manifest heet het:
'I Het Beroepskeuzeadvies is naast een zaak van arbeid vooral een zaak van
opvoeding. Als zoodanig behoort de regeling van het regelmatige gebeuren
hieromtrent niet bij het Ministerie van Arbeid, maar bij het Departement van
Onderwijs. De overgang van het eene beroep naar het andere, hoe frequent ook
in crisisgevallen, is en blijft een uitzondering.
3

4

II De Staats- en Gemeentebemoeiing in een zaak, die als het Beroepskeuzeadvies zoo nauw verband houdt met de levensbeschouwing, dient derhalve op
analoge wijze geregeld, als dit voor de school ten slotte met goedvinden van alle
partijen is tot stand gekomen, met inschakeling echter van de hier toch ook
nimmer te vergeten arbeids- en bedrijfsbelangen.
III Zoolang deze aangelegenheid bij de wet niet is geregeld, zal het zaak zijn
onze organisatie zoo in te richten, dat zij bij eventueele wettelijke regeling later, niet geheel en al behoeft gereorganiseerd te worden. Deze tijdelijke regeling zal in ieder geval volgens boven uitgesproken beginselen moeten worden
opgebouwd. Dus een Katholieke Centrale, zoowel voor het wetenschappelijk
zielkundig als voor het practisch-adviseerend gedeelte, waarbij zich als onderafdeelingen aansluiten de R.K. Plaatselijke Bureaux. Dit geheel wordt zoowel
nationaal als plaatselijk gedragen door ons R.K. Bijzonder Onderwijs, de R.K.
Jeugdorganisatie en de R.K. Vak- en Standsorganisaties.
IV Een eventueel wettelijke regeling zal ook van deze gedachte dienen uit te
gaan. Aan ons zelf dus voorbehoudend het oordeel, hoever het terrein der levensbeschouwing in het beroepskeuze-gebied zich uitstrekt, willen wij ons natuurlijk niet onttrekken aan de gebruikelijke verplichtingen, die met subsidiee-
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ring uit de publieke kassen gepaard gaan' .
Deze mobilisatie waaraan maar liefst 13 katholieke organisaties meedoen, is tekenend voor de strijd om erkenning van wat op dat moment eigenlijk al een status
quo is. Op plaatselijk vlak opereren immers al van meet af aan bureaus en kommissies die draaien op partikuliere, gemeentelijke en provinciale fondsen en waarvan een groot deel zich gaat aansluiten bij de centrale organisaties: het R.K. Zielkundig Beroepskantoor (1918), De Christelijke Psychologische Centrale (1921) en
de neutrale Vereeniging tot Bevordering der Voorlichting bij Beroepskeuze (eveneens in 1921). Deze status bevestigt tevens een gang van zaken die Van Det, representant uit de neutrale hoek, in 1925 verleidt tot de uitspraak: 'Eenige jaren geleden was ik van meening, dat de instelling van vertrouwenspersonen voldoende
zou zijn om aan de bezwaren van confessioneele zijde te gemoet te komen. Daarom schreef ik in mijn praeadvies op het Rapport der Regeeringscommissie over
een centrale organisatie der voorlichting, dat subsidie aan particuliere vereenigingen niet noodig was. Sedert dien tijd zijn er vier jaren verloopen en heeft met
name de Kath. voorlichting zich sterk ontwikkeld.
5

Wat de eigenlijke voorhchting in verband met geschiktheid betreft en de hulpwetenschappen, daartoe benoodigd, hebben ook de Kath. zich op algemeen terrein
bewogen en veel waardeerbaars geleverd' . En hij voegt daar even later nog aan
toe: 'Ik heb in den beginne de illusie gehad, dat de voorlichting bij beroepskeuze
nu eens als een zuiver gemeenschappelijke aangelegenheid kon opgevat worden en
bij onpartijdige uitvoering van ieders medewerking verzekerd kon zijn. Mijn streven naar de uitvoering van dit denkbeeld was en is mijn eenige drijfveer en geen
vijandschap tegenover eenige richting. Hoe zou dat ook kunnen, als men aller medewerking wenscht' .
Met deze laatste passage loopt Van Det in het spoor van de eis die ook de centrale
overheid aan de voorlichting stelt wil deze in aanmerking komen voor financiering
uit de algemene middelen. Dit laatste kan alleen als de centrale organisaties - drie
dus in getal - elkaar in één, overkoepelend lichaam weten te vinden, om zo van
hun samenwerlringsgezindheid blijk te geven. In 1926 is deze samenwerking er,
als de oprichting van het Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting
bij Beroepskeuze een feit is. In dit comité gaan zitting krijgen: beroepskeuze-adviseurs met een lange staat van dienst, en psychologen. Op 24 september 1928 deelt
de Minister van Arbeid mee dat hij bereid is, het comité financieel te ondersteunen
als er een werkplan komt. In 1931 kan de ministeriële toezegging effekt sorteren
6

7
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zodat het comité aan de slag kan met het dokumentatieve- en advieswerk ten behoeve van de bureaus.
Dit laatste is overigens het enige succes dat de bureaus bij de centrale overheid
boeken. Verzoeken om landelijke financiering worden telkens afgewezen en zo
gaat het ook met de vraag naar een centraal instituut voor de ontwikkeling van
methodieken en het uitvoeren van beroepenanalyses. Zo'n instituut reikt verder
dan wat het comité doet. Luning Prak omschrijft de voordelen ervan in termen van
voorkomen van krachtsverpilling, brengen van eenheid in maten en onderzoekingsmethoden en ontlasting van de adviseur die zich voor 100% moet kunnen
wijden aan het advies . Kennelijk, zo mag uit de weigeringen worden afgeleid, is
de centrale overheid zelf wat van plan. Niet zo verwonderlijk want Folmer en de
Staatscommissie kondigen dat al aan. Van Riet meent zelfs op het kongres in 1925,
dat het partikuliere voorlichtingswerk maar geknoei is waar de samenleving
kennelijk doorheen moet voordat het gezond verstand zegevierjt. Motief? Alleen
de overheid is in staat, een zo belangrijke zaak financieel en organisatorisch te
dragen. In een van staatswege gepubliceerde visie uit 1920 wordt het ook zo duidelijk verwoord: overheidsvoorlichting staat voorop, wat feitelijk gegroeid is, is
eventueel toelaatbaar zolang voorlichting van rijkswege niet verkrijgbaar is . Dus,
zo mag men verwachten, zit openbare beroepskeuzevoorlichting als voorwerp van
rijkszorg in de lucht. In 1925 kan men zelfs op dit punt nog een aansporing zien
van de Nederlandsche Werkloosheidsraad: regeringsbemoeienis met voorlichting
is nodig gezien het belang daarvan voor de bestrijding van de werkloosheid . En
in 1930 wordt via artikel 3 van de Arbeidsbemiddelingswet 1930 al duidelijk dat
het de centrale overheid ernst is met het beroepskeuzevraagstuk. Zo gezien is het
besluit van 24 september 1940 waarbij openbare beroepskeuzevoorlichting, op
rijksniveau beheerd en instandgehouden, inderdaad een feit wordt, geen verrassing . Het mag zelfs verwondering wekken dat het besluit niet eerder gevallen is.
Vermoedelijk hangt deze vertraging ook samen met de prioriteit die de overheid
op het terrein van de arbeidsmarkt legt op de direkte werkloosheidsbestrijding.
Van een allokatiebeleid als doelstelling van sociaal-ekonomisch beleid is in de
vooroorlogse periode nog geen sprake . Voorts speelt, hiermee samenhangend,
het uitblijven van een rijksorganisatie voor de arbeidsbemiddeling zeker een rol.
De organisatie van de beroepskeuzevoorlichting is immers in de ogen van de overheid daarvan een afgeleide, een komplement zoals de staatskommissie dat uitdrukt.
8
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99

ORGANISATIE

Het besluit van 1940 wordt in 1944 door de regering in Londen bekrachtigd met
de passage: 'Het Rijksarbeidsbureau wordt gehandhaafd' . In 1945 krijgt dit een
vervolg in de mededeling van de Direkteur-Generaal van het Rijksarbeidsbureau,
dat in verband met de omstandigheid dat voorlichting een onderwerp van staatszorg is geworden, het verstrekken van inlichtingen over beroepen en opleidingen
aan beroepskeuzebureaus, is overgegaan van het centraal comité naar het Rijksarbeidsbureau. In 1947 gaan de afdelingen van dit bureau ertoe over, zelf inlichtingen over beroepen aan het publiek te verstrekken .
De oprichting in 1940 vindt plaats in een besluit betreffende de arbeidsbemiddeling waarin niet-openbare bemiddeling alleen is toegestaan indien daartoe een vergunning bestaat. Folmer die dit besluit toelicht, acht deze inbedding niet verwonderlijk omdat 'algemeen wordt erkend, dat de voorlichting bij beroepskeuze gegevens oplevert, die aan de bemiddeling, vooral voor de jeugdige personen, in hooge
mate ten goede komen'. En hij voegt eraan toe dat de beide instituten - voorlichting en bemiddeling - zich te los van elkaar hebben ontwikkeld: 'Beteekent nu het
feit, dat de voorhchting bij beroepskeuze voortaan over het geheele land zal worden verstrekt aan afdeelingen van de gewestelijke arbeidsbureaux (de arbeidsbemiddelingsorganen), dat zij voornamelijk, misschien uitsluitend, wordt gezien als
onderdeel der arbeidsbemiddeling? Dus als middel, om de bemiddeling voor jeugdige personen op solider grondslagen te doen rusten, haar rationeeler te maken?
Dat de leiders der gewestelijke afdeelingen voor beroepskeuze zich sterk zullen
oriënteeren naar de oogenblikkelijke wenschen of behoeften der arbeidsbemiddeling, eventueel naar eene bepaalde vraag om jeugdige arbeidskrachten, dus niet
voldoende de beroepskeuze-voorhchting als zelfstandig instituut zullen zien? Dat
valt niet te hopen, doch m.i. ook niet te vreezen.
13

14

Het is zeer goed mogelijk, de taak der voorlichtings-afdeeüngen van de gewestelijke arbeidsbureaux zoodanig te omschrijven en te ontwikkelen, dat zij ook die
adviesaanvragers kunnen helpen, die niet dadelijk eene plaats op de arbeidsmarkt
wenschen, doch voorlichting vragen over opleiding, over studiemogelijkheden en
studierichtingen, en ter verdere opleiding nijverheidsscholen, scholen voor Middelbaar of voortgezet Hooger Onderwijs enz. zullen bezoeken, om, ten deele, eerst
na de opleiding eene plaats in het bedrijfsleven te gaan aanvaarden' .
Aldus Folmer, door het Centraal Comité de grootste pionier in de voorlichting
bij beroepskeuze genoemd. In een vriendelijk gesprek met het Centraal Comité op
zaterdagmiddag 25 augustus 1942, maakt De Wolff die de openbare beroepskeuze15
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voorlichting moet gaan organiseren, duidelijk dat het de bedoeling is dat, wanneer
aan het arbeidsbureau een afdeling beroepskeuzevoorlichting wordt verbonden,
dat dan de instelling is 'die bij verplichting moet worden bezocht'. Door de Direkteur-Generaal kan worden bepaald in welke gevallen dat is. Dat zou bijvoorbeeld
kunnen zijn bij de bemiddeling van ingeschreven jeugdige werklozen. Dit acht
men in het belang van een goede arbeidsbemiddeling. De voorlichting wordt vooralsnog beperkt tot hen die het arbeidsleven ingaan. Pas geleidelijk zal het terrein in
zijn gehele omvang worden betreden . Achteraf gezien blijkt het tot 1948 te duren alvorens de openbare beroepskeuzevoorlichting daadwerkelijk gaat funktioneren. En wel als eerste op het gewestelijk arbeidsbureau in Utrecht . Dat zal ook
wel te maken hebben met de visie van Verwey, waarnemend hoofd van het departement van Sociale Zaken, in 1940 ten beste gegeven in de Haagsche Courant:
'...dat de eerste zorg is het verleenen van arbeidsbemiddeling, eerst daarna komt
de voorlichting aan de orde' . Vermoedelijk is deze prioriteit door de bezetter
opgelegd die in de centralisatie van de arbeidsbemiddeling een middel ziet tot de
veelgewraakte arbeidsinzet ten dienste van de oorlogsindustrie.
16
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Ter afsluiting van dit hoofdstuk zij nog vermeld dat de partikuliere bureaus en
kommissies de vooroorlogse periode niet al te gunstig afsluiten. Dat wordt in 1931
door Van Det kennelijk al voorzien: 'Donker en somber zien de toestanden er voor
heden uit, donker is het vooruitzicht voor de toekomst. Veel maatschappelijke
zorg is reeds teniet gedaan, meer nog dreigt in den afgrond der malaise te verzinken. .. Wat zal dan wel het lot zijn van het teere plantje der Voorlichting bij Beroepskeuze, zal dit niet geheel verstikt worden en afsterven?' Dramatische opmerkingen die het doel wel treffen. Verschillende gemeentelijke bureaus moeten
in de periode '33-'34 hun deuren weer sluiten. Ze zijn te zeer afhankelijk van de
subsidie die de vroede vaderen hunner gemeenten ter beschikking willen stellen.
Op de prioriteitenschaal van de gemeentelijke overheden is het voorhchtingswerk
nog niet zover, dat van een onmisbare aktiviteit kan worden gesproken. Zo verdwijnen onder meer de bureaus in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Andere
moeten op bescheidener schaal verder waarbij de kommissieleden soms 'om niet'
hun werk doen. Het Haagsch Bureau ontspringt de dans en kan nog net van de
ondergang worden gered, mede dankzij de inspanningen van het Centraal Comité.
De krisis slaat niettemin toe. Naar later zal blijken, niet voor de laatste keer.
19
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9-2

ORGANISATIE VAN HET BEROEP

De tegenstellingen in visies op de organisatievorm, gaan ook gepaard met tegenstellingen in visies op de vraag wie verantwoordelijk moet zijn voor het uitbrengen
van het advies. Twee visies openbaren zich. Sommigen willen het adviseurschap
in handen van een ervaren mensenkenner, anderen redeneren vanuit een wetenschappelijk denkkader: een verantwoord beroepskeuze-advies steunt op een geschiktheidsanalyse en die kan alleen worden toevertrouwd aan een akademisch
geschoold adviseur. Binnen deze laatste groep is nog weer enige polemiek speurbaar rond de vraag, welke discipline de maatgevende voedingsbron moet zijn: Is
het de psychologie, de geneeskunde, de opvoedingsleer of een kombinatie daarvan?
Sissingh schuift de medicus-psycholoog naar voren, maar deze opvatting zal
wel mede zijn ingegeven door het feit dat hij van huis-uit zenuwarts is . Ook Van
Waijenburg, leider van het Psychotechnisch Laboratorium in Amsterdam, pleit
voor een soortgelijke vakdiscipline die voorts op universitair niveau gestalte
krijgt .
Brugmans zoekt het eveneens in een kombinatie van medicus en psycholoog,
eventueel gekombineerd met pedagoog , maar vindt op zijn weg Polak die door
haar weerstand tegen de psychotechniek, pleit voor de intuïtieve mensenkenner,
in ieder geval als het gaat om de beoordeling van de psyche van het meisje. Als
zodanig komt alleen een vrouwelijk adviseur in aanmerking .
Roels houdt het op een pedagoog als adviseur, bijgestaan door een psychotechnicus. Hij vindt beroepskeuzevoorlichting geen zaak die kan worden toevertrouwd
aan pure intuïtieve mensenkennis: 'Want met hoeveel vreugde die bewijzen van
belangstelling ook moge worden begroet, de schrik slaat iemand toch wel eens om
het hart, als men ziet, dat Jan en Alleman, dikwijls met belachelijk weinig zielkundige kennis van de beroepen en den aanleg en de geschiktheid van de menschen,
die er naar solliciteeren, zich maar geroepen achten van advies te dienen' . Daarmee wijst hij op een gegroeide praktijk die door Sikkema in 1930 samenvattend
aldus wordt getypeerd: Op de meeste plaatsen is de adviseur een onderwijzer of
oud-onderwijzer of een vakarbeider die op het gebied der organisatie z'n sporen
heeft verdiend . Deze toestand is velen - onder wie de psychotechniri als koplopers - een doorn in het oog. Uitspraken als: dillettantistisch, amateuristisch, onwetenschappelijk, zijn dan ook aan de orde van de dag. Met onwetenschappelijk
1
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bedoelt men: niet of onvoldoende gebruik makend van de verworvenheden van de
psychologische wetenschap. Dit type geluiden krijgt ook in andere hoeken ondersteuning zoals bij de Vereeniging van Directeuren van Arbeidsbeurzen .
7

De diskussies over de vereiste discipline bemoeilijken ook de realisering van een
uniforme standaardopleiding. Er zijn wel pogingen in die richting zoals rond 1925
blijkt uit de bemoeiingen van het R.K. Zielkundig Beroepskantoor in Utrecht, dat
door middel van een kursus de vakbekwaamheid van de adviseur op een hoger peil
wil brengen. Deze poging staat overigens mede in het teken van de behoefte aan
een krachtige, katholieke manifestatie .
8

Een duidelijke visie op de opleiding komt van Luning Prak. Omdat hij voorstander
is van het psychologisch onderzoek als basis voor het beroepskeuze-advies, legt hij
de nadruk op de universitaire opleiding tot psycholoog. In deze opleiding dient
aandacht te worden geschonken aan vakken als: waarschijnlijkheidsrekening en
statistiek, aan algemene en speciale psychologie en aan de kinderpsychologie .
Daarmee geeft hij tevens de aanwijzing hoezeer een opleiding in zijn ogen door de
eis van vakbekwaamheid in psychotechnisch onderzoek beïnvloed hoort te worden. De aldus opgeleide psycholoog laat zich bijstaan door psychotechnische assistenten of laboranten (vooral de vrouw is voor dit beroep geschikt) en door een
rekenstaf. Zover komt het echter in de vooroorlogse periode niet. Wel weet het
Centraal Comité in 1940 een eenmalige kursus voor 'candidaat-adviseur' te organiseren. Het programma vermeldt: arbeidsbemiddeling en beroepskeuzevoorlichting, organisatie en geschiedenis van de beroepskeuzevoorlichting, inleiding in de
psychologie en psychotechniek, voorlichting aan meisjes, praktijk van beroepskeuzevoorlichting, en beroepskunde. In 1946 gaat de nationale overheid haar
eigen beroepskeuze-adviseurs opleiden, die de nieuw opgerichte afdeling beroepskeuzevoorlichting bij de gewestelijke arbeidsbureaus gaan bemannen . In 1948
gebeurt dat weer, zij het dat ook niet-ambtenaren aan de kursus kunnen meedoen.
Eerst rond 1950 komt er zicht op een opleiding die onder gezamenlijke verantwoordelijkheid komt van Rijksarbeidsbureau en Centraal Comité. Het liefst moet
zo'n opleiding, zo stelt Van der Vlist al in 1940, gericht zijn op praktici die weliswaar de theorie moeten kunnen hanteren maar die toch vooral met beide benen op
de grond van het dagelijks leven moeten staan.
9
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De psychologische opleiding op universitair niveau dient gereserveerd te wor-
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den voor aanstaande praktiserende psychologen, psychotechnici en hun assistenten .
11

Tot slot geven we hieronder enige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het adviseursbestand in de jaren 1938-1945 .
12

Jaar
1938
1939
1940
1943
1945

adviseur als
nevenfunktie
120
127
124
91
49

fulltime adviseur
10
14
23
20
31

totaal aantal
adviseurs
130
141
M7
111
80

Er zijn ten behoeve van dit overzicht geen gegevens beschikbaar over de aard
van de deskundigheid die de adviseurs bezitten. Wel komt een opleiding met een
minimum-niveau aan vooropleiding, steeds meer in zicht en daarmee ook de
drang naar bescherming van het vak van beroepskeuze-adviseur. Voorts kan gekonstateerd worden, dat het aantal fulltime-adviseurs een stijgende lijn vertoont .
Over het aantal psychotechnici dat ten behoeve van het beroepskeuze-advieswerk werkzaam is, zijn geen gegevens voorhanden.
13

Beroepsvorming in termen van een adviseursorganisatie, komt nog niet tot stand.
Wel wordt in 1938 het Nederlands Instituut van Praktiserende Psychologen
(NIPP, later NIP geheten) opgericht. Dit instituut stelt zich tot doel, de beoefening
van de psychologie te bevorderen en de belangen van de psycholoog te beschermen. De aktiviteiten gaan zich koncentreren in sekties waarvan later ook de sektie
beroepskeuzepsychologie onderdeel gaat uitmaken.

Deel II
De geschiedenis
van de
beroepskeuzevoorlichting in de
na-oorlogse
periode

i o Betekenis van
beroepskeuzevoorlichting
10.1

VOOR DE MORAAL

In zekere zin is het niet juist, de geschiedenis van beroepskeuzevoorlichting op te
splitsen in een vooroorlogse en na-oorlogse periode. Deze splitsing wekt de indruk
van een te vroege cesuur en gaat voorbij aan de kontinuïteit die tot circa 1960, op
een aantal onderdelen althans nog waarneembaar is. Deze kontinuïteit staat in
nauw verband met de stabiliteit van de maatschappelijke struktuur waarin beroepskeuzevoorlichting opereert. Dit geldt bijvoorbeeld in hoge mate voor de moraliserende strekking die tot circa 1960 nog veelvuldig in de beroepskeuzeliteratuur wordt aangetroffen en die aldus de traditie van de vooroorlogse periode
voortzet. Voorbeelden van deze kontinuïteit treffen wij aan bij Ruys van Dugteren , Snijders en Holthuizen , Snijders , en Van der Zwet . Zelfs in 1967 meent
Wiegersma nog dat het bij beroepskeuze niet alleen gaat om de groei naar een
keuze van welke arbeid. Het gaat ook om de voorbereiding op het verrichten van
arbeid in het algemeen. Dit aspekt is bij uitstek pedagogisch van aard: er zijn allerlei invloeden uit de omgeving die daarop inwerken. Zoals iedere pedagogische taak
is deze voorbereiding normatief: er worden normen overgedragen die zijn ontleend aan opvattingen die typerend zijn voor de westerse kuituur. Zodra geen minimaal normbesef aanwezig is, is men niet goed voor zijn taak berekend en is een
zekere (her-)opvoeding noodzakelijk ten aanzien van de algemene attitude ten opzichte van de arbeid. 'De opvoeding tot goede arbeidsgewoonten is het begin van
de attitudevórming ten opzichte van de arbeid' . Vooral het gezin heeft de taak,
om deze atótxidevorming te bevorderen.
1

2

3

4

5

Een uitgesproken opvatting over het verband tussen beroepskeuzevoorlichting en
dieperliggende, godsdienstige normen wordt vertolkt door Holthuizen. In 1954
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getuigt hij in het Katholiek Sociaal Tijdschrift uitvoerig van zijn opvatting aangaande de arbeid als deeltaak van het christelijk leven . Zijn referentiepunt is de
encycliek Rerum Novarum van Paus Leo XIII. Volgens de hierin beschreven beginselen dient de mens, op grond van het persoonlijk karakter van de arbeid, zijn
beroep te zoeken in de richting van zijn talenten, begaafdheden en aanleg. Vervolgens dwingt het sociale karakter van de arbeid de mens tot dienstbaarheid aan de
gemeenschap. Als deeltaak van het christelijk leven maakt het beroep tenslotte
onderdeel uit van 'een door Gods eigen Geest bezielde gemeenschap, die door
Christus gesticht werd en nu door hem geleid wordt en die wij zijn 'Mystieke
Lichaam' noemen. Op grond hiervan is het beroepskeuzewerk allerminst een
kleurloos, neutraal, technisch geval. Juist het principiële karakter 'rechtvaardigt
ten volle aller sympathie bij de ontwikkeling van het katholiek beroepskeuzewerk'.
6

Wat na circa 1960 aan moraliserende uitspraken te zien is, kan de vergelijking met
de periode daarvóór echter niet meer doorstaan. In ieder geval valt in de beroepskeuzeliteratuur een wegebbing te bespeuren van de opvatting dat het individu zich
ook bij de keuze van een beroep moet spiegelen aan algemene waarden of zelfs aan
de geboden Gods. In plaats hiervan komen begrippen naar voren als authenticiteit
en zelfbepaling. De eigen behoeften van het individu worden normgevend voor
het keuzeproces. Taborsky en De Grauw, als docenten verbonden aan de Akademie Mens - Arbeid in Tilburg, drukken het later zo uit:
'Essentieel in onze visie is de overtuiging, dat de mens subjektieve ervaringen
heeft en dat hij zijn leven kan inrichten overeenkomstig eigen, subjektieve ideeën.
Ook dat de mens beter in staat is eigen beslissingen te nemen, zijn eigen weg te
gaan, naarmate hij vrijer over zijn subjektieve ervaringen en gevoelens beschikt.
Naar onze overtuiging zijn voor een menswaardig leven authenticiteit en zelfbepaling kenmerkend. De mens laat zich dit ontnemen als hij zich uitsluitend gedraagt overeenkomstig de waarden, die hem sociale goedkeuring of achting verschaffen, of wanneer hij zich door anderen laat 'maken'. De mens kan ons inziens
leren meer authentiek te leven, hij kan gestimuleerd worden tot zelfbepaling. Dit
te bevorderen is hèt doel van elke begeleiding' .
Deze heroriëntatie krijgt ook konsekwenties voor het praktische beroepskeuzeadvieswerk. Terwijl tot circa 1970 nog een voornaam accent ligt op het moreeldirektieve, autoritaire advies waarin de kliënt wordt meegedeeld wat het beste
7
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voor hem is, wordt daarna het roer omgegooid. De kliënt zelf wordt verantwoordelijk gesteld voor de keuze van een beroep. Het advieswerk krijgt een non-direktief accent dat een stimulans krijgt van de counselingsgedachte die zich in het
hulpverleningswerk gaat vastzetten.
Ook in het verzuilingspatroon treden veranderingen op. Met name in de jaren
zeventig groeien tussen de verschillende beroepskeuze-organisaties hechtere banden. Konfessionele etiketten maken plaats voor zakelijker grondslag.
In de hier getoonde verschuiving staat de beroepskeuzevoorlichting niet alleen.
Andere instituties maken een soortgelijke ontwikkeling door. Zo wijst Rogier erop
dat de invloed van kerkelijke uitspraken aanvankelijk buitengewoon groot is. Als
voorbeeld wijst hij op de encycliek Rerum Novarum die vooral in Nederland een
ontzagwekkende invloed heeft gehad. Hij spreekt van een 'bijna autarkisch te noemen katholieke gemeenschap binnen welker grenzen men niet alleen in politieke
partij-discipline zijn stem uitbrengt, op een katholieke krant, een katholiek damesmodeblad, een katholieke illustratie en een katholiek jeugdblaadje geabonneerd
is, zijn kinderen van de kleuterschool tot de universiteit louter katholiek onderwijs
doet genieten, maar ook in katholiek verband naar de radio luistert, op reis gaat,
zijn leven verzekert, de kunst, de wetenschap en de sport beoefent... Veertig jaar
geleden gold het onder ons ook ongeveer als een axioma, dat neutraliteit onbestaanbaar is en een goed katholiek daarom zelfs wijs doet geen zitting te nemen in
verenigingen ter bevordering van het vreemdelingenverkeer, ter beoefening van
de lokale geschiedenis of tot behoud van het natuurschoon' . Aldus Rogier die er
vervolgens op wijst, dat de invloed dalende is. Symptomen daartoe zijn: daling
van het aantal geboorten, verminderd kerkbezoek, terugloop van het aantal roepingen, sekularisatie van beroepen die tot dan voornamelijk door religieuzen worden beoefend.
8

De dalende invloed uit zich ook in een ontzuiling van het maatschappelijk organisatiepatroon. Terwijl de verzuilingsgraad tot circa 1960 nog stijgende is en zich
vooral bij de katholieken en de orthodox-protestanten manifesteert, komt daarna
een herbezinning op gang waarin niet zozeer wordt gepleit voor radikale opheffing
van eigen, konfessionele organisaties; wel voor een aaneengroei van de technischzakelijke belangenbehartiging .
9

In de protestants-christelijke sektor zijn overigens aanwijzigingen te vinden die
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nog kontinuïteit verraden in de opvatting over beroepskeuzevoorlichting. Daarvan getuigt - na de fusie tussen de konfessionele en niet-konfessionele organisaties in 1973 - de oprichting van een eigen forum - de Christelijke Vereniging voor
School- en Beroepskeuzewerk (CVSB) - dat zich nadien bij voortduring aan de
principieel-christelijke grondslagen blijft spiegelen. Deze vereniging trekt ook de
alom gegroeide waarde-vrijheid in twijfel. Zo kan men hieromtrent in 1977 nog
lezen 'dat de mens (en dus ook de beroepskeuzedeskundige) die zich gebonden
weet aan de opdracht van Jezus Christus, zijn Heer, zoals vertolkt in het evangelie,
belijdt dat hij ook in zijn arbeidssituatie de richtlijnen voor zijn denken en handelen aan dit evangelie dient te ontlenen. In de arbeidssituatie van de beroepskeuzedeskundige speelt dit vooral een rol, omdat vragen omtrent waardesystemen met
betrekking tot de levensinrichting in relatie tot arbeid aan de orde komen en bewustgemaakt worden. Er is niet alleen de vraag naar 'zakelijke' informatie, maar
in veel gevallen wordt ook gesproken over dieper liggende waarden en motieven,
die met deze levensinrichting te maken hebben' . Drie jaar eerder wordt op een
diskussiedag van dezelfde vereniging duidelijk, dat christelijke voorlichting niet
geheel waardevrij kan zijn. Binnen de gerespekteerde vrijheid van keuze en handelen is een spiegeling aan de evangelische normen blijvend noodzakelijk. In deze
zin kan voorlichting niet uitsluitend afgaan op wat de adviesvragende belangrijk
vindt . Een reflektie op de konsekwenties van het Christen-zijn kan niet gemist
worden, niet bij de adviseur en niet bij de adviesvragende. Arbeid heeft immers
nog een dienende taak. Deze visie wordt in 1980 nog eens door predikant Meijer
tijdens een voordracht voor de vereniging in Leusden bevestigd .
10

11
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Ook Achterhuis konstateert in zijn historische beschouwing over de betekenis
van arbeid, nog het springlevende van de protestantse arbeidsethiek .
13

10.2

VOOR HET INDIVIDUEEL WELZIJN

Het zijn overigens dezelfde jaren zestig waarin zich nog een andere verschuiving
aankondigt: die van charitatieve naar welzijnszorg. Vooral de begrippen zelfontplooiing en zelfrealisatie komen in de belangstelling te staan. De populariteit van
deze begrippen is volgens Duyker toe te schrijven aan een stroming in de psychologie, humanistische psychologie genoemd . Pionier hier is o.a. Maslow. In de
theorie van Maslow is er een aangeboren, dat wil zeggen voor de mens als zodanig
14
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kenmerkende hiërarchie van behoeften: fysiologische, behoeften aan veiligheid,
geborgenheid, liefde en erkenning, en behoefte aan zelfverwerkelijking. Iemands
persoonlijkheid wordt gekenmerkt door het niveau der behoeften die hij tracht te
bevredigen, waar hij om zo te zeggen aan toe is. Omdat hogere behoeften zich
eerst doen gelden als de lagere voldoende zijn bevredigd, en omdat men verder kan
konstateren dat bij zeer veel mensen een aantal van deze lagere behoeften niet zijn
bevredigd, komen volgens deze theorie veel mensen in het geheel niet toe aan
zelfverwerkelijking. Sterker nog, slechts heel weinig mensen komen ooit aan zelfverwerkelijking toe. Bevrediging van de fysiologische behoeften is voorwaarde
voor het lichamelijk welzijn: wie niet voldoende te eten of te drinken krijgt, gaat te
gronde. Wie echter er wel in slaagt, behoeften van dit soort te bevredigen, gaat
andere behoeften ervaren. Gebrek aan bevrediging van hogere behoeften kan leiden tot gemis aan welzijn. Een toestand van lichamelijk en psychisch welzijn is
slechts bereikbaar als alle behoeften adekwaat zijn bevredigd.
Een van de doeleinden van de invloedrijke vertegenwoordigers van de humanistische psychologie, is het doen ontdekken door de kliënt van diens eigen behoeften. Vervolgens is van belang dat de kliënt gaat inzien dat niet alleen zijn welzijn
gediend is met de bevrediging dezer behoeften, maar dat hij bovendien daarop een
zeker recht kan doen gelden. Dit houdt in de praktijk vaak in, dat de kliënt zichzelf
meer tot gelding moet brengen, en zich moet ontworstelen aan de invloed van
personen of omstandigheden die hem bij zijn zelfverwerkeHjking belemmeren. De
nadruk bij deze benadering ligt op de kliënt, niet op de therapeut. Het gaat om een
'kliënt-gerichte' therapie. De therapeut schept een sfeer van vertrouwen en respekt, waardoor de kliënt wordt aangemoedigd zijn zelf-inzicht, zijn 'zelfbeeld' akkurater en vollediger te konstrueren.
Op vele terreinen raken de termen zelfontplooiing en zelfrealisatie ingeburgerd. Humanistische psychologen ontwikkelen therapeutische methoden die met
name van invloed worden in de sfeer van het counselen. In vele geschriften over
(de reorganisatie van) het onderwijs wordt het begrip veelal zelfs als primaire doelstelling genoemd. En ook in de beroepskeuzevoorlichting ondergaat men er de
invloed van. Op de achtergrond hiervan speelt een tijdsbestek van toegenomen
welvaart waarin materiële zorg plaats maakt voor geestelijk welzijnszorg.
Aanvankelijk vertoont de welvaart c.q. het ekonomisch beeld, vooral tussen de
beide wereldoorlogen nog een instabiel karakter. Na het sluiten van de vrede in
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1918 profiteert Nederland van de kortstondige na-oorlogse bedrijvigheid . In
1920 begint echter de terugslag. Op binnen- en buitenlandse beurzen dalen de
koersen der effekten, het aantal faillisementen neemt toe, de werkloosheid stijgt.
De staatsinkomsten dalen hetgeen aanleiding geeft tot bezuinigingsmaatregelen.
De jaren 1927-1929 zijn weer betrekkelijk gunstig hoewel de werkloosheid verontrustend blijft. Vanaf 1929 krijgen de meeste landen weer te lijden van een ekonomische krisis die van Amerika naar Europa overslaat en in beide werelddelen
een chaotische toestand teweegbrengt. In Nederland bereikt men in 1932-1934 het
dieptepunt. Rond 1937 zet een krachtige werkloosheidsbestrijding in maar dit beleid wordt doorkruist door de gebeurtenissen van 1940. Na de energiek doorgevoerde geldsanering in 1945 komt het produktie-apparaat weer op gang. Amerikaanse kredieten bespoedigen de wederopbouw en de herindustrialisatie, de houding van de vakbeweging is konstruktief. De krachtige industrialisatiepolitiek is
erop gericht om werk te bieden aan een groeiende bevolking: in 1859 nog 3 309100
mensen, in 1930: 7935600, in 1954: 10680000. Langzaam groeit een ekonomische welvaart die in de jaren zestig een hoogtepunt bereikt. Armoede neemt af, er
komen grote verbeteringen in huisvesting en gezondheidszorg. De hoeveelheid
arbeidstijd daalt ten gunste van vrije tijd. De maatschappelijke effekten hiervan
zijn talrijk. Om er een paar te noemen, binnen het onderwijs wordt het leeraanbod
verbreed om kinderen in staat te stellen tot volledige talentontplooiing en tot een
mondige participatie aan de snel veranderende samenleving. Achterstandsgroepen krijgen daarbij extra aandacht om de gekonstateerde sociale ongelijkheid op te
heffen. In de vrijetijdsektor komen nieuwe rekreatieve voorzieningen tegemoet
aan nieuwe bestedingspatronen. Van die voorzieningen maken ook nieuwe onderwijstypen deel uit. Vrouwen vragen in het kader van de tweede emancipatiegolf
om een gelijkwaardige positie aan de man. Vooreerst uit zich dit vooral in een
aktievere participatiebehoefte aan de beroepsarbeid.
15

Aan het beroepskeuzeproces verschaft de welvaart eveneens nieuwe voordelen
in de vorm van een groot aantal extra oriëntatiepunten op de arbeidsmarkt. Het
aantal beroepen is aanzienlijk, Wiegersma en Van Bochove komen op een aantal
van 5500, met hieromheen nog weer ettelijke tienduizenden funkties . Deze beroepen spreiden zich niet alleen over industrie, handel, verkeer, landbouw en visserij. Een deel bevindt zich in de kwartaire sektor waarvan opkomst en groei voor
rekening komt van de toegenomen verzorgingsrol van de overheid op gebieden als
onderwijs, kuituur, welzijn, gezondheidszorg, woningbouw, e.d. Naar verhou16
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ding wordt deze sektor zelfs steeds belangrijker terwijl de werkgelegenheid in sektoren als landbouw, visserij en industrie afneemt onder invloed van strukturele
veranderingen in (de organisatie van) het werk. De meest spectaculaire daling doet
zich in de agrarische sektor voor: het aantal Nederlanders dat hier rond 1970 nog
werk vindt, beweegt zich ver onder de tien procent.
De groeiende veelzijdigheid in de beroepenstruktuur, die vooral in de periode
1950-1970 gaat optreden, gaat gepaard met meer vraag naar gedifferentieerd en
steeds hoger gekwalificeerd vakmanschap. Dientengevolge neemt de waardering
voor onderwijs en diplomabezit toe. Het effekt hiervan is onder meer te zien in de
voortdurende oprichting van nieuwe schooltypen en in de groei van het aantal
onderwijsdeelnemers, zowel aan vormen van algemeen voortgezet- als van beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Tussen diplomabezit en funktieniveau bestaat een rechtlijnig verband.
Ook in de de beroepskeuzeliteratuur zijn de effekten van deze gebeurtenissen te
zien. Beroepskeuzevoorlichting gaat een belangrijke rol spelen bij de toestroom
naar vervolgonderwijs en diplomabezit. Zelfkoncept en kliëntgericht werken raken ook hier als begrippen ingeburgerd, een en ander als gevolg van de oprekking
die het begrip individueel welzijn ondergaat. De ruime beroepsperspektieven en
de afnemende materiële zorgen bieden immers ruimte voor nieuwe bevredigingsaspekten in het beroep, zoals interessen en waarden. Voor het praktisch advieswerk betekent dit een verzwaard accent op het doen exploreren bij de kliënt van
wat deze wil, kan, interesseert en belangrijk vindt. Beroepskeuzeprogramma's
worden bewustmakingsprogramma's, ze gaan langer duren en aan de individualistische aanpak worden nieuwe methoden waaronder groepsprojekten, toegevoegd.
Voorts komen nieuwe aandachtsvelden op die bedoeld zijn voor achterstandsgroepen als lagere milieus, ethnische minderheden en vrouwen. In de relatie mensarbeid komt tenslotte aandacht voor de negatieve aspekten van welvaart, zoals
spanningen in de beroepsarbeid ten gevolge van de allesoverheersende, produktiviteitsnorm. In dit verband krijgt de term 'arbeidsbegeleiding' betekenis waarmee
uiting wordt gegeven aan de zorg van de beroepskeuzedeskundige voor aspekten,
die de bevrediging in de beroepsarbeid bevorderen c.q. belemmeren .
17

De jaren '75-'85 plegen echter een forse aanslag op deze verworvenheden. De
werkloosheid neemt toe en treft ook jeugdigen. Baanloosheid, beroepswisseling
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en omscholing worden kenmerken van een geheel nieuwe empirische realiteit.
Het verband tussen behaald diploma en beroepsniveau verliest z'n rechtlijnigheid.
In de beroepskeuzeliteratuur brengen deze nieuwe omstandigheden drie effekten met zich mee.
• Allereerst nemen de geschriften over de nieuw ontstane verhouding tussen
werken en niet-werken toe en daarmee ook de belangstelling voor alternatieve
arbeidsmodellen . In deze geschriften die ook een poging verraden, aan de beroepskeuzevoorlichting in gewijzigde omstandigheden betekenis te geven, weerspiegelt zich enerzijds weerstand tegen de excessieve arbeidsoriëntatie die ook na
de wegebbing van de moraliserende betogen blijft voortduren. Kwant spreekt bijvoorbeeld van een algemeen gedeelde baanbehoefte die zich zelfs bij de vrouw manifesteert . Haar emancipatiedrang is vooral een streven naar sociale gelijkwaardigheid met de man en bij de mannelijke gelijkwaardigheid hoort een baan. Werkloosheid wordt daarom nog steeds - ook in 1985 - als problematisch ervaren. Achterhuis die in 1982 een artikel over dit onderwerp in het tijdschrift Beroepskeuze
publiceert, noemt de arbeidsoriëntatie een absurd principe waar niet mee te werken valt . Hij beschouwt het principe als een even merkwaardig als succesvol produkt van een weloverwogen strategie die gericht is op het disciplineren van mensen in hun arbeidsoriëntatie. Als zodanig is de wegebbing van moraliserende uitspraken na 1960, niet alleen te verklaren vanuit een algemeen ontvoogdingsproces, maar ook uit de internalisatie van het arbeidsethos waaraan ook de beroepskeuzevoorlichting aktief heeft meegedaan. Manifeste aansporing tot goed arbeiden is dan niet meer nodig. Beckers konstateert een dergelijke internalisatie ook
rond de vrijetijdsbesteding .
18
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Anderzijds neemt in de beroepskeuzevoorlichting de zorgbreedte toe. Men gaat
zich niet alleen oriënteren op werk maar ook op problemen rond baanloosheid.
Het oog valt daarmee ook op geheel nieuwe doelgroepen zoals werklozen en
WAO-ers. In de informatie-overdracht nemen gegevens over alternatieve vormen van tijdsbesteding een steeds belangrijker plaats in. Beroepskeuzevoorlichting wordt 'voorbereiden op aktievelden'. Taborsky van wie dit idee afkomstig is,
doelt hiermee op het gegeven dat er naast de beroepsrol nog andere rollen en aktiviteiten zijn die mensen in de loop van hun leven gaan kiezen . Deels vallen deze
keuzes samen met de intrede in het beroepsleven. Omdat de keuze van het beroep
niet los gezien kan worden van deze andere keuzes, wordt de voorbereiding op
deze keuzes eveneens tot de taak van de beroepskeuzedeskundige gerekend. Aktie22
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velden zijn: het veld van menselijke kontakten (vriendschap, partnerschap e.d.),
het veld van kontakten en zorg voor dier en plant, het veld van zorg voor de omgeving (het huis e.d.), het veld van leren, het veld van zomaar van iets genieten, het
veld van maatschappelijk engagement (politiek etc), het veld van zorg voor lijf en
gezondheid en het veld van beschouwend, filosofisch of religieus bezig zijn. In
deze zin wordt beroepskeuzevoorlichting een vorm van bezigheidsbegeleiding.
Via het begrip 'social counseling' dat in paragraaf 13.2.3 behandeld wordt, wil
men bovendien kliënten bereiken wier beroepskeuze als gevolg van de gewijzigde
omstandigheden een dieperliggende problematiek verraadt.
• Ten tweede brengen de nieuwe omstandigheden geen wijzigingen in de principiële opstelling van de werkers die beroepskeuzevoorlichting bedrijven. Men
houdt hier onverkort vast aan het, vooral in de jaren zestig opgebouwde beginsel
dat het individu zelf uitmaakt welke bevrediging hij zoekt en waar hij die zoekt.
Deze oriëntatie op het kliëntbelang kan men recentelijk nog destilleren uit een
doelstellingenanalyse van de Universiteit van Amsterdam , uit een brochure van
de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en uit een nota van de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk . De oriëntatie sluit aan op eerder bekend
geworden geschriften. We wijzen als voorbeeld op een serie stellingen uit 1973
van de Federatie van Samenwerkende Organisaties van Beroepskeuze-adviseurs , op stellingen uit 1976 van de Nederlandse Vereniging van Beroepskeuzeadviseurs in Overheidsdienst , en op de opvatting van de Landelijke Commissie
voor de Academische Studievoorhchting . In de gekozen lijn valt ook een verzet
te bespeuren tegen een te nadrukkelijke onderschikking van het kliëntbelang aan
de doelstellingen van de arbeidsverdeling die zich na 1975 weer explicieter gaat
manifesteren. Zelfs een perifeer psycholoog van het Direktoraat-Generaal voor de
Arbeidsvoorziening ziet de onderschikking ten principale niet zitten:
23
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'De voorlichting bij studie- en beroepskeuze wordt soms beschouwd als een verlengstuk van doelstellingen, waardoor aan de aard van deze dienstverlening geweld wordt aangedaan. Het doel is primair het individu te helpen bij zijn beroepsvinding en bij het zoeken van een zo juist mogelijke vakopleiding of algemene
opleiding.
Het bovenstaande impliceert, dat het beroepskeuzewerk geen verlengstuk is
van bijv. de arbeidsvoorziening. Extreem gesteld zou zulks hierop neerkomen, dat
de voorlichting en advisering de toevoer van arbeidskrachten naar onderbezette
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beroepen zouden moeten bevorderen en naar overbezette beroepen zouden moeten afremmen... Het beroepskeuzewerk heeft echter niet tot doel de produktiviteit
te vergroten, maar het welzijn te dienen' .
29

• Ten derde neemt de belangstelling van de centrale overheid voor het beroepskeuzewerk toe. Deze belangstelling heeft echter niet zozeer te maken met het belang van de kliënt, als wel met het belang van de arbeidsverdeling. De volgende
paragraaf geeft hier meer informatie over.

IO.3

VOOR DE ARBEIDSVERDELING

Eigenlijk ligt het startpunt van de toegenomen overheidsbelangstelling al rond
1970. Tot dan vallen over de betekenis van beroepskeuzevoorlichting, van overheidswege nauwelijks principiële uitspraken waar te nemen. Alleen in 1962 verschijnt hierover een belangwekkend artikel maar de toonzetting ervan spoort met
het optimistische tijdsbeeld uit deze periode . Aanleiding tot een kritisch onderzoek van beroepskeuzevoorlichting is er dan ook nauwelijks. Na 1970 verandert
dit. We volgen de gebeurtenissen even op de voet.
Het beginsignaal komt van de Sociaal Economische Raad die in 1969 de regering
adviseert tot een grondige herziening van de rol van de overheid op het veld van de
openbare arbeidsbemiddeling. Bondig geformuleerd luidt de aanbeveling, over te
gaan tot een aktief arbeidsmarktbeleid en daartoe onder meer de taak van de openbare arbeidsbemiddeling te wijzigen .
Aanleiding tot dit advies is de toegenomen rol van de overheid inzake de bewegingen op de arbeidsmarkt, en het stagnerend arbeidsmarktmechanisme dat het
zonder regulering niet alleen af kan. De Raad is van mening dat de instandhouding
van een zo hoog mogelijke ekonomische groei prioriteit heeft. Optimale groei veronderstelt een zo groot mogelijke deelname van de bevolking aan de beroepsuitoefening, een deelname die in Nederland lager ligt dan in andere landen. Bevordering van optimale groei kan door voldoende beroepsmobiliteit waartoe ook de
voorlichting kan bijdragen. De Raad stelt vast dat deze voorlichting nog te weinig
effekt heeft, omdat de adviezen vaak niet opgevolgd worden. Voorhchting moet
aan drie voorwaarden voldoen: kennis van de arbeidsmarkt, kennis van de eisen
van studies en beroepen en kennis van de aanleg, vaardigheden en motivatie van
30
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de adviesvragenden. Voorts stelt de Raad een verbeterde arbeidsbemiddeling
voor. Tot nu toe is het arbeidsbureau in de ogen van het publiek vooral voor bemiddeling van werklozen. Dat is tot aan de Tweede Wereldoorlog ook de hoofdtaak van dit bureau. Daarna komen erbij: het bevorderen van de herscholing via de
rijkswerkplaatsen en de opvang van bijzondere groepen zoals jeugdige schoolverlaters; voorts de beroepskeuzevoorlichting, ontslagbehandeling, het arbeidsmarktonderzoek en de beroepenvoorlichting. Al deze instrumenten moeten in een
samenhangend geheel worden ondergebracht en in hun funktie beter worden afgestemd op de eisen van de arbeidsverdelingsprocessen. Tenslotte is de Raad van
mening dat het onderwijs er goed aan doet, de ontwikkelingen op technologisch «n
ekonomisch gebied goed te volgen; het bedrijfsleven doet er goed aan, vertrouwd
te raken met de specifieke taken en mogelijkheden van het onderwijs. En een Raad
voor de Arbeidsmarkt is ook niet weg zodat al met al beter aan de relatie onderwijsarbeidsmarkt gewerkt moet worden.
Tot zover enkele punten uit een advies dat uiteindelijk ook aanleiding is tot het
arbeidsbureau - nieuwe - stijl en waarin de beroepsmobiliteit als een belangrijke
faktor wordt voorgesteld. Maar in dit laatste staat de Raad niet alleen. Ook de
Europese Commissie is ervan overtuigd dat een grotere beroeps- en geografische
mobiliteit een van de onmisbare faktoren is voor het bereiken van een beter algemeen evenwicht op de arbeidsmarkt . En ook het Europees Parlement sluit zich
daar op 11 maart 1966 bij aan vanuit de overweging, dat voorlichting een voorname rol zal spelen in de ekonomische politiek op middellange termijn: dat zij van
belang is voor een modern en doeltreffend beleid inzake beroepsopleiding en voor
een behoorlijke voorbereiding van de arbeidskrachten op de vereisten van hun
deelneming aan het arbeidsproces .
32

33

Beroepskeuzevoorlichting wordt hier dus voorgesteld als element van een arbeidsvoorzieningsinstrumentarium waarvan ook deel uitmaken: het medisch onderzoek en scholing. Of beter gezegd: voorlichting, medisch onderzoek en scholing
zijn instrumenten ter verbetering van de arbeidsbemiddeling. Dit laatste staat althans zo te lezen in een adviesaanvrage dat het departement van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in 1980 naar de Sociaal Economische Raad zendt met het verzoek te willen bekijken, hoe een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet eruit moet zien
waarin ook de voorlichting een plaats zou kunnen hebben . Aanleiding tot dit
verzoek is de konstatering dat het orgaan van de openbare arbeidsbemiddeling een
34
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veelheid van maatregelen moet uitvoeren ter verbetering van de aansluiting tussen vraag en aanbod, maatregelen die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Voorts
zal de overheidstaak zich, naast bescherming van de individuele werknemer, sterker oriënteren op haar arbeidsverdelende funktie. De nieuwe wet zal hiervoor 'de
noodzakelijke kaders en instrumenten dienen aan te geven'. Aldus het departement dat zich al eerder geplaatst ziet voor de opdracht, het zelfregulerend vermogen van vraag en aanbod met korrigerende maatregelen aan te vullen waaronder
ook een hernieuwde inrichting van de voorlichting. Sinds het verschijnen van het
rapport van de Sociaal Economische Raad valt dan ook in de literatuur van overheidswege een geïntensiveerde aandacht voor beroepskeuzevoorhchting te signaleren. Men schuwt hier ook niet, de gangbare praktijk aan de kaak te stellen. Zo
maakt Kruse, in 1971 plaatsvervangend Direkteur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening en in dit jaar uitgenodigd om op een kongres tér gelegenheid van het 45jarig bestaan van het Centraal Comité zijn zegje te doen, duidelijk dat het arbeidsbureau een nog nuttiger funktie moet krijgen voor de harmonisering van de arbeidsmarkt. De aktiviteiten worden nog meer gericht op het allokatieproces . Deze stelling is het gevolg van de opvatting binnen 'arbeidsvoorziening' dat alles wat
een arbeidsbureau moet doen, van belang moet zijn voor verbetering van dat proces. Dit proces zit kwantitatief wel goed in elkaar maar van een kwalitatieve harmonie is nog geen sprake: belangrijke menselijke energiepotenties blijven onbenut. De beroepskeuze-adviseur van het arbeidsbureau moet een goede relatie hebben met de school want deze is nog steeds een broedplaats van toekomstige beroepsbeoefenaren en een van de belangrijkste oorzaken van de (toekomstige) disharmonie op de arbeidsmarkt. Dit laatste is een gevolg van de door geen arbeidsmarktnotie geremde gelegenheid tot het kiezen en volgen van beroepsopleidingen. Daarom moeten er bindende afspraken komen over de kwaliteit en de aanwending van arbeidsmarktinformatie, in de vorm van beroependokumentatie en
werkgelegenheidsperspektieven aan al degenen die zich bezighouden met het beroepskeuzeproces van de scholier of student. De beroepenvoorhchting, op school
gegeven, blijkt ternauwernood relevant nadat de scholier eenmaal met het arbeidsleven is gekonfronteerd. De beroepskeuzevoorhchting heeft tot taak, de juiste persoon op de juiste arbeidsplaats te brengen. Schooldecanen, schoolkeuze-adviseurs en allen die het beroepskeuzeproces systematisch beinvloeden, dienen regelmatig voorzien te worden van gegevens over ontwikkelingen in beroepseisen
en andere arbeidsmarktinformatie.
35
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Aldus Kruse in 1971. Na hem volgen van overheidswege nog talloze uitlatingen
die dezelfde intonatie verraden. Op de achtergrond spelen de verslechterende ekonomische situatie en het 'uitglijden' van de voorlichting in de richting van de strikt
individuele keuze. In 1982 kan men zelfs door de centrale overheid een verband
zien aangebracht tussen voorlichting en de bijdrage hiervan 'aan de realisatie van
beleidsdoeleinden op andere terreinen' . Daarmee wordt gedoeld op prioriteiten
in het regeringsbeleid waarvan herstel van de ekonomische groei en de werkgelegenheid belangrijke onderdelen zijn. In 1983 verkondigt Kruse in een jaarrede opnieuw dat alle zeilen moeten worden bijgezet om gevolg te geven aan wat de regering op nationaal niveau aan belangrijkste prioriteit heeft gesteld: herstel van
werkgelegenheid . En dus moet het arbeidsbureau in 1984 25 procent meer vakatures verwerven dan voorheen en de bemiddeling nog beter afstemmen op de selektie van de meest geschikte kandidaten op grond van de funktie-eisen. Derhalve:
aktiever aan de vraagzijde werken en de werkgever zoveel mogelijk van dienst
zijn:'... de hele Arbvo-organisatie moet ervan doordrongen zijn dat de benadering
van de cliënt-werkgever van het grootste belang is. Het is immers de werkgever
die momenteel een sleutelpositie inneemt ten opzichte van de allocatie'. Dit betekent ook' dat de bemiddeling vanuit de cliënt-werkgever meer aandacht vraagt
voor de positie en wensen van de werkgevers dan wij traditioneel boden'. Gevolg:
meer acquisitie, bedrijfsbezoeken door iedere ambtenaar van het arbeidsbureau en
terugdringing van taken aan de aanbodzijde; voorts minder aandacht voor groe» pen die niet direkt-bemiddelbaar zijn voor de reguliere markt. Wat dit voor de
openbare beroepskeuzevoorlichting betekent, staat in de begroting 1984 van het
departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: meer accent op mogelijkheden voor zelfhulp, op beroepskeuzevoorlichting als kuratieve hulpverlening (preventieve hulpverlening - zoals op school - hoort elders thuis), en meer accent op
de attributieve hulpverlening in plaats van de persoonlijke. Kortom, de kliënt
moet zelfredzamer worden.
36
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Tot zover in het kort de gebeurtenissen van overheidswege tussen 1970 en 1985.
Het getoonde is niet spektakulair, eerder een voortzetting van wat al van meet af
aan duidelijk is: als de overheid zich met beroepskeuzevoorlichting inlaat, is dat
om de arbeidsmarkt ter wille te zijn. Zodra de toestroom naar de arbeidsmarkt
manco's gaat vertonen, neemt de drang naar opvoering van het korrigerend vermogen toe en wordt de beroepskeuzevoorlichting intensiever afgestemd op wat de
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arbeidsmarkt vraagt. Op dit punt valt dan ook een goede parallel te trekken met de
opvattingen uit de vooroorlogse periode waarin de overheid eveneens een belangstelling voor het beroepskeuzevraagstuk aan de dag legt, die wordt ontleend aan de
problematiek van de werkloosheid en de arbeidsbemiddeling. Deze belangstelling
heeft, zo lijkt het, een cyclisch karakter dat spoort met bevindingen als die van de
Amerikaanse socioloog Namenwirth terzake van de politieke prioriteiten . Op
het laagste punt van de ekonomische golfbeweging, zo zegt Namenwirth, heeft
herstel van de welvaart de hoogste prioriteit. Dit is de parochiale fase. Als vervolgens de ekonomische groei weer aantrekt, gaat men zich sterk bezighouden met
sociale hervormingen, waarmee de progressieve fase is aangebroken. Op het toppunt van de ekonomische expansie heerst een groot optimisme, veel belangstelling
ook voor kunst en wetenschappen. Dit alles in de zogeheten konsumptieve fase.
De daaropvolgende ekonomische teruggang brengt een herstel van traditionele
opvattingen: waarden als gezagsgetrouwheid en 'de tering naar de nering zetten'
doen weer opgeld. Dit heet de konservatieve fase. In de daarop zich herhalende
parochiale fase worden zulke trefwoorden gemeengoed. Dit alles speelt zich af in
een tijdsbestek van zo'n 48 jaar.
38

Overigens wordt hier alvast vermeld, dat ook de bezwaren van de beroepskeuzeadviseurs tegen de hierboven geschetste overheidsbeweging, een cyclisch karakter
vertonen. Zo laat Van Det in 1929 weten dat beroepskeuzevoorlichting niet vertroebeld mag worden door 'arbeidsbeurstendensen' . Hij schrijft dit in reaktie op
de aankondiging van de arbeidsbeurs, kliënten bij de toetreding tot de arbeidsmarkt aan een selektie te onderwerpen. In 1983 reageert de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk op identieke wijze: het belang van het individu mag niet
opgeofferd worden aan het belang van de arbeidsmarkt. Beroepskeuzevoorlichting
veronderstelt dan immers niet méér dan informatie over en selekteren voor openstaande vakatures . Uit dit kommentaar spreekt niet alleen wantrouwen tegen de
overheidsbeweging, maar ook een impliciet spanningsveld tussen de betekenis die
de verschillende partners aan beroepskeuzevoorlichting hechten. Wij zullen van
dit spanningsveld nog andere voorbeelden tegenkomen.
39
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Omschrijving

Tot circa 1970 kan men in de beroepskeuzevoorlichting nog een omschrijving
waarnemen, waarin de beroepsgeschiktheid en het verstrekken van een konkreet,
afradend of ontradend advies, belangrijke hoofdbestanddelen zijn. Daarna verandert de omschrijving van karakter. Dat gebeurt onder invloed van nieuwe opvattingen over de relatie tussen beroepskeuzedeskundige en kliënt.
Een belangrijke vernieuwingstendens staat onder invloed van de counselingsgedachte die Wiegersma, in 1964 benoemd tot hoogleraar in de psychologie van
beroep en beroepskeuze aan de Universiteit van Amsterdam, overigens al in de
jaren vijftig in de beroepskeuzevoorlichting introduceert .
Counseling is een begrip dat een reaktie wil zijn op de gangbare opvatting, dat er
voor een individu altijd een beroep is dat het meest beantwoordt aan zijn geschiktheid, en dat de adviseur wel zal zeggen welk beroep dat is. Counseling beoogt een
gesprekswijze die ook in het maatschappelijk werk en de psychotherapie gangbaar
wordt. Vooral de naam van de Amerikaanse psycholoog Rogers springt hier naar
voren. Het gaat bij dit begrip om een benaderingswijze van de adviesvragende,
waarbij de adviseur geen patriarchale verhouding aangaat met zijn kliënt maar een
relatie op voet van gelijkheid: de kliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn
daden en keuzes. De adviseur verheldert het probleem en draagt aan. Hij helpt de
adviesvragende om tot een beslissing te komen die deze zelf neemt; vrij van de
gebiedende stem van degene die hij om advies vraagt. Counseling is derhalve nietautoritair, non-direktief. De kliënt wordt zo van objekt tot subjekt, hij wordt een
mondig mens. Voor jeugdigen beneden de 16 jaar die nog niet rijp zijn voor een
eigen beslissing, zal het nog wel moeilijk zijn volledige verantwoordelijkheid te
dragen, maar als ethische benaderingswijze is counseling waardevol.
1

Aldus in vertaalde vorm wat Wiegersma met counseling bedoelt. Sinds de introduktie ervan in het beroepskeuzewerk duikt het begrip zeer frekwent in de literatuur op en wordt het ook als uitgangspunt verwerkt in een studiekonferentie in
1968. Aanleiding voor deze konferentie: toenemende twijfels over de zin van eenmalige voorlichting, en behoefte aan een zinvollere betekenis van de test waarmee
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het overigens blijkens inleider Ten Hagen nog droevig gesteld is . Deze konferentie wil de beroepskeuzevoorlichting over de grens van haar traditioneel beeld
heentillen, op weg naar de introduktie van de zogeheten B-methode waarbij de
kliënt zover wordt gebracht dat deze zelf zijn probleem kan oplossen. Met name de
Akademie Mens-Arbeid in Tilburg springt hier als voortrekker van deze nieuwe
aanpak naar voren. Daarbij staat deze methode tegenover de A-methode, omschreven als de voorstrukturerende aanpak: de adviseur verzamelt zo veel mogelijk informatie over de kliënt om hem zo van advies te dienen. De B-methode verdient de voorkeur omdat de A-methode de kans verkleint op een zelfstandige besluitvorming en bovendien vol zit met niet-verantwoorde onderdelen, zoals pogingen tot het bepalen van de persoonhjkheidsstruktuur van diepere persoonlijkheidslagen, motieven en waarden .
2

3

De konferentie heeft zijn werk kennelijk gedaan. De voorkeur voor de non-direktieve aanpak laat zich nadien goed signaleren en wordt nu op ruime schaal toegepast. Beroepskeuzevoorlichting is beroepskeuzeouer/eg. Met deze laatste term die
Knook overigens graag op zijn conto geschreven wil zien, wil men uitdrukking
geven aan de eisen die het counselen stelt . In de term voelt men ook de groeiende
onvrede met de resultaten van de autoritaire voorlichting en het pertinente, individuele advies. Bij de na-kontrole, zo zegt Wiegersma, ziet men maar al te dikwijls
dat de adviezen niet worden aanvaard, wel in de wind worden geslagen. Het van
bovenaf opleggen schijnt hiervan de belangrijkste oorzaak te zijn. In 't Veld-Langeveld houdt het mede op de ongewisheden van de toegepaste psychologie zelf die
er mede toe leiden, dat men zich in deze wetenschap op een non-direktief standpunt gaat stellen . Deze opvatting kan men ook wel op de besproken konferentie
beluisteren. Hoe het ook zij, counseling mag zich in de na-oorlogse periode erop
beroemen, een van de belangrijkste ontwikkelingen te zijn die binnen de beroepskeuzevoorlichting getraceerd kunnen worden. Misschien wel de beste vondst van
de twintig-eeuwse psychologie, zegt Wiegersma in 1977, maar men moet er geen
wonderen van verwachten en er vooral geen fetisj van maken . Het is een werkwijze om 'menselijke problemen tot een oplossing te brengen, voorzover die problemen overwegend in het bewuste gevoels- en wilsleven liggen'. Kortom, counseling ware toe te voegen aan het veld van bestaande werkmogelijkheden maar
gaat deze niet vervangen. Taborsky spreekt dan ook niet van dè methode voor de
beroepskeuzevoorlichting, wel van een houding die erachter zit en die de adviseur
4

3

6
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kan aanleren: 'Deze houding is voor ons daarom zo belangrijk omdat zij mogelijk
maakt, dat de cliënt zijn voor zijn keuze zo belangrijke emotionele en gevoelsmatige overwegingen naar voren brengt' .
7

Wat counseling ook doet, is bijdragen tot zelfkonceptverheldering. Met dit begrip
raken we een tweede innovatie in het na-oorlogse voorlichtingsgebeuren. En ook
hier vertelt Wiegersma wat met dit begrip wordt bedoeld: de aard van het passend
beroep is niet uitsluitend afhankelijk van de kapaciteiten, de karaktereigenschappen en interessen van de mens. Wat een passend beroep is, is tenminste evenzeer
afhankelijk van de wijze waarop de jonge mens zich inleeft in de rol van de beoefenaar van een bepaald beroep. Ongetwijfeld hebben faktoren als kapaciteiten invloed op de beroepsgeschiktheid maar onderzoekingen naar het beroepskeuzeproces hebben laten zien, dat de bewuste stellingname van de mens ten opzichte van
het beroep veel belangrijker is. Volgens de nieuwe theorie bestaat het wezen van
de beroepskeuze hierin, dat de jonge mens zich inleeft in de rol van beoefenaar van
een bepaald beroep, dat hij zich vereenzelvigt met een ideaalbeeld van de beoefenaar van dat beroep en dat hij zijn gedrag daarnaar tracht te modelleren. Bij dit
laatste zou dan kunnen blijken, dat zijn kapaciteiten of karaktereigenschappen
hem niet toestaan om het ideaal te verwezenlijken, maar deze beperkingen zijn
toch veel minder sterk dan men lange tijd heeft gemeend. Als de vereenzelviging
met een bepaald beroepsideaal voldoende krachtig is, kan iemand ook slagen in een
beroep waarvoor hij bij het persoonlijkheidsonderzoek minder goed begaafd
scheen, en dan is dit toch voor hem het passende beroep. Gaat men van deze opvatting uit, dan wordt de taak van de beroepskeuze-adviseur een geheel andere dan
vroeger. Het gaat er dan niet meer uitsluitend om de kliënt psychologisch en medisch te (laten) onderzoeken, zijn interessen te peilen en dan, al dan niet in teamverband, een advies voor hem pasklaar te maken. Nu gaat het er vooral om, de
innerlijke ontwikkeling van de kliënt te stimuleren zodanig dat hij zich met een
bepaald beroepsideaal gaat vereenzelvigen .
8

Aldus Wiegersma in 1953. Sindsdien doet ook dit begrip zoals Steenhuizen terecht opmerkt, veel opgeld. Volgens deze auteur is het zelfkoncept door de Amerikaan Super als een onmisbaar aspekt in het keuzeproces op de voorgrond gesteld.
Super noemt de puberteit als de ontstaansperiode van het zelfkoncept. Puberteit is
de periode van de zelf-reflektie, zegt men, waardoor een omlijnd beeld zou ontstaan, wat men eigenlijk is. Dit zelfkoncept wordt explorerend gepreciseerd.
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Aspekten van dit zelfkoncept die bevrediging schenken, worden vastgehouden,
terwijl die aspekten welke geen beloning en erkenning vinden, worden verworpen
en vervangen door aspekten, die wel bestand blijken te zijn tegen 'the test of reality'.
Dit zelfkoncept kan getoetst worden aan uiteenlopende beroepsrollen, waaruit
een definitieve keuze kan ontstaan. Het zelfkoncept is ook het beeld, wat men
anderen voorhoudt, dat men door anderen geaccepteerd wil zien en hetwelk men
waar wil maken .
Kortom, het zelfkoncept omvat het geheel van beelden, opvattingen, ideeën en
gevoelens die de mens over zichzelf heeft. Hoe meer we over de groei hiervan te
weten komen, des te beter we in staat zijn, de voorhchting daarbij te laten aansluiten. Aldus is het beroepskeuzeproces te zien als de vorming van een zelfkoncept en
de vertaling van dit koncept in termen van een beroep. De beroepsvoorkeur is dan
een uiting van een visie op een beroep. Door middel van experimenten kan getracht worden, gedurende het beroepsleven het zelfkoncept steeds beter te realiseren. Wie zich steeds beter in zijn beroep thuisvoelt, ontmoet een hogere realisatiegraad van zijn zelfbeeld en derhalve een hogere beroepsindentifikatie. 'De ontwikkeling van een zelfkoncept is ons insziens van grote betekenis voor een bewuste
levens- en loopbaanplanning' . Aldus Taborsky en De Grauw die het begrip ook
een normatieve betekenis meegeven: het geeft een wenselijkheid aan van hoe het
zou kunnen en moeten in de realiteit. Want in de realiteit komen mensen door
externe factoren soms niet tot een bewust zelfkoncept. Bewustwording is essentieel om tot autonome zelfbepaling te komen, evenals de maatschappelijke mogelijkheid, het zelfbeeld waar te maken. In vertaalde zin omvat de beroepsgeschiktheid dan een totaal aan persoonlijke kenmerken die ertoe leiden dat het individu
zich eerder tot het ene dan tot het andere beroep wendt. Dezelfde auteurs brengen
het begrip ook in verband met 'horizonverruiming' en dit laatste heeft dan betrekking op de verkenning van de omgeving waarin de rollen, verwachtingen en posities liggen opgeslagen waarin het individu zich gaat begeven en waaraan het zich
in het keuzeproces gaat spiegelen .
9

10

11

Zelfkonceptverheldering en horizonverruiming, twee begrippen die de beroepskeuzevoorlichting in hoge mate gaan beheersen. In allerlei voorlichtingskringen
en werkgebieden duiken ze op als relevante doelstelling en leveren ze het basiskoncept voor talloze begeleidingsaktiviteiten en -modellen die in de jaren zeventig
en later gangbaar worden. Meer recentelijk mag hieromtrent ook een kritische
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noot worden gesignaleerd. Zo acht Luken het zelfkoncept zo door allerlei faktoren
beïnvloedbaar, dat een beroepskeuze die daarop is gestoeld, zich op drijfzand bevindt . Bovendien heeft het zelfkoncept de neiging, zichzelf in stand te houden.
Wie bijvoorbeeld niet van theorie houdt, gaat alles daaromtrent vermijden. Dat
kan leiden tot onvrij handelen. Daar komt nog bij dat het zelfkoncept egocentrisch
is; het gaat vooral om de vraag: wat zoek jij ? en minder om de vraag: wat vraagt de
samenleving van jou? Deze vragen geven nog maar een deel weer van de kritiek
van Luken. Ook op een kongres in 1981 worden zulke vragen gesteld: daagt de
werkloosheid nog wel uit tot een zelfbeeld-theoretische benadering en is deze benadering derhalve nog wel aktueel en toepasbaar? Anders gezegd, geeft zelfkonceptverheldering en horizonverruiming wel beroepskeuze als resultaat?
12

13

14

De derde innovatie die de nodige aandacht trekt, raakt eigenlijk al in 1931 middels
een ontdekking van Lazarsfeld bekend maar krijgt pas in de na-oorlogse periode
goed gestalte: de keuze van het beroep is geen eenmalige beslissing maar een
voortdurende proces van beslissingen en nieuwe beslissingen . Dat begint al op
zeer jeugdige leeftijd waarop de keuze zich in een fantasiestadium bevindt. Eerst
rond het zestiende levensjaar is sprake van een tamelijk afgewogen keuze. De keuze van het beroep is kennelijk een rijpingsproces, een proces van groei. Een ontwikkeHngspsychologisch verschijnsel derhalve dat kan worden onderzocht om zo
de begeleiding te verbeteren. Wiegersma hierover: 'De bestudering van het beroepskeuzeproces heeft geleerd, dat we hier mede te maken hebben met een ontwikkelingspsychologisch verschijnsel. Bij vergelijking van de ontwikkelingsgang
bij verschillende individuen vinden we, bij alle verscheidenheid, bepaalde kenmerken telkens weer terug. Zij wijzen erop, dat we hier met een typisch rijpingsproces
te maken hebben '. Deze ontwikkelingsgang 'correleert met de algemene volwassenwording '. Het beroepskeuzeproces kan men dus zien als de ontwikkelingsgang door de kinderjaren heen, en is met name in Amerika veelvuldig onderwerp
van onderzoek en theorie. Zo analyseert Ginzberg, voortbouwende op het werk
van Lazarsfeld, het proces in een periode van de fantasiekeuze, van de aftastende
keuze en van de realistische keuze . Holland poneert dat een belangrijk deel van
het beroepskeuzeproces bestaat in het ontwikkelen van een bewuste waardenhiërarchie ten opzichte van de verschillende milieus. In de gedachte over beroepskeuze
speelt volgens Wiegersma ook het begrip beroepskeuzerijpheid een rol. Super
heeft een poging gedaan, dit begrip operationeel te maken, d.w.z. in termen van
15
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registreerbare gedragingen. Zijn de kriteria voor rijpheidsstadia er eenmaal, dan is
ook na te gaan wie rijp is en wie niet. Tn het normale geval wordt echter op den
duur zowel een voldoende mate van innerlijke harmonie, als een integratie met de
uitwendige realiteit verkregen. De mate waarin dit proces is gevorderd, hebben wij
met Super de beroepskeuzerijpheid genoemd' .
Aldus opnieuw Wiegersma. Goed begrepen is beroepskeuze dus een proces en
beroepskeuzevoorhchting hoort daarbij aan te sluiten als een hulpverlening die
zich over een langere periode uitstrekt, om de kliënt tot beroepskeuzerijpheid te
brengen. Voorlichting hoort begeleiding te zijn. Deze begeleiding is ook nodig
omdat het langdurig ontwikkelingsproces dat het kind doormaakt, onomkeerbaar
is: elke beslissing beïnvloedt de richting van de verdere ontplooiing. Voor wie eenmaal een richting is ingeslagen, wordt het moeilijk daarop terug te komen. Daarom dient de huidige praktijkgang in de voorlichting veranderd te worden. Geen
ingreep meer op een willekeurig moment maar een procesmatige aanpak . Deze
mag ook elementen bevatten die zijn ontleend aan de keuze van het beroep als
beslissingsprobleem. Met dit laatste wordt gedoeld op een benadering waarin de
aktor (kliënt) in een situatie moet kiezen uit alternatieven waarbij elk alternatief
wordt gewogen op z'n voor- en nadelen. In deze opvatting wordt de mens gezien
als een wezen dat rationeel handelt en dat z'n keuze zal laten vallen op het alternatief waarvan de verwachte opbrengst maximaal i s . In Nederland krijgt deze gedachte gestalte in begeleidingsmodellen waarin ook aan aspekten als 'leren kiezen'
aandacht wordt besteed. Hoofdeffekt hiervan is dat de kliënt daardoor beslissingsof keuzevaardiger wordt hetgeen hem bij later te nemen beslissingen goed van pas
zal komen. Keuzevaardigheid veronderstelt zelfwerkzaamheid en levert ook effekten op voor de zelfstandigheid van de kiezer: hij leert zelf op zoek gaan naar
relevante informatie.
19
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Beroepskeuze is derhalve ook: leren plannen, een strategie ontwikkelen, tot
doelbewuste aktie komen . Recentelijk spreekt Van Westerlaak, als socioloog
nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar beroepskeuzeprocessen,
van: bevorderen van het zelfstandig zoekgedrag . Een term waarin anderen hem
vermoedelijk al zijn voorgegaan en die hij vooral bruikbaar vindt in een periode
waarin de beroepsperspektieven erg onzeker zijn .
Overigens, zo maakt de literatuur duidelijk, valt niet alles te plannen en in een
strategie nader te regelen. Zo planmatig gaat het nu eenmaal niet in de beroepkeuze. Tenslotte, zo zegt Wiegersma, is beroepskeuze geen puur rationeel gebeuren,
22
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eerder een gevoelsmatig kompromis dat in een rijpingsproces tot stand komt .
Het gaat, zo stelt Helbing, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Universiteit
van Amsterdam, veel meer om een soort checklist: voorafgaand aan een goede
keuze moet in ieder geval zijn nagedacht over een aantal punten .
25

26

Tot zover enkele saillante ontwikkelingen, niet in extenso behandeld maar wel
voldoende om het spoor te volgen, dat de beroepskeuzevoorlichting qua omschrijving volgt. In de jaren zeventig resulteert dit in een nieuwe, enigzins omslachtige
maar wel algemeen gedeelde eindversie. Beroepskeuzevoorlichting, zo luidt dan
de omschrijving, is een aktiviteit die beoogt, zowel door het geven van voorlichting, inlichtingen, adviezen en richtlijnen als door methodische hulpverlening,
een verantwoorde besluitvorming te bevorderen met betrekking tot de keuze van
studie en beroep, de voorbereiding daarop en de verdere ontwikkeling in het beroep, alsmede met betrekking tot het oplossen van problemen als gevolg van het
werk of door werkloosheid '''.
2

Wie zoekt naar een kortere omschrijving, mag wat ons betreft ook volstaan
met: hulp bij de probleemformulering. De akademie Mens-Arbeid - voorheen
Akademie voor School- en Beroepskeuze - spreekt van: hulp bij de persoonlijke
loopbaanplanning, omvattende: de studie- en beroepsloopbaan alsmede de loopbaan van mensen in allerlei maatschappelijke aktiviteiten, al dan niet in de zin van
betaalde beroepsarbeid .
28

Aanvankelijk wordt ten behoeve van de omschrijving nog een strikt onderscheid
gemaakt tussen
• beroepskeuze-advisering die vooral betrekking heeft op de hulpverlening
aan een individu en die uitmondt in een keuze-advies. Interne informatie
noemt men dat.
• beroepenvoorlichting die de collectieve of individuele informatie-overdracht
bevat inzake opleidingen en beroepen. Dit is externe informatie.
Dit onderscheid dateert nog uit de allereerste beginperiode van de beroepskeuzevoorlichting waarin de adviseurs nog niet beschikken over beroepenanalyses, het
nog vooral moeten doen met algemene informatie over opleidingen en beroepen
en dan al spreken van 'beroepsvoorlichting' ter onderscheiding van het verstrekken van een konkreet advies. Beroepenvoorlichting is waarschijnlijk ook de oudste
vorm van beroepskeuzevoorlichting.
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Terwijl de beroepskeuze-advisering zich ontwikkelt in de richting van een methodische hulpverlening ten behoeve van een zelfstandige besluitvorming, maakt
ook de beroepenvoorlichting een navenante ontwikkeling door. In oorsprong
draagt de beroepenvoorhchting nog een sterk informerend en ook incidenteel karakter. In 1954 konstateert het Centraal Comité dat Nederland ten opzichte van
het buitenland hier een achterstand heeft . Om die reden stelt het comité uit haar
gelederen een kommissie samen die deze problematiek gaat bestuderen. Niettemin meent Van der Vlist in 1961 op het Nationaal Congres voor Beroepskeuze
opnieuw een-achterstand te moeten konstateren. Eerst met de oprichting van een
afdeling beroepenvoorlichting bij het Rijksarbeidsbureau, komt er schot in de
zaak. Hier is het met name Van 't Zet die het begrip een status verleent door de
beroepenvoorlichting uiteen te leggen in fases die zijn aangepast aan het schooltypewaar en het jaar waarin deze voorlichtingsvorm moet worden gegeven . Desondanks blijven de klachten circuleren: de beroepenvoorlichting is te eenmalig en
sluit niet goed aan op de bedoelingen die achter het, inmiddels tot ontwikkehng
gekomen begrip 'procesbegeleiding' schuilgaan. Als zodanig is de beroepenvoorlichting nog niet veel meer dan een praatje in de klas of op een ouderavond .
29
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In 1974 ontdoen Taborsky en De Grauw de beroepenvoorlichting van haar louter informatieve jas en verlenen er de betekenis aan van horizonverruiming. In
deze betekenis gaat het om meer dan wat traditioneel externe informatie wordt
genoemd. Beroepenvoorlichting wordt een integratief onderdeel van de totale begeleiding. Zij verkrijgt een methodisch-didaktische status en doet een beroep op
een geheel andere deskundigheid dan traditioneel gangbaar is. Het zijn overigens
niet alleen de partikuliere beroepskeuze-adviseurs die deze aanpak voorstaan. Gelijksoortige tendenzen doen zich voor op de arbeidsbureaus waar beroepenvoorlichting zich eveneens ontwikkelt van informatieverschaffing naar keuzehulp .
Ook in het voortgezet onderwijs springt de twee-eenheid van beroepskeuzevoorlichting en beroepenvoorlichting in het oog. Hier zijn het met name de
schooldecanen die aanvankelijk nog hechten aan voorhchting in engere zin: de
ondersteuning van de leerling bij de keuze van vakkenpakket en vervolgopleiding,
door middel van individuele en kollectieve informatie-overdracht over pakketeisen en vervolgstudies. Gaandeweg ontwikkelt zich hier, mede onder invloed van
de algemene opvattingen over beroepskeuzevoorlichting, een voorhchtingsvorm
die kulmineert in de term 'leerlingbegeleiding'. Hieronder wordt verstaan: het
ondersteunen van jongeren in het proces dat ze als persoon doormaken. In dit
32
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proces zijn studiebegeleiding, persoonlijke begeleiding en - uiteraard - keuzebegeleiding inzake studie en beroep, de essentiële bestanddelen .
33

Samengevat: beroepskeuzevoorlichting is op weg naar een procesmatige hulpverlening, gericht op de ondersteuning van het keuzeproces en op de ontplooiing, het
welbevinden en de eigen verantwoordelijkheid van de kliënt. Een belangrijk verschil met de vooroorlogse periode. Maar er is meer. Zo zijn er nog twee aspekten
die de oorspronkelijke omschrijving weten te sieren maar die nu opvallend afwezig
zijn: de lichamelijke faktor en de stand van de arbeidsmarkt.
Over de lichamelijke faktor zegt Beijers, socioloog-beroepskeuze-adviseur en in
allerlei funkties nauw bij de voortgang van de na-oorlogse ontwikkeling betrokken, in 1956: 'Het medisch onderzoek heeft aanvankelijk bij de beroepskeuzevoorlichting in ons land een voorname plaats ingenomen. Men zou kunnen zeggen:
naarmate het psychologisch onderzoek terrein won, verloor het medisch onderzoek dit terrein' . Hij typeert hiermee een ontwikkeling die haaks staat op wat de
vooroorlogse periode inderdaad op dit punt laat zien: een tamelijk nauwe betrokkenheid van met name de schoolarts bij het beroepskeuzevraagstuk. Ook Snijders
maakt gewag van de hier bedoelde leegloop . Voor deze teruggang kan men bij
Wiegersma de volgende verklaring aantreffen: Tn feite geeft het lichamelijk
aspect alleen indicaties over de beroepen, die men nier moet kiezen... Het geringer
gewicht dat men hier aan de indicaties van de lichamelijke begaafdheid toekent,
vloeit voort uit het feit, dat de correlatie tussen het niveau van de lichamelijke
eisen en de aantrekkelijke kenmerken van de beroepen slechts gering is en waarschijnlijk zelfs licht negatief uitvalt' .
34
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Aandacht voor eerherstel van de lichamelijke faktor is er zeker wel. Op 26 april
1957 wordt daarover zelfs een uitvoerig rapport gepubliceerd, opgesteld door een
kommissie van het Centraal Comité. Een van de uitvloeisels van dit rapport is de
samenstelling van richtlijnen voor beroepskeuze-adviseurs en schoolartsen . En
in 1968 pleit de 'commissie medische aspecten' van de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting zelfs voor een medische beoordeling bij elk school- en beroepskeuzeadvies . Dit pleidooi wordt door de Raad niet overgenomen, wel in een voorzichtiger advies omgezet . De tegendruk komt met name van Wiegersma die de Raad
laat weten: 'Er is primo daarvoor veel te weinig bekend, met name ook op ontwikkelingsfysiologisch gebied, om uit een toestandsopname verstrekkende conclusies
37
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te mogen trekken. Maar bovenal geldt voor mij een selectie-technische overweging: bij relatief zeldzame verschijnselen treedt altijd een 'twijfelzone' op, waar bij
de beoordeling fouten worden gemaakt, die er dan vaak toe leiden, dat men ten
onrechte veel meer mensen uitsluit, dan er terecht als ongeschikt worden onderkend' . En even later laat hij opnieuw weten dat de arts moet aangeven hoe groot
de kans is dat zich door een medische oorzaak studiemoeüijkheden gaan voordoen:
'De validiteit hiervoor is te laag, zodat er veel fouten te verwachten zijn' .
Om kort te gaan, sinds de verschijning van de daartoe opgestelde rapporten
wordt gedacht aan een speciale opleiding tot beroepskeuze-arts, aan de intensieve
inschakeling van de schoolarts en aan de stichting van een medisch dokumentatiecentrum ten behoeve van de beroepskeuzevoorlichting. Van al deze wensen
komt weinig terecht. Een goede uitzondering is de gemeente Amsterdam die in
1963 een beroepskeuze-arts aanstelt ten behoeve van de in Amsterdam werkende
beroepskeuze-bureaus en -afdelingen . In Hilversum is de arts Kipp samen met
beroepskeuze-adviseur Boekschoten, aktief betrokken bij de schoolkeuze-advisering . Bij de gewestelijke arbeidsbureaus wordt voorts gewerkt met een beperkt
aantal medische adviseurs met een vast dienstverband. De inschakeling van artsen
bij de partikuliere bureaus is incidenteel. Zodat al met al niet wordt bewaarheid
wat Snijders en Holthuizen in 1952 menen te moeten konstateren: de betekenis
van de lichamelijke faktor verliest weliswaar terrein maar een opleving zit er wel
weer in. Er bestaat immers geen afzonderlijke lichamelijke en een afzonderlijke
psychische beroepsgeschiktheid naast elkaar . Hun konstatering komt in hetzelfde jaar waarin het Centraal Bureau voor de Statistiek besluit, aan het relatieve
aandeel van het medisch onderzoek bij de nieuw ingeschrevenen geen aandacht
meer te besteden. Daarvoor is dit aandeel - in 1951 nog maar 9 procent - van te
geringe betekenis geworden.
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Overigens gaat het met het arbeidsmarktkriterium dat in de omschrijving uit de
vooroorlogse periode nog zo duidelijk zit verdiskonteerd, niet veel beter. Op dit
punt kan men de dossiers wel rijkelijk gevuld zien.
Aanvankelijk is rondom deze kwestie nog enig evenwicht te bespeuren tussen
voorlichting, gericht op het individueel belang, en voorlichting die ook het oog
richt op de stand van vraag en aanbod. Vertegenwoordigers van deze betrekkelijke
evenwichtsopvatting zijn bijvoorbeeld Ruys van Dugteren en Snijders en Holthuizen: '.. .het heeft geen zin iemand een beroep aan te raden, waarin zeker of zeer
45
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waarschijnlijk geen plaats voor hem is' . Om dit echter te kunnen beoordelen, is
niet alleen kennis nodig van de tegenwoordige arbeidsmarkt, maar ook van ontwikkelingstendenties in de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wijzen deze auteurs erop
dat men de tegenstelling tussen het belang van het individu en dat van de gemeenschap ook weer niet op de spits moet drijven . Dit laatste gebeurt in de beroepskeuzevoorhchting wel, zij het dat het tot circa 1970 wachten is voordat deze spits
goed zichtbaar wordt. Tot dan weet het arbeidsmarktkriterium zich, behoudens
enkele uitzonderingen, ondergesneeuwd door de gunstige konjunktuur. Wie zich
als kliënt niet op de stand van de arbeidsmarkt oriënteert, komt zelfs dan nog goed
weg. Dat ligt anders bij de konjunkturele terugval na 1970. Opmerkelijk is dan te
zien hoe blijkens de literatuur de polemiek over deze zaak toeneemt. De geraadpleegde bronnen laten in ieder geval na dit jaar een verscherpte aandacht voor het
arbeidsmarktkriterium zien.
Er groeien ook twee kampen.
46
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Aan de ene kant ziet men de werkers in het veld en hun organisaties. Zij claimen
een voorlichting die primair het belang van het individu dient en die ten alle tijde
de authenticiteit van de eigen keuze eerbiedigt. Uitlatingen in deze zin kan men
bijvoorbeeld waarnemen bij de Nederlandse Vereniging van Beroepskeuze-adviseurs in Overheidsdienst die in 1976 stelt: 'Het belang van de cliënt is criterium bij
de bepaling van doelstellingen en werkmethodiek. Er mag geen onderschikking
aan andere belangen of doelstellingen zijn, zoals: bedrijfsleven, onderwijsbelangen, arbeidsmarktdoelstellingen enz.' Gelijksoortige opvattingen zijn te beluisteren bij de Vereniging voor Beroepskeuze-adviseurs en bij de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk . Wat volgens deze organisaties wel haalbaar is: een
oriëntatie op de arbeidsmarkt maar dan onder voorbehoud, dat de kliënt zelf moet
kunnen uitmaken wat hij met die informatie zal doen.
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Aan de andere kant ziet men de rijksoverheid die na 1970 en meer nog na 1980,
een steeds opmerkelijker aandacht voor het arbeidsmarktkriterium aan de dag
legt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een van overheidswege geproduceerd beleidsrapport uit 1982 waarin gesteld wordt, dat het niet-betrekken van de arbeidsmarkt bij
de voorlichting, bij de kliënt tot een dood spoor leidt en bij de samenleving tot een
onverantwoorde kostenpost . Een konsistente beleidslijn, dat wel. Zo deelt de
Direkteur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening al in 1971 per brief aan het Centraal Comité mee: een goede beroepskeuze-advisering is eigenlijk niet denkbaar
zonder naar de arbeidsmarktontwikkeling te kijken . Wel stapelt de belangstel51
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ling van overheidswege voor de arbeidsmarkt zich in de jaren tachtig op. Voorbeelden hiervan zijn: de rijksbegrotingen van het departement van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid , en publikaties van het departement van Onderwijs en Wetenschappen dat zich eveneens in de strijd gaat mengen. Van dit laatste getuigt
onder meer de invoering van het arbeidsmarktkriterium bij de toelating tot het
wetenschappelijk- en hoger beroepsonderwijs .
Overigens is het niet alleen de centrale overheid die belangstelling voor de arbeidsmarkt vraagt. Ook aan werkgevers- en politieke zijde valt een soortgelijke
interesse te konstateren. Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen laat bijvoorbeeld op 22 januari 1981 bij monde van haar vertegenwoordiger in de Raad
voor de Beroepskeuzevoorlichting weten, met de groeiende isolatie van het beroepskeuzewerk 'uit de maatschappelijke realiteit' niet zo gelukkig te zijn . Een
jaar eerder passeert de Tweede Kamer een motie waarin de regering wordt verzocht te bevorderen, dat de bureaus voor school- en beroepskeuze bij hun voorlichting aan kliënten meer aandacht besteden aan de reële plaatsingsmogelijkheden .
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Opzienbarend is het allemaal niet. Sinds de centrale overheid meedoet aan beroepskeuzevoorlichting, doen zich dergelijke kwesties vaker voor. Zo deelt het
Rijksarbeidsbureau al per brief van 27 januari 1949 aan het Centraal Comité mee
te willen bevorderen, dat de toestroom naar de administratieve beroepen wordt
afgeremd . In 1959 ontstaat rondom de kwestie zelfs een konflikt tussen de centrale overheid en haar eigen adviseurs . In hetzelfde jaar meent het Centraal Comité de kwestie te moeten verwoorden met 'teveel kijken naar de momentane arbeidsmarkt is gevaarlijk en kan leiden tot een voorlichtingspraktijk die kenmerken
draagt van "Arbeitslenkung" . Voorts beschikt Nederland niet over betrouwbare
prognoses inzake vraag en aanbod. Met deze laatste kritiek wordt dan weer vooruitgelopen op wat de Sociaal Economische Raad in 1969 opmerkt: een afstemming
van het beleid op vraag en aanbod vindt steeds meer ingang maar de prognose, met
name aan de vraagkant, is daarbij de zere plek .
Wat nieuw is: de diskussie over de arbeidsmarkt gaat steeds meer een struktureel karakter krijgen. Dat karakter wordt ontleend aan een groeiende diskrepantie
tussen de omschrijving die in een periode van ekonomische welvaart is opgebouwd, en de verandering die deze realiteit na 1975 ondergaat. We komen later op
dit aspekt terug.
57

58

59

60

12 Werkterrein
De overwegende keuze van het gangbare, partikuliere beroepskeuzewerk op de
zesde klas van de lagere school, blijft ook in de na-oorlogse periode voorlopig gehandhaafd. De keuze die in deze klas gemaakt moet worden, wordt ook dan nog
van beslissende betekenis geacht voor de latere beroepskeuze. Dat geldt met name
bij de keuze van ambachtsschool en ulo. Toch kan men zich al een schoolkeuze
voorstellen die een eigenstandig opvoedkundig gebeuren impliceert, zonder nadrukkelijke elementen van een beroepskeuze. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
bij de keuze van een school voor middelbaar onderwijs waar nog geen toekomstige
beroepsrichting voor ogen staat . Niettemin, zo stelt Beijers nog in 1963, blijft de
schoolkeuze belangrijk voor de latere beroepskeuze . De koncentratie op de zesde
en ook wel vijfde klas van de lagere school speelt de bureaus overigens veel werk in
handen want de deelname van de lagere-schooljeugd aan vormen van voortgezet
onderwijs stijgt met sprongen: vóór de oorlog minder dan 50 procent, in 1960 al
circa 90 procent . En hier en daar duikt ook de belangstelling weer op voor de
kweekscholen waar de toekomstige onderwijzers warm gemaakt moeten worden
voor het school- en beroepskeuzevraagstuk.
1

2

3

Schoolkeuze-onderzoeken worden dus een veelgevraagd adviestype, hoewel
niet alle kinderen die daar in principe voor in aanmerking komen, ook met voorlichting bediend worden. Op grond van beschikbare cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek schat het Centraal Comité in 1963, dat ongeveer 20 procent
van de jongens in de hoogste klas van de lagere school een advies krijgt; hetzij van
een partikulier bureau, hetzij van het arbeidsbureau, hetzij van een schoolpsychologische dienst die zich ook op dit terrein beweegt. Bij meisjes is dat minder: de
helft van het percentage geadviseerde jongens .
Hetzelfde comité meldt in 1967 dat zich in de voorlichting langzaam maar zeker
een accentverschuiving voordoet: de differentiatie-onderzoeken op het eind van
de lagere school worden geleidelijk aan vervangen door klassikale tests en de partikuliere bureaus zijn doende, hun werkterrein te verplaatsen naar het voortgezet
onderwijs . Dat heeft alles te maken met de tendens in het lager onderwijs, het
4

5
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selektievraagstuk steeds meer over te laten aan de school en de schoolverzorgingsdiensten. Voorts ontstaan nieuwe mogelijkheden om de geschiktheid van de leerlingen voor een vorm van voortgezet onderwijs vast te stellen, zoals de schoolvorderingentest, de schooltoets, de proefklas en de, in de Mammoetwet van 1968 definitief geïntroduceerde brugklassen.
Intussen heeft zich ook de rijksoverheid op de markt van adviesbehoevenden begeven. Aanvankelijk gebeurt dat zo stormachtig dat de partikuliere bureaus daar met
grote argwaan op reageren. Zowel de lage prijs (75 cent per schoolkeuze-advies)
als de kwaliteit van het onderzoek is het Centraal Comité een doorn in het oog .
Binnen het arbeidsbureau kan men geluiden vernemen dat de beroepskeuze-adviseur hier teveel wordt ingeschakeld voor bemiddelingsadviezen . En dit laatste is
niet het enige dat deze adviseur niet zint. Ook tegenover de buitenwacht moet hij
zich waarmaken. Oudgediende Schuring hierover: 'De ontvangst van de buitenwacht was critisch, bij het onheuse af. 'De Gids", het officieel orgaan van het
CNV, wijdde een zeer laatdunkend hoofdartikel aan de beroepskeuze-voorlichting
door mensen van de arbeidsbureau's. Op het Beroepskeuze Congres van 1950,
gehouden in „Esplanade" te Utrecht, was de toon van bepaalde sprekers meer dan
negatief t.a.v. het advieswerk van de arbeidsbureau's. Een vooraanstaande beroepskeuze-adviseur van een particulier bureau, bij wie ik als onervaren adviseur
aanklopte om goede raad, hulde zich in zwijgen' .
6

7

8

Hoe het ook zij, de partikuliere bureaus zijn niet gelukkig met de forse aanloop
van de overheid en eisen stopzetting van het klassikaal schoolonderzoek door de
arbeidsbureaus, en inperking van het psychologisch onderzoek aldaar. Het eindresultaat: per brief van 7 mei 1951 legt de minister van Sociale Zaken aan het Rijksarbeidsbureau voorlopige beperkingen op. Wat blijft, is de algemene beroepenvoorlichting en het verstrekken van adviezen aan degenen die voor arbeidsbemiddeling in aanmerking komen. De minister weet deze beperking te formuleren in
termen van bezuinigingsoverwegingen die op grond van de toestand van 's-rijksfinanciën noodzakelijk zijn . Maar op de achtergrond speelt de in de literatuur veelgeciteerde motie 'de Kort' van 23 december 1950 waarin de regering beleefd doch
dringend wordt verzocht, het partikulier initiatief voorrang te verlenen.
9

Inmiddels maakt de literatuur duidelijk dat de rijksoverheid toch weer op het
onderwijspad terugkeert. In 1969 heeft dan ook ruim een kwart van de adviezen
betrekking heeft op de leeftijdsgroep van 10 tot 13 jaar. In de tussenliggende perio-
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de wordt de openbare beroepskeuzevoorlichting nog verblijd met de komst van de
jeugdconsulent (1965) die twee taken krijgt toegemeten: het door middel van beroepenvoorlichting voorbereiden van schoolverlaters op het arbeidsleven, en het
bemiddelen van jeugdige werkzoekenden. Met de instelling van het jeugdconsulentschap wordt de beroepenvoorlichting hier tevens een zelfstandige tak van
voorlichting waar de partikuliere bureaus voorshands niet tegenop kunnen. Zij
moeten tot 1968 wachten alvorens de rijksoverheid overgaat tot subsidiëring van
deze werkvorm.
De jaren zeventig luiden voor de openbare beroepskeuzevoorhchting een werkveldverlegging in. De onderzoeken ten behoeve van de ingeschreven werkzoekenden, de kandidaten voor de Centra voor Vakopleiding van Volwassenen en de individuele adviesvragenden stijgen, de schoolonderzoeken ten behoeve van het basisen voortgezet onderwijs nemen in betekenis af. De verschuiving staat enerzijds in
verband met de toename van de werkloosheid en de grotere inzetbaarheid van de
• beroepskeuze-adviseur voor de arbeidsbemiddeling . Anderzijds berust de verschuiving op het inzicht dat schoolkeuze-kwesties tot de verantwoordelijkheid horen van de school zelf. De stopzetting van de beroepententoonstelling in 1973/
1974 heeft hier bijvoorbeeld mee te maken.
De verschuiving loopt parallel aan de operatie arbeidsbureau-nieuwe-stijl. Doel
van de operatie is een doelmatiger service-verlening aan het pubhek. Daartoe
wordt een klaverbladmodel ontworpen waarin het arbeidsbureau wordt opgesplitst in een open en een gesloten gedeelte. De beroepskeuze-adviseur krijgt in
het model een plaats in het gesloten gedeelte en wel in het zogeheten vierde kwadrant waarin zich de Bijzondere Arbeidsvoorziening bevindt . Hij werkt hier samen met de beroepenconsulent, de arbeidsconsulent en de medisch adviseur.
Uit de literatuur valt af te leiden dat deze reorganisatie vooralsnog weinig problemen oproept. De Direkteur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening deelt zijn adviseurs zelfs mee, dat ze niet bang hoeven te zijn voor verlies van integriteit. Het
advieswerk zal geen elementen van 'Berufslenkung' omvatten, de eigenstandige
funktie van beroepskeuze-adviseur blijft behouden . Wij komen later op dit punt
terug.
10

11

12

Aan partikuliere zijde laat zich eveneens een verschuiving konstateren, zij het dat
het hier niet meer is dan een tendens in de richting van de wat oudere leeftijds-
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groepen. Het onderwijs blijft vooropstaan. Dat moge duidelijk worden aan de
hand van de, door ons gekonstrueerde tabellen die aan het eind van dit hoofdstuk
zijn opgenomen. Onze meetpunten zijn: 1969,1977 en 198a . De konklusies laten zich snel trekken. Bij de partikuliere bureaus loopt het aandeel van de kliënten
in de leeftijdsgroep van 10 tot 13 jaar terug; dit laatste ten gunste van de iets oudere leeftijdsgroep. Dit zijn dan met name kinderen op het voortgezet onderwijs:
leerlingen van mavo, havo en vwo. Dit laatste blijkt uit tabel 2. In beide tabellen is
voorts de ommezwaai van de arbeidsbureaus te zien en ook het grotere aandeel van
de oudere leeftijdsgroepen op deze bureaus.
13

Wat uit beide tabellen ook blijkt: de accentverschuiving bij de partikuliere bureaus verloopt langzaam. Kliënten ouder dan 18 jaar komen hier nog maar mondjesmaat aan bod, evenals drop-outs. Nieuwe kliëntgroepen komen in de literatuur
wel in zicht hoewel daarvan in het overzicht uit 1981 nog niet veel te zien is. Een
recente brochure vermeldt niettemin kliënten als studiestakers, deelnemers aan de
volwasseneneducatie, mensen die in hun beroep zijn vastgelopen, kansarmen
zoals WAO-ers en etnische minderheden, en mensen die advies willen bij de vrijetijdsinrichting . Nader gespecificeerd gaat het om:
• hulp aan werklozen ;
• hulp bij de permanente educatie, ook wel Volwasseneneducatie genoemd .
Ook de inmiddels gestarte proefprojekten Beroepskwalificerende Educatieve
Activiteiten (BKE-projekten) horen hier thuis ;
• hulp aan groepen in achterstandsituaties waarvan ook de vrouwen genoemd
worden;
• hulp bij pensionering ;
• hulp bij de loopbaanontwikkeling van vrouwen .
De belangstelling voor deze doelgroepen komt overigens niet alleen voort uit de
zorg voor de ongelijkheid van kansen of het perspektiefloze uitzicht op een betaalde baan. Op de achtergrond speelt ook de van overheidswege afgedwongen tendens naar werkveldverlegging: minder accent op het advies aan de vijfde en zesde
klassers van de lagere school, meer nadruk op de hogere klassen van het voortgezet
onderwijs, schoolverlaters, e.d.
Een interessante voedingsbron voor deze ontwikkeling levert de, al in 1952 gesignaleerde opkomst van de schoolpsychologische diensten waarover de dossiers
zich eveneens tot aan de nok toe weten te vullen .
14

15
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Schoolpsychologische diensten nemen de begeleiding van de lagere-schoolleerling
voor hun rekening. Ze vertonen daarbij de onweerstaanbare neiging, hun vleugels
ook uit te slaan naar het advieswerk ten behoeve van de keuze van een school voor
voortgezet onderwijs. En zelfs naar meer dan dat want ook leerlingen van vervolgscholen raken in hun vizier. Aanvankelijk wordt deze neiging door de beroepskeuzebureaus met argwaan bekeken om in de jaren zestig en zeventig om te slaan in
een kontinue discussie waarbij de standpunten variëren van: (een deel van) het
advieswerk dan maar onderbrengen bij de diensten, tot aan het zoeken naar experimentele vormen van samenwerking . Aan deze diskussie voegt zich ook het
Werkverband Plaatselijke en Regionale Onderwijsadviescentra (WPRO) toe dat
van mening is, dat dat deel van het beroepskeuzewerk dat zich richt op hulpverlening aan scholieren - ook in het voorgezet onderwijs - , volledig in het onderwijsbegeleidingswerk moet worden geïntegreerd. De partikuliere bureaus zijn over dit
standpunt nogal boos. Pas in 1977 kan men hier instemmen met de gedachte, dat
de schoolbegeleidingsdiensten het vijfde- en zesde klas basisschoolonderzoek zullen gaan doen, echter onder voorbehoud dat eenieder vrij blijft, naar het bureau te
gaan dat hij wil; de bureaus in staat gesteld worden, soepel te groeien naar een
nieuw takenpakket; er experimenten komen ten behoeve van de samenwerking
cq. integratie in de schoolbegeleiding. Een en ander met dien verstande dat de
eigen identiteit van het beroepskeuzewerk als werksoort, behouden blijft.
21

Daarna gebeurt er even niets totdat de WPRO per brief van 16 augustus 1979 de
diskussie voorlopig sluit . Het wachten is dan op een belangrijk besluit dat in
1982 van overheidswege valt. Dit besluit luidt dat noch de schoolbegeleidingsdiensten noch de partikuliere bureaus hun werk op de lagere school voor wat de schoolkeuze-advisering betreft, kunnen kontinuëren .
Vanuit de overheid gezien is hier sprake van een uitzuiveringstendens waarbij
het beroepskeuzewerk tamelijk dwangmatig wordt ontdaan van oneigenlijk geheten elementen. Binnen de beroepskeuzegeledingen zelf kan men zich moeilijk in
het besluit vinden, hoewel de standpunten in de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting over deze kwestie minder negatief zijn .
Men zou het hier aangevoerde probleem kunnen opvatten als een ontwikkeling
waarbij het onderwijs zelf in staat wordt geacht om verantwoorde schoolkeuzeadvisering te bedrijven. Een identieke kwestie doet zich voor bij de voorbereiding
op de vakkenpakketkeuze op het voortgezet onderwijs. Hier zijn het de schooldecanen dit het beoogde werk van de beroepskeuze-adviseur komen verstoren.
22

23

24
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Schooldecanen zijn leraren die een deel van hun taak vrijgesteld zien voor de begeleiding van de leerling op weg naar de keuze van een vakkenpakket, een vervolgstudie of een beroep. De eerste decanen verschijnen, daartoe geïnstigeerd door het
Contactcentrum Bedrijfsleven-Onderwijs, in de beginjaren zestig op het toneel,
aanvankelijk alleen nog op scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, later ook op andere schooltypen. In 1965 weten zij zich ondersteund door
de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en sindsdien is een opmerkelijke
opmars van het decanaat waarneembaar. Ze nemen een flink deel van het voorlichtingswerk voor hun rekening dat zeer wel in de lijn ligt van het werk van de
beroepskeuze-adviseur. Hoewel tussen beiden talloze vormen van samenwerking
groeien, met de decaan als voorbereider en verwijzer en de adviseur als een te hulp
schietende specialist, loopt het tussen beiden langzaam maar zeker uit op een
grensvervaging die in het voordeel van de decaan uitpakt. Dat komt ook doordat de
voorbereiding van de leerlingen op de vakkenpakketkeuze niet zelden wordt afgesloten zonder dat een beroep is gedaan op een konkreet, specialistisch advies.
Al met al kan men zeggen dat de partïkuliere bureaus op een werkterrein opereren
dat al in een vroeg stadium is gekozen maar erg konkurrentie-gevoelig blijkt. De
bereidheid tot werkveldverlegging komt niettemin, in vergelijking met de eerste
noodsignalen, rijkelijk laat, ontstaat vooral onder dreiging van stopzetting van de
subsidiëring van de massale schoolonderzoeken, en mag niet bogen op aller instemming. Een deel van de bureaus wil de verlegging liever vandaag dan morgen,
een deel ervaart het als een desastreus terreinverlies. Op een vergadering van 18
mei 1983 besluit de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk als kompromis, de verlegging te accepteren maar dan niet eerder dan
met ingang van 1 januari 1986. Men claimt dus een overgangsperiode waarin men
zich op de nieuwe situatie kan voorbereiden. Het kompromis veroorzaakt echter
zoveel onenigheid dat enkele bureaus menen, hun organisatie de rug te moeten
toekeren. Uit de literatuur valt dan ook goed af te leiden hoe moeilijk de bureaus
het met nieuwe werkvelden hebben. Het standpunt van de centrale overheid in
deze is overduidelijk: nieuwe velden zijn nodig maar moeten zelf veroverd worden. Invechten noemt de overheid dat .
2S

Ter afsluiting wijzen we nog op doelgroepen die in de literatuur wel genoemd worden maar in de beschikbare overzichten nog niet zo duidelijk naar voren komen.
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Wij bedoelen onder meer kliënten van streek- en edukatieve centra e.d. Oriëntatie
op deze centra is er wel maar dan niet zelden in een andere zin: de bureaus verwijten de centra beunhazerij omdat zij zich eigenstandig met 'beroepskeuze-achtige'
aktiviteiten bezighouden .
26

Tabel ï. Adviesontvangenden naar leeftijd en naar grondslag van het bureau; in % van het totaalper grondslag; jaren
1969, 19JJ, 1981
Leeftijd

Avbvo

overig open-

prot. chr.

r.k.

overig bijzon-

baar
69
10-13
14

77

81

27-5

4-3

3-3

6.7

5.8

4.2

69

77

81

37.1 64.8 58.1
7.2

3.8

4.2

15-18

36.0 26.5 25.0

35.9 17.1 19.7

19-24

15.1 31.2 32.9

15.8

25-39

1 1 . 1 27.7 30.4

40 en ouder

3.5

4.6

4.2

totaal

der
69

77

81

77.0 75.2 76.2
4.1

5.2

69

77

81

86.8 81.6 66.5

69

77

81

69

81.8 76.5 74.6

6.4

1.5

8.3 10.9

1.8

6.5

6.6

12.8 1 5 . 4 1 5 . 4

6.7

9.2 16.3

8.7 12.0 14.1

77

81

68.3 62.8 61.5
3.4

6.3

6.8

16.115.116.6

8.2 10.9

5-2

2.9

1.5

3.3

0.8

4.1

4.3

2.9

3.0

7.1

8.2

8.0

3.5

5.2

6.5

0.8

1.2

0.4

1.3

0.1

1.9

1.0

1.8

1.6

3.6

6.5

6.3

0.6

0.8

0.6

0.1

0.2

0.1

0.4

-

0.3

0.2

0.2

-

1.1

1.0

0.8

Tabel 2. Adviesontvangenden naar laatstgenoten onderwijs en naar grondslag van het bureau; jaren 1969, 19/7,
1981. In %.
laatstgenoten

arbvo

overig open-

onderwijs
69
bu, glo

prot. -chr.

r.-k.

baar
77

81

69

77

81

32.8

9.0

8.9

4.6

0.2

1.0

- leerjaar 1

2.0

1.9

1.5

29.5

0.8

0.7

- leerjaar 2

-

5-o

4-7

-

1.2

6.0

5.2

5.8

2.0

0.9

69

77

81

71.1 65.9 71.0

69

77

81

86.5 65.8 58.1

overig bijzonder

totaal

69

69

77

81

70.6 65.5 61.2

77

81

64.8 52.3 51.5

vwo, havo, mavo

mavo, leerjaar 2
en hoger
- zonder diplo- 25.3 12.3 10.2
ma
- met diploma

5 . 1 1 0 . 7 11.6

5.6

3.1

4.6

0.8 11.7

8.8

10.6

8.1

7.4

5.1

-

1.6

2.4

-

2.0

2.6

-

4.8

3.2

-

5.2

3.6

4.8

2.7

5.4

5-7

2.6

4.7

5.4

8.6

6.1

6.1

1.2

1.1

0.2

0.2

0.6

0.2

0.8

1.6

0.5

0.6

2.0

2.4

2.4

6.3

6.0

3-8 3-2

vwo, havo
- leerjaar 2 en 3 6.2

4.3

3.0

9-4

2-7

2-3

2.0

4.6

5.1

1.5

7.110.4

1.7

4.3

3.8

3.0

4.7

4-9

5.1

7.7

7.0

18.3

7-i

9.1

i-9

4.6

4.1

2.4

3.1

6.0

2.7

1.6

2.7

3-5

3-7

4-3

2.9

7.7 10.0

3.6

i-7

2.1

0.4

0.2

1.2

1.0

0.2

1.2

1.6

1.2

0.8

1.6

2.1

2.5

- leerjaar 4 en
hoger:
- zonder diploma
- met diploma

vervolg tabel 2
laatstgenoten

arbvo

overig open-

onderwijs

prot. -chr.

overig bijzon-

r.-k.

baar

totaal

der

* lbo incl. lavo/
vglo
- leerjaar 1

3.6

2.7

2.0

4.4

0.3

0.4

- leerjaar 2

-

6.3

4-7

-

0.7

0.7

5.8

6.1

6.5

5.0

0.9

1.0

- met diploma

4.6 16.0 17.6

1.1

0.9

overig beroepsonderwijs

6.2

8.8 10.3

11.9

wet. onderwijs

0.5

1.5

1.8

1.8

3.0

4.0

0.6

2.8

0.8

2.8

3.7

5.3

0.4

0.5

-

0.1

0.5

-

0.6

1.4

0.5

0.4

0.5

0.6

0.4

0.4

0.5

0.4

0.9

0.9

0.3

0.1

0.3

0.3

0.2

0.5

0.2

0.6

7.3

9.2

1.4

0.6

0.8

1.6

0.9

3-7

1.9

1.9

3.6

0.1

-

0.1

0.9

-

2.2

3-2

3-7

1.6

1.6

1.9

i-5

1.6

0.7

1.4

3-4

3-4

2.4

1.7

3-i

3-3

3.6

0.7

0.7

0.9

0.7

0.7

1.0

2.4

0.8

3.8

2.2

4-9

4-3

-

-

0.1

-

- leerjaar 3 en
hoger:
- zonder diploma

onbekend
middenschool

i-7

- - - - -

2.4 68.2 60.5

- -

8.711.7

0.5

- - -

- 0.6
0.6
- - - -

- - -

* In het CBS-overzicht over 1969 wordt'alleen gesproken van: lbo-ie leerjaar en lbo-leerjaar 2 en hoger. Wij hebben de desbetreffende percentages
1969 voor lbo-leerjaar 2 en hoger, in bovenstaand overzicht verwerkt bij: lbo-leerjaar 3 en hoger.

13 Instrumenten
13.1

INFORMATIE OVER HET BEROEP

Terwijl het Centraal Comité de minister in de jaren '48/'49 voortdurend om subsidie vraagt voor het samenstellen van psychologische beroepsanalyses en dit verzoek in 1953 wordt gevolgd door een pleidooi voor een universitair research-centrum , is het het Rijksarbeidsbureau dat deze taken op zich gaat nemen en aldus
tegemoet komt aan een al zeker 25 jaar oude wens . Dat begint in 1945 met de
oprichting van een afdeling Beroepsclassificatie/Taakinventarisatie. Deze afdeling
krijgt de opdracht, een systeem voor beroepsklassificatie te ontwerpen die bruikbaar is voor de arbeidsbemiddeling en voor de voorlichting bij beroepskeuze . Als
eerste wordt daartoe in 1946/1947 begonnen met de inventarisatie van beroepen,
resulterend in 26 delen die tezamen ongeveer 4200 beroepen omvatten. Deze delen ordenen het beroepenveld volgens een principe dat Wiegersma de sektorrubricering noemt . In de hoofdzaak komen de gegevens uit de registers van de inschrijvingskaarten van de Gewestelijke Arbeidsbureaus. Elk deel omvat een beroepsgroep of bedrijfstak. In 1954-1955 vindt een inkrimping plaats tot 14 groepen .
Deze eerste herziening wordt uitgevoerd met behulp van funktieanalyses waarvan
er in de periode 1948-1954 zo'n 8000 worden gemaakt.
1

2

3

4

5

6

De hier bedoelde beroepsgroepen zijn ingedeeld in ondergroepen, welke soms
weer verder zijn onderverdeeld. Elk beroep is voorzien van een beknopte omschrijving aan de hand waarvan dit beroep kan worden geïndentificeerd.
In de inventarisatie komen de volgende beroepsgroepen voor:
1 Landbouw- en visserijpersoneel (Landbouw).
2 Aardkorstonderzoekers en delfstoffenwinners (Mijnbouw).
3 Metaalbewerkers (Metaal).
4 Diamantbewerkers, glas- en aardewerkmakers, steenfabriekspersoneel,
cementbewerkers (Glas/Aardewerk).
5 Bouwbedrijfspersoneel en houtbewerkers (Bouw/Hout).
6 Papiermakers, grafisch personeel en boekbinders (Drukkerij/Papier).
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7 Leder-, rubber-, plastic- en wasdoekbewerkers (Leder/Rubber).
8 Textielfabriekspersoneel, kleermakers en wassers (Textiel).
9 Personeel in de chemische industrie en levensmiddelenbereiders (Chemie/
Voeding).
10 Hotel-, restaurant- en cafépersoneel, huishoudelijk personeel (Horeca/
Huishouding).
11 Handelaren, kantoorpersoneel, adviseurs, juristen, ambtenaren en vakverenigingspersoneel (Handel/Kantoor).
12 Onderwijs- en eredienstpersoneel, kunstenaars, sportbeoefenaars, geneeskundigen, verzorgers van personen (Onderwijs/Verzorging).
13 Verkeerspersoneel (Verkeer).
14 Personeel in algemene dienst (Alg. dienst).
De beroepsomschrijvingen nemen de vorm aan zoals in onderstaand voorbeeld
getoond.
'Bedrijfstakdeskundige. In dienst van een provinciale directie voor de bedrijfsontwikkeling, onder supervisie van een regionaal consulent, de ontwikkelingen op
een speciaal vakgebied op de voet volgen en leiding geven aan de voorlichting in dit
gebied:
zich, naar gelang van de eigen vaktechnische specialisatie, voortdurend oriënteren en bezinnen op recente, structurele ontwikkehngen in akkerbouw, rundveehouderij, tuinbouw, varkenshouderij of pluimveehouderij;
leiding geven aan een aantal bedrijfsvoorlichters die binnen dit vakgebied technische en bedrijfseconomische voorlichting geven.'
De in 1971 op gang gekomen tweede herziening beoogt een nadere precisering
van de beroepsinhoud. Deze herziening is voor een aantal beroepsgroepen al gerealiseerd.
Terwijl eind 1947 de eerste beroepen-inventarisatie gereedkomt, onderneemt
het Rijksarbeidsbureau ook een eerste poging tot een klassifikatie die alle beroepen moet omvatten. Een voorlopig resultaat komt in oktober 1948 ter beschikking. Een tweede bewerking verschijnt in 1952 onder de naam: 'Classificatie van
de beroepen naar hun onderlinge verwantschap' . Deze klassifikatie is een vertaling van een Amerikaans systeem en sluit aan bij de aldaar vóór de Tweede Wereldoorlog levende gedachten over de betekenis van de beroepsgeschiktheid.
De klassifikatie ordent en groepeert de in Nederland voorkomende beroepen
7
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naar de aanlegeisen, welke zij aan de arbeider stellen. Haar doel is hulpmiddel te
zijn voor de arbeidsbemiddeling en de beroepskeuzevoorlichting bij het streven
om de juiste man op de juiste plaats te brengen.
De ordening van de beroepen naar hun aanlegeisen geschiedt in de klassifikatie
op tweeërlei wijze, nl. naar de mate of het niveau van de vereiste aanleg en naar de
aard of struktuur van de aanlegeisen. Zo ontstaat een ldassifikatieraam met horizontale en verticale geledingen. In dit raam zijn nl. de beroepen enerzijds naar de
graad van hun ingewikkeldheid en moeilijkheid en aldus naar het vereiste verstandelijk niveau ingedeeld in horizontale lagen, welke de beroepenklassen vormen.
Anderzijds zijn de beroepen hierin naar hun aard en struktuur en derhalve naar
het komplex van de vereiste geestelijke eigenschappen ingedeeld in vertikale banen, welke de beroepenfamilies vormen.
Zo ligt in het klassifikatieraam in de opeenvolging van de horizontale lagen van
de beroepenklassen de toenemende ingewikkeldheid van de beroepen uitgedrukt,
terwijl de beroepenfamilies deze horizontaal gelaagde klassen in vertikale richting
doorkruisen en aldus in algemene zin de richting aangeven voor hen, die, zich
ontwikkelend in de lijn van hun aanlegstruktuur, willen opklimmen op de beroepenladder.
De in de snijvierkanten van de horizontale en vertikale banen gelegen beroepen
vormen de beroepengroepen. Een beroepengroep omvat dus de beroepen, welke
èn naar niveau èn naar struktuur het dichtst bij elkaar liggen.
Behalve aan de geestelijke beroepseisen is in deze beroepenklassifikatie tevens
aandacht geschonken aan de lichamelijke inspanning, welke de uitoefening der
beroepen vraagt en wel door de beroepen, met uitzondering van de hogere te verdelen in drie kategorieën van lichamelijke inspanning.
Ook de hierbedoelde Classificatie die het karakter draagt van een technologische
rubricering, is inmiddels aan herziening toe. Drie argumenten worden daarvoor
aangevoerd:
• De klassifikatie stoelt nog op de verouderde inventarisatie van 1946-1947
• De aspekten die worden gehanteerd, zijn nog gebaseerd op de verouderde
funktie-analyse van 1954
• Er is behoefte aan een andere klasse-indeling.
Om deze redenen is in 1970 begonnen met de samenstelling van een geheel nieuwe beroepenklassifikatie. De indeling in beroepenklassen krijgt eind 1974 z'n
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afronding en wordt verwerkt in de zogeheten Arbvo-Beroepenindeling (ARBI).
Aan de beroepeninventarisatie en de klassifikatie liggen funktieanalyses ten
grondslag. Een eerste handleiding die zegt waarop bij de analyse van een beroep
moet worden gelet, komt in 1947 ter beschikking . Een uniforme, landelijke methode wordt van belang geacht voor een ieder voor wie beroepenkennis van belang
is. Zoals voor de beroepskeuze-adviseur en de personeelsfunktionaris. Voor het
verzamelen van beroepeninformatie wordt in de handleiding uitgegaan van vier
beschrijvingskenmerken:
- het te verwerken, te bewerken en/of te verplaatsen materiaal
- de te gebruiken gereedschappen en de te bedienen machines
- de door de arbeider uit te voeren verrichtingen, zowel lichamelijke als geestelijke, en wel in hun onderlinge samenhang (taakbeschrijving)
- de geestelijke en lichamelijke eisen die het beroep voor de juiste uitoefening
aan de arbeider stelt.
Dit beschrijvingsstramien geeft derhalve antwoord op de vraag: wat doet de beroepsoefenaar, hoe doet hij het, waarom doet hij het en welke bekwaamheid is
nodig om het te doen. Deze formule is de toets aan de hand waarvan de analist - hij
gaat later beroepenkundige heten - kan nagaan of de door hem opgestelde analyse
goed is. De te gebruiken methoden moeten uniform zijn opdat de analyses later bij
de verwerking en toepasing onderling vergelijkbaar zijn. De analist moet de gegevens noteren op een beroepsanalyseformulier, een lichamelijke eisen-formulier
en op een arbeiderseigenschappen-formulier. De gegevens worden verkregen via
waarneming en informatie. Voorbeelden van de bedoelde formulieren zijn - ingevuld voor het beroep tramconducteur - opgenomen in bijlage 8.
8

De hierboven besproken handleiding voor de beroepsanalyse wordt in 1954 en
vervolgens in 1966 herzien. Ook de term beroepsanalyse wijzigt zich in funktieanalyse. De laatste uitgave rond de funktie-analyse dateert uit 1974 . De funktieanalyses worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend gebruikt door de funktionarissen van de gewestelijke arbeidsbureaus. Derden krijgen geen inzage in de analyses anders dan na uitdrukkelijke toestemming van het
bedrijf waar de analyse is gemaakt.
De funktie-analyses en de daarbij gehanteerde methodieken liggen ook ten
grondslag aan de zogeheten beroepsbeelden, een ander produkt van het Rijksar9
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beidsbureau, inmiddels Direktoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening . Beroepsbeelden zijn allereerst bedoeld om beroepenvoorlichters van de arbeidsbureaus te oriënteren over de werkinhoud en de werksfeer van de beroepen, voorts
over de psychische en fysieke eisen die de beroepen aan de beoefenaars stellen.
Daarnaast worden ze ook gebruikt ten behoeve van de Centra voor Vakopleiding
van Volwassenen, en door beroepskeuze-adviseurs. Elk beroepsbeeld omvat sinds
de herziening in 1962 de volgende beschrijvingskenmerken:
10

- korte schets van het beroep
- lichamelijke verrichtingen
- materiaal
- arbeidsomstandigheden
- gereedschap en uitrusting
- machines
- taakbeschrijving
- afgesplitste beroepen en specialisaties
- opleiding
- beroepseisen
- psychologische typering van de beroepsbeoefenaar
- medische typering van de beroepsbeoefenaar
- mogelijkheden voor lichamelijk gehandicapten
- beroepsziekten en -risico's
- arbeidsvoorwaarden
- dokumentatiemateriaal.
Oorspronkelijk is het de bedoeling om van alle, in de beroepeninventarisatie voorkomende beroepen een beroepsbeeld te maken. Later wordt gekozen voor de zogenaamde keuzeberoepen die in de beroepenklassifikatie in klasse 4 en 5 vallen. De
beroepen in de allerhoogste klassen 5 en 6, komen aan de orde in de zogeheten
beroepen-monografieën waarmee in 1964 een begin wordt gemaakt . Het gaat
hier veelal om beroepen op het niveau van het wetenschappelijk- en hoger beroepsonderwijs. Ze zijn niet alleen bestemd voor de intermediaire voorlichters
maar worden ook aan jongeren en hun ouders ter lezing aanbevolen. Elke monografie behandelt:
11

- de geschiedenis van het beroep
- een karakteristiek van de beroepsinhoud
- beschikbare beroepen nadat de betrokken opleiding met succes is afgesloten
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- een psychologische typering van de beroepsbeoefenaar
- de opleiding tot het beroep
- literatuur over het beroep en de opleiding.
Ten behoeve van de stroom van beroepenkundige publikaties wordt in 1960 een
afzonderlijk bureau Beroepenstudie opgericht, ressorterend onder de, in hetzelfde
jaar opgerichte Hoofdafdeling Beroepenstudie en Beroepenvoorhchting. De leiding van de Hoofdafdeling komt in handen van Van 't Zet.
Tot slot kan nog melding worden gemaakt van een beroepenkundige publikatie die
voor het eerst in 1959 verschijnt en in 1976 aan zijn vierde druk toekomt . In dit
boek wordt de lezer een beeld gegeven van een groot aantal beroepen, gegroepeerd
rond de kriteria: aard van het beroep, de eisen die het stelt, de werksfeer en de
belangrijkste aktiviteiten.
12

Tot zover het overzicht dat overigens niet uitputtend is. Het vergaren en distribueren van beroepenkundige informatie loopt nog altijd door en leidt ook in de
jaren tachtig tot steeds nieuwe publikaties. Wel maakt het overzicht duidelijk dat
de psychologische beroepsprofielen ontbreken. Afgaande op Wiegersma moet dat
geweten worden aan de kritiek op de klassieke theorie over de beroepsgeschiktheid. Deze theorie gaat ervan uit dat elk beroep specifiek aanwijsbare eigenschappen verlangt . Volgens deze theorie kan dan ook van elk beroep een geschiktheidsprofiel gemaakt worden: een tabel waarin ten aanzien van iedere kwaliteit de
vereiste mate vermeld is. De grondgedachte hierbij is om zó het psychologische
beeld van de ideale beroepsbeoefenaar te krijgen. Hoe meer men dit beeld benadert, des te beter men voor het desbetreffende beroep geschikt is. Deze gedachte
leeft bij de grondleggers en in den beginne bij auteurs als Van Ginneken. In 1928
maakt Baumgarten echter duidelijk, zo vertelt Wiegersma, dat de mens kan
groeien en kompensatiemogelijkheden heeft. In één beroep treft men dan ook heel
verschillende kwaliteiten aan. De mens zelf is ook voor meer dan één beroep geschikt. Vandaar dat niet meer zo gestreefd wordt naar het samenstellen van beroepsprofielen.
13

Intussen staat de beroepeninformatie zoals die in de na-oorlogse periode is opgebouwd, blijkens de literatuur onder druk. De hoofdkritiek lijkt zich te klonteren
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rond de gedachte, dat de verzamelde informatie tezeer vanuit beroepenkundig
standpunt is geformuleerd. Dit laatste is niet zo verwonderlijk gezien de oorsprong van dit type gegevens. De informatie is ontstaan en bedoeld om de arbeidsbemiddelaar en de beroepskeuze-adviseur te helpen bij het brengen van de juiste
man op de juiste plaats. Voor deze doelstelling zijn het van oudsher met name de
beroepseisen en de beroepenkundige inhoud van het werk, die de toon (moeten)
aangeven bij het ontwerpen van het beschrijvingsmodel waaraan de analyse van
beroepen moet voldoen. De veranderde opvattingen over de methodiek van de
voorlichting bij beroepskeuze en van de plaats van de kliënt daarin, vragen echter
om aanvullende, meer gebruikersgerichte informatie. Deze behoefte wordt bijvoorbeeld in 1970 gesignaleerd om vervolgens in 1974 en 1978 opnieuw op te duiken . Terwijl de voorlichting qua omschrijving voortschrijdt, maakt de beroepeninformatie, zo lijkt het dus, pas op de plaats.
14

Inmiddels is deze kritiek aanleiding geworden voor een zogeheten 'Proefonderzoek Jonge Volwassenen' . Bij deze studie gaat het om de vraag of de beroepeninformatie kan worden aangevuld met zinvolle gegevens over aspekten die de kliënt
zelf in zijn (toekomstige) beroep belangrijk vindt.
Gesteld wordt dat de beschikbare informatie te weinig herkenbaar is in termen
van interessen, waarden en oriëntaties van de kliënt die een beroep moet kiezen.
Waarbij de kliënt als maatstaf wordt genomen voor het beroepsvindingsproces.
Dit laatste kan worden aangeduid als de oriëntatie vanuit individuele motieven.
Hier ontbreekt adekwate informatie over beroepen in soortgelijke termen. Daartegenover staat de oriëntatie op de beroepenstrukturen waarvoor de gangbare beroepeninformatie beschikbaar is en wel in termen die vooral aan de funktie-analyse worden ontleend.
In het hier bedoelde rapport wordt als konklusie gesteld dat het mogelijk is om
met behulp van vragenlijsten informatie te verzamelen over beroepen die als aanvulling gebruikt kan worden op het bestaande materiaal. De aanvullende informatie komt van de beroepsbeoefenaren zelf. Deze gegevens zijn belangrijk omdat ze
iets zeggen over de beleving en waardering van een bepaald beroep door mensen
die enige ervaring met het beroep hebben maar toch jong genoeg zijn om als referentie-groep te dienen voor personen die nog een beroep moeten kiezen (jonge
volwassenen dus).
15

In tegenstelling tot het voorgaande informatie-type, verloopt de situatie rond de
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gegevensverzameling ten behoeve van de publieksinformatie, geheel anders. Hoewel de centrale overheid bij monde van het Rijksarbeidsbureau, ook op dit punt
belangrijk werk gaat verrichten, is al spoedig sprake van een mix van producenten
die zich gaan bezighouden met de produktie en verspreiding van schriftelijk voorhchtingsmateriaal.
Ze hebben de na-oorlogse wind mee. De informatiehonger is groot; het aantal
opleidingen en opleidingsvarianten groeit voortdurend, zodat welhaast elke systematisering van opleidingsgegevens in een behoefte lijkt te voorzien. Vooral in de
jaren zeventig groeit het aantal producenten van schriftelijke informatie enorm.
Een korte inventarisatie levert op: nationale overheden waaronder de departementen van Onderwijs en Wetenschappen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Defensie, Economische Zaken en Landbouw; voorts semi-overheden, gesubsidieerde scholen, partikuliere opleidingsinstellingen, bedrijven en niet te vergeten,
kommerciëlè uitgeverijen. Hun totaalproduktie aan schriftelijke informatie is
aanzienlijk en groot genoeg om de gebruiker te verhinderen, daar anno 1985 een
goed beeld van te krijgen.
Pogingen om van dit materiaal overzicht te krijgen en er een analyse van te
maken, zijn er wel, worden met name door de Landelijke Commissie voor de Academische Studievoorhchting gestipuleerd, en komen vrijwel op hetzelfde moment
waarop ook de beroepeninformatie in de eerstbedoelde zin, kritischer gevolgd gaat
worden. De analyse-uitslag is in zekere zin onthutsend; het materiaal is niet of
nauwelijks op elkaar afgestemd, kriteria ten behoeve van de kwaliteit ontbreken.
In veel gevallen is zelfs niet duideüjk voor welke doelgroep de informatie bestemd
is. Voorts is het in de hoeveelheid informatie moeilijk zoeken naar het gegeven dat
men nodig heeft; een gesystematiseerd overzicht ontbreekt . Wat in deze poging
niet wordt gezegd: vrijwel al het schriftelijk voorlichtingsmateriaal spiegelt zich
ook nog aan beschrijvingskenmerken die rond 1913 al lang en breed gangbaar zijn.
Nog anders gesteld, de schriftelijke gidsen van Polak misstaan ten genen dele temidden van wat aan materiaal anno 1985 geproduceerd wordt. Deze situatie - een
veelheid van producenten en een gebrek aan onderlinge afstemming - is dus wel
even anders dan wat de overheid zich al in 1962 voor ogen stelt bij de installatie van
een advieskommissie voor de beroepenvoorlichting: een situatie bewerkstelligen
die het Rijksarbeidsbureau tot centraal kontakt- en informatiepunt maakt en die
tevens tegemoet komt aan taakafbakening inzake voorlichtingsaktiviteiten en
hulpmiddelen; voorts tegemoet komt aan de behoefte aan beter en op elkaar afge16
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stemd materiaal . De werkelijkheid van thans vertoont een ander beeld en dat
moet ook een doorn in het oog zijn van een andere, eertijdse pionier in de beroepskeuzevoorlichting, te weten Van der Vlist , en van de, thans niet meer funktionerende Commissie Beroepenvoorlichting van de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting . Met dit, als onverkwikkelijk ervaren gebeuren hangt samen het feit, dat
alleen de beroepeninformatie van het eerstgenoemde type onderhevig is gesteld
aan de eis van deskundigheid. Daarentegen staat het van oudsher eenieder vrij om
zich met publieksinformatie bezig te houden. Dit laatste gebeurt dan ook. Met het
gevolg dat de ene informatie de andere niet is. Deze opmerkelijke ontwikkeling
gaat zich met name wreken in situaties waarin de informatie een integrerend onderdeel moet uitmaken van het keuzeproces en van de daarop geënte begeleiding.
Vooral op school is dit laatste het geval. Alsdan gelden ook hier nadere eisen, zoals
ten aanzien van de inhoud van de informatie, de toegankelijkheid ervan en ten
aanzien van de momenten waarop de informatie beschikbaar moet zijn . Deze
eisen houden ten nauwste verband met de kritische opmerkingen die bij het eerstgenoemde informatietype naar voren worden gebracht. In beide gevallen wordt
een behoefte geformuleerd die vooral tegemoet wil komen aan een kliëntgerichter
benadering.
17

18

19

20

Het ziet er inmiddels naar uit dat de kwaliteitsbewaking van het publieksinformerend materiaal, voorzover dat althans binnen het onderwijs wordt ingezet en
geraadpleegd, tot voorwerp van landelijke en ook (interdepartementale) overheidszorg gaat worden . Onder deze zorg valt ook de centrale verwerking en distributie van voorlichtingsmateriaal naar de gebruikers, en de automatisering van
gegevens over opleidingen en beroepen.
21

13.2

INFORMATIE OVER DE PERSOON

13.2.1

Het oordeel van de onderwijzer

'Thans interesseert ons slechts de gedachte, dat de toelatingsexamens ten enenmale als onvoldoende maatstaf moeten worden beschouwd en dat we moeten trachten
daarvoor iets anders in de plaats te stellen. Deze gedachte is niet nieuw en er zijn
maar weinig mensen, die er een andere mening op na houden. Hoe kan het ook
anders!'
Aldus Ruys van Dugteren in 1948. Samen met psychologen als Snijders en
1
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Luning Prak behoort hij tot de groep die de psychologische meting en de daarop
rustende geschiktheidsbeoordeling, ver verheven achten boven het inzicht van de
onderwijzer of van het toelatingsexamen. De ontwikkelingen die sindsdien in het
onderwijs gaan plaatshebben, wijzen overigens in een andere richting dan deze
psychologen zich voorstellen. In 1968 wordt bij de toelating tot het voortgezet
onderwijs een variatie aan toelatingsmiddelen geïntroduceerd. Slechts één ervan
is verplicht: het advies van het hoofd van de lagere school. De regeling komt in een
periode waarin ook van beroepskeuzezijde een konfrontatie wordt aangegaan tussen het psychologisch advies en het oordeel van de onderwijzer. De konfrontatie
vormt de eerste fase van het grootscheeps projekt rond de zogeheten resultatenkontrole. Wij komen in hoofdstuk 13.4 op dit projekt terug.
In 1970 publiceert Lang over de uitslag van de eerste fase een artikel. Als eindkonklusie vermeldt hij het volgende:
'Wij vermelden deze pro's en contra's met betrekking tot de beoordeling in diverse overgangsstadia van lager naar voortgezet onderwijs, omdat naar onze mening de adviseur daar de rechtvaardiging vindt voor zijn werk. De uitkomsten wijzen er namelijk niet op dat er een duidelijke verbetering in de selectie aan het eind
van het lager onderwijs plaatsvindt als er naast het oordeel van de onderwijzer een
advies op basis van een psychologisch onderzoek ter beschikking komt. Zeer vaak
zijn onderwijzer en adviseur het eens en daar waar discrepanties voorkomen ligt de
validiteit van het oordeel van de adviseur niet hoger dan dat van de onderwijzer.
De resultaten van ons onderzoek wijzen er echter wel op dat een onafhankelijke
adviseur, goed op de hoogte, met kans van slagen in de verschillende onderwijstypen voor groepen met diverse prestaties een vruchtbare bijdrage kan leveren bij
het bepalen van de strategie bij schoolkeuze, afgestemd op de belangen van ouders
en kinderen. Ook kan hij door bewust een wat grotere risicotolerantie in te voeren
een optimaal benutten van capaciteiten bevorderen, zelfs zonder dat dit in een
aantal subgroepen tot verlaging van de validiteit van het advieswerk leidt. Wiegersma (1964) heeft reeds aangegeven hoe de denkwijze en de overdracht daarvan
op de ouders kan zijn. In essentie komt deze erop neer, dat men de schoolkeuze
niet als een eenmaal voorkomende beslissing ziet. In feite neemt men steeds voorlopige beslissingen die door de prestaties in het gekozen onderwijstype gecorrigeerd kunnen worden. Een al te voorzichtig, risicoloze start is daarbij ons inziens
niet het beste uitgangspunt. Zowel gezien vanuit het standpunt van het individu
als vanuit een maatschappij die vooral behoefte heeft aan zo goed mogelijk opge-
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leide leden, leidt een te voorzichtige 'wijze' advisering tot het missen van adequate
opleidingskansen' .
Met deze laatste passage refereert Lang aan de bevinding dat bij bestudering van
diskrepantie-gevallen bleek dat het oordeel van de school over het algemeen
wat voorzichtiger uitvalt dan de prognose. 'Willen we uit deze gegevens enige
conclusies trekken voor de praktijk van de schoolkeuze, dan zouden we kunnen
zeggen: Kies bij discrepantie tussen prognose en oordeel van de school de moeilijkste opleiding. De kans van slagen ligt dan niet veel lager dan voor de hele groep die
een vergelijkbare prognose kreeg. Is het oordeel van de school het meest optimistisch dan ligt de kans van slagen misschien zelfs nog iets gunstiger. Over het geheel genomen kunnen we stellen, dat er nauwelijks verschillen zijn tussen de
voorspellende waarde van het schooloordeel en dat van de adviseur. Uit de gegevens blijkt echter dat de adviseur optimistischer is in zijn prognose en daarmee
bevordert dat meer kinderen moeilijker onderwijstypen gaan volgen zonder dat dit
tot duidelijke vermindering van het succespercentage leidt. De aantallen leerlingen zijn, in vergelijking tot de totale, niet geteste groep, niet zo groot dat een Posthumusverschuiving in de normen, die worden aangelegd in het voortgezet onderwijs, een rol zou kunnen spelen. Tenslotte zij nog opgemerkt, dat uit nadere analyse van ons materiaal geen aanwijzingen voortkwamen, dat de ouders bij discrepantie tussen de oordelen van de beide adviesinstanties zich in hun schoolkeuze
meer bij de één dan bij de ander aansluiten' .
2

3

Aldus Lang wiens konklusies door de beroepskeuzewereld destijds kennelijk als
hoopgevend moeten zijn beschouwd. Tot op heden blijft de praktijk van de beroepskeuzevoorlichting immers nog in belangrijke mate gekoncentreerd op het
schoolkeuze-onderzoek aan het einde van de lagere school.

13.2.2

Het oordeel van de ouders

Terwijl de vooroorlogse periode nogal bol staat van beschouwingen over de negatieve rol van de ouders, wordt het ouderlijk milieu in de na-oorlogse periode gaandeweg voorwerp van een rustiger en genuanceerder bezinning. Dat hangt samen
met het groeiend inzicht, dat aan de feitelijke invloed van de ouders op de beroepskeuze van hun kinderen, niet kan worden voorbijgegaan; voorts samen met de
opvatting dat de ouders ook de primaire opvoeders zijn aan wie het recht tot mee-
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beslissen toevalt. Derhalve is het raadzamer om deze invloed positief aan te wenden, en de ouders nadrukkelijk bij de begeleiding van het beroepskeuzeproces te
betrekken. Dat moet dan wel onder voorbehoud van een goede samenwerking tussen ouders en adviseur, en van het recht van het kind op een eigen beslissing. Over
deze verantwoordelijkheid zegt Wiegersma in 1967: 'In het algemeen hebben de
ouders hun taak verricht wanneer zij het kind opgevoed hebben tot een goede instelling ten opzichte van de arbeid, hem een opleiding hebben laten geven in overeenstemming met zijn capaciteiten en hem in het beroepskeuzeproces hebben gesteund met hun belangstelling en zo nodig hun kennis en ervaring. Thans zal het
kind zelf de verantwoordelijkheid voor verdere beslissingen moeten dragen.
Ondanks alle complicaties en ondanks het feit, dat zeer velen deze beslissingen
in grote innerlijke onzekerheid nemen, kan toch geconstateerd worden, dat de
normale, lichamelijk en geestelijk gezonde jonge mens inderdaad in staat is deze
verantwoordelijkheid te dragen' .
Taborsky en De Grauw plaatsen de rol van de ouders in het kader van de relatie
tussen de meer gémstitutionaliseerde begeleiding en de zogeheten spontane hulp,
door personen in de natuurlijke omgeving van het individu gegeven:
'Op de eerste plaats zijn wij er van overtuigd, dat het bestaan van professionele
begeleiders niets kan afdoen aan de verantwoordelijkheid die anderen (opvoeders,
partners, vrienden enz.) hebben voor de groei van het individu. Op de tweede
plaats geloven wij ook niet, dat de geïnstitutionaliseerde begeleiding zich tot taak
kan stellen de uitsluitende verantwoordelijkheid te verwerven voor beroepskeuzebegeleiding. Het zou onjuist zijn ernaar te streven de beroepskeuzebegeleiding af
te zonderen en tot een geïsoleerde aktiviteit te maken. De professionele begeleiding heeft naar onze mening niet de taak de beroepskeuzebegeleiding geheel over
te nemen, omdat het natuurlijk milieu daarin te kort zou schieten; zij heeft op de
eerste plaats een aanvullende taak. De aanvulling heeft o.a. betrekking op de inbreng van specifieke kundigheid, waar andere begeleiders die missen. De professionele beroepskeuzebegeleider kan zijn taak bovendien zien in het bestrijden van
bestaande tekorten aan begeleidingshulp in de natuurlijke leefsituaties van het individu.
4

Konkreet betekent deze bestrijdingsstrategie bijvoorbeeld: de ouders helpen
zich meer bewust te worden van hun beïnvloedende rol; de school helpen de, voor
de leerling bestaande, afstand tussen leerstof en arbeidspraktijk te verkleinen; situaties creëren waarin groepen mensen, bijvoorbeeld ouders mét hun kinderen,
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vriendengroepen, leerlingen van een schoolklas, met elkaar kunnen praten over
zin en onzin van beroep en beroepskeuze' .
5

Ook bij anderen zoals schooldecanen, komt de wil tot aktieve ouderbetrokkenheid
naar voren . Zo gezien wijkt het hier opgeroepen beeld nogal af van het klassieke
beeld dat auteurs als Snijders nog rond 1960 in stand lijken te houden: de beroepskeuze-adviseur kan de komplexiteit van de beroepskeuze veel beter doorzien dan
de ouder-oordelen die geen garantie bieden 'omtrent hun waarde' .
6

7

I3.2.3

HET OORDEEL VAN DE ADVISEUR

De in hoofdstuk 8.2.4 ^ aangekondigde opmars van het psychologisch onderzoek
vanaf de beginjaren '30, zet zich na 1950 voorlopig door. Tot diep in de jaren '60
kan men dit onderzoek zien groeien en bloeien als belangrijkste instrument, om de
kliënt met voorlichting te bedienen. Het instrument weet zich ondersteund door
onderzoek rondom de ontwikkeling en (her-)ijking van (buitenlandse) tests. Terwijl met name de universiteitslaboratoria, het Nederlands Instituut van Psychologen en het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde op dit gebied aktief zijn, noemt De Graaf de researchsituatie in 1959 vooralsnog niet goed: van een
wetenschappelijke voeding van de beroepskeuzevoorlichting is nog geen sprake .
Oorzaak: de psychologen hebben geen tijd om de veelal Amerikaanse tests te vertalen en te herijken. En ondanks het gegeven dat in de jaren zestig en daarna toch
het nodige hiervoor op gang komt , meent Wiegersma in 1984 als eindkonklusie te
moeten spreken van een 'kwijnend geval' . Waarbij zijn oog ook is gericht op de
situatie aan de universiteit waar hij in 1964 buitengewoon hoogleraar wordt.
a

8

9

10

Ondanks deze sombere geluiden mag, in cijfers uitgedrukt, het aandeel van het
psychologisch onderzoek zich voorlopig nog verheugen op een percentage van
rond de negentig procent. In 1967 meldt Wiegersma dat de praktijk van de beroepskeuzevoorlichting nog zodanig is dat het psychologisch geschiktheidsonderzoek (ook in schoolverband) nog een zeer centraal deel van de procedure is. Dat
kan ook moeilijk anders binnen subsidiebepalingen die voor de beroepskeuzevoorlichting gelden. Eventueel wordt ook een medisch onderzoek ingesteld maar dat
gebeurt alleen bij bijzondere indikaties. 'Grondslag voor de beroepskeuzevoor-
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lichting is in ons land derhalve de grensbepaüng van de arbeidsgeschiktheid' . In
de periode 1950-1965 kan men omtrent het psychologisch onderzoek dan ook nog
fervente voorstanders aantreffen. Een markant voorbeeld is Luning Prak die opnieuw - maar nu 40 jaar later - verkondigt: 'We kunnen onder normale condities
een resultaat bereiken, dat voor 80 procent bevredigend is. Dat is een enorme stap
vooruit bij de huidige toestanden, die in veel opzichten nog chaotisch zijn en die
veelal leiden tot niet meer dan 20 of 30 procent acceptabele oplossingen. Of tot 75
procent déraillementen. Het is namelijk zo, dat het normale einde van een Nederlandse schoólcarrière een mislukkig is... Gaaf succes is hoogstens voor 30 van de
oorspronkelijke 100 weggelegd' . En hij wijst erop dat de beroepskeuzevoorlichting in dit opzicht de vergelijking met de resultaten van de geneeskunde goed kan
doorstaan en eraan mee kan helpen, de juiste man, het liefst direkt op de juiste
plaats te zetten. Want wat is het zonde dat een boerenzoon met een IQ van 135 op
het land blijft ploeteren terwijl er een scheikundig ingenieur in had gezeten .
11

12

13

Beroepskeuzevoorhchting wordt hier dus vooral voorgesteld als instrument om
talent te wiegen. Net als personeelsselektie. Luning Prak: 'Maar terugblikkend op
veertig jaar ervaring met zeer uiteenlopende ondernemingen, kom ik tot de conclusie, dat duizenden Nederlanders bij deze personeelsschifting de basis hebben
gelegd voor latere successen in hun loopbaan. Waarschijnlijk hebben de geplaatsten voor 90 procent geprofiteerd. Sommigen op sensationele wijze!' .
De Nederlandse beroepskeuzewereld zal zich niet aan dit gloedvolle betoog
houden, want de veranderende opvattingen over voorlichting, de twijfel aan een
zo absolute waarde van het psychologisch onderzoek en de introduktie van de
counselingsgedachte, laten ook het gebruik van dit instrument niet onberoerd.
Terwijl Wiegersma aanvankelijk nog de gedachte verwerpt, de kliënt mee te laten
beslissen over het al of niet inzetten van (delen uit) de testbatterij , wint een
kliëntgerichter testgebruik gaandeweg aan invloed als een poging, de test - zeg
maar gebruikersvriendelijker te maken. Het zijn o.a. Taborsky en De Grauw die
deze gedachte in hun benaderingswijze opnemen . Zij geven daarmee aan, dat het
gesprek met de kliënt zich in een meer counselende relatie kan voltrekken. In deze
opvatting ligt tevens kritiek verwoord op de eenzijdige ovewaardering van het
objektieve, wetenschappelijke oordeel - middels tests — over iemands geschiktheid . De Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting stelt hierover in 1975, dat men
in de beroepskeuzevoorlichting niet meer moet denken in termen van een 'legkaartopvatting': er is een beroepsprofiel en een psychologisch profiel en die passen
14

15

16

17
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bij elkaar. Deze opvatting gaat uit van een statisch mens- en maatschappijbeeld en
daar hoort een eenmalig psychologisch onderzoek bij. Beter is het, aldus de Raad,
aan te sluiten bij nieuwe visies die veel meer geënt zijn op het gevoelsmatige karakter, voorts op de mogelijke veranderbaarheid van de mens en de omgeving.
Met als gevolg dat iemands ontwikkeling veel minder voorspelbaar is dan vroeger
werd gedacht. Het eenmalige testonderzoek maakt derhalve plaats voor werkwijzen 'die erop gericht zijn de psychische ontwikkeling van de cliënt te volgen en te
bevorderen. Dit laatste o.a. door te trachten de cliënt te brengen tot een juister
inzicht in zichzelf en in zijn mogelijkheden. Tevens kan de cliënt gaandeweg worden voorbereid op het nemen van beslissingen waarvoor hij in de verschillende
perioden in zijn opleiding en zijn latere leven komt te staan' . Voorts wijzen Taborsky en De Grauw op de noodzaak tot een gedifferentieerder en genuanceerder
vorm van hulpverlening waarin plaats is voor velerlei hulpmiddelen waaronder
ook groepsgesprekken: 'In onze samenleving beginnen wij steeds meer de waarde
te ontdekken van het groepsgesprek, om elkaar te helpen tot meer duidelijkheid te
komen in persoonlijk relevante vragen. Talrijke gespreksgroepen over allerlei
vraagstukken (zoals godsdienst, gehandicapt zijn, opvoedingsproblemen, generatieverschillen, huwelijksrelaties enz.) hebben voor de deelnemers het effekt van
horizonverruiming, zelfontdekking en groei van de eigen stellingname. Jeugdigen
en volwassenen zouden elkaar in groepen ook kunnen helpen bij het vinden van
een eigen houding inzake beroep en loopbaan' .
18

19

Werken met groepen dus als een waardevolle en zinvolle aanvulling op het gangbare standaardonderzoek. De variatie die Taborsky en De Grauw voorstellen, bepaalt in hoge mate het beeld na 1975. Begrippen als bevordering keuzerijpheid,
bewustmaking, zelfkonceptverheldering en keuzebegeleiding, voeren daarbij als
doelstelling de boventoon. Wie van de gangbare begeleiding een inventariserend
overzicht wil hebben, heeft het moeilijk. De gebruikte methoden zijn uiterst divers en, zo lijkt het, begeleider-gebonden. Wel verschijnen publikaties over (ervaringen met) begeleidingsprojekten, zodat een inventarisatie in ieder geval een gevarieerd beeld zal opleveren waaronder begrepen: zowel vormen van individuele
voorlichting, al of niet met psychologisch onderzoek, als vormen van groepsgerichte voorlichting. Al deze methoden beogen uiteindelijk de kliënt te laten ontdekken, welk zelfbeeld hij zichzelf wil toemeten en welke invulling hij daaraan wil
geven. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van hulpbiedende onderzoeksvormen
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die de kliënt in zijn beroepsbevindingsproces zelf kan toepassen. Een voorbeeld
hiervan is het Beroepskeuze Zelf Onderzoek .
Sommige methoden zijn minder gestruktureerd in die zin, dat zij starten bij wat
de kliënt of groep op dat moment beweegt en aan vragen stelt. De invulling vooraf
is, binnen de gegeven theoretische konceptie cq. beoogde doelstelling, open en aan
de kliënt voorbehouden. Van hieruit ontwikkelt zich een gesprek dat tot het
beoogde resultaat moet leiden. Wie inzicht wil hebben in voorbeelden van zulke
aanpaksvormen, kan o.a. terecht in de jaargangen van het blad 'Beroepskeuze',
hoewel daarmee nog geen volledig beeld wordt verkregen.
Andere methoden gaan uit van de gedachte dat het beroepskeuzeproces een
reeks stappen veronderstelt die modelmatig te ordenen zijn; derhalve ook vertaalbaar in een geprogrammeerde instruktie waarin de essentieel geachte beslispunten
en -kriteria al zijn vastgelegd . In verband hiermee krijgt ook het gebruik van de
komputer bij het keuzeproces, aandacht .
20

21

22

Intussen wordt uit de literatuur ook duidelijk dat het oude, vertrouwde psychologisch onderzoek zeker nog wordt toegepast, zij het relatief minder dan vroeger.
Een genuanceerd oordeel over de waarde van het instrument geeft Wiegersma in
1969. In dit jaar wijst hij op de opkomst van de 'methodische hulpverlening' hetgeen o.a. psychologisch onderzoek kan betekenen maar ook counseling. Het psychologisch onderzoek heeft volgens hem altijd een uitermate belangrijke en nuttige rol gespeeld. Als dit onderzoek aan steeds hogere methodische eisen gaat voldoen, valt er ten behoeve van institutionele beslissingen zoals bij de selektie voor
het voortgezet onderwijs, heel wel mee te leven. Probleem is, zo zegt Wiegersma,
dat Nederland het psychologisch onderzoek ten behoeve van zulke kollektieve selektie-momenten ook gebruikt voor een strikt individuele advisering. Maar ook
hier is het psychologisch onderzoek niet waardeloos; de kansinformatie - het psychologisch onderzoek blijkt dit te geven - is beter dan helemaal geen informatie.
Ook om een andere reden, zo gaat hij verder, dient het psychologisch onderzoek
niet overboord gegooid te worden:
- de benadering van de kliënt als subjekt heeft ook bezwaren; met name bij
mensen met een passieve grondstruktuur, die gewoon om advies vragen maar
bij counseling wegblijven;
- niet elke beslissing van een kliënt is aanvaardbaar. Sommige beslissingen
zijn minder aanvaardbaar voor de adviseur omdat ze indruisen tegen al te hoge
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en evidente risico's .
Ook de werkgroep methodiek van het Nederlandse Instituut van Psychologen
benadrukt, dat een richtinggevende aanpak in de vorm van een welomschreven
advies, voor beslissingsonbekwame kliënten zinvol kan zijn . Meer recentelijk
kan men soortgelijke opvattingen waarnemen bij de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk: 'Specifieke methodieken, gerichte gespreksvoering en psychologisch onderzoek zijn de hoekstenen van het beroepskeuzewerk. De beroepskeuzedeskundige heeft onder meer een specifieke opleiding voor het hanteren van methoden van psychologisch onderzoek. Hij bezit een deskundigheid om tests (ondermeer persoonlijkheids- en capaciteitentests) af te nemen, te hanteren en te interpreteren' . En in 1984 laat Wiegersma weer doorklinken, dat de geschiktheidseisen voor beroepen als 'evidente randvoorwaarden' een rol blijven spelen .
Daarmee borduurt hij voort op de lijn waar hij ook in 1977 op zit. De adviseurcounseler, zo vertelt hij dan, moet er oprecht van overtuigd zijn dat zijn kliënt een
mondige persoon is, die zelfstandig verantwoordelijk kan zijn voor de te nemen
beslissingen en dat de adviseur hem daarvoor ook de ruimte moet laten. Maar dat
betekent niet dat de adviseur nu aan de leiband van de kliënt moet lopen. Ook de
adviseur heeft een eigen verantwoordelijkheid. Deze houdt onder meer de plicht
in om de kliënt zo goed mogelijk te konfronteren met de harde feiten van de externe en interne realiteit, voorzover die bij de beroepskeuze een rol spelen. De adviseur mag zich daarbij niet beperken tot de aspekten die de kliënt wel onder ogen wil
zien. Daarom is de adviseur degene die verantwoordelijk is voor het maken van
keuzen ten aanzien van het verzamelen van data. De data zijn er allereerst voor de
kliënt, die ze kan gebruiken als bouwstenen voor zijn plannen. De taak van de
adviseur is integendeel om te zorgen dat de kliënt weet welke risico's hij gaat nemen. Het betekent dat men een evenwicht moet weten te vinden tussen een broeikas-atmosfeer en de harde bejegening, die leidt tot een stilzwijgende uitnodiging
om de problematiek verder direktief op te lossen. In bepaalde gevallen zal de counselingsmethode dus niet een goede oplossing kunnen bieden en dan moet een andere methodiek geprobeerd worden. Counseling is een waardevolle werkwijze,
maar niet 'het A en O der dingen' . Kortom, er is ook nog zoiets als het geschiktheidsonderzoek. Wiegersma kan gerust zijn want in 1982 verklaart ook de rijksoverheid dat niet alles wat ooit waardevol was, weggegooid moet worden .
23
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Ter volledigheid dient nog op twee andere werkvormen gewezen te worden die in
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de beroepskeuzevoorlichting aandacht gaan krijgen. De eerste behelst de zogeheten 'consultatie', een methodiek die in de geestelijke gezondheidszorg in de Verenigde Staten is ontwikkeld en die gericht is op 'hulpverlening aan hulpverleners'. Veel beroepskeuzeproblematiek van relatief eenvoudige aard kan nl. worden opgelost met bijstand aan personen die geen professionele opleiding voor het
beroepskeuzewerk hebben gehad. Deze moeten dan wel konsultieve bijstand van
de professionele beroepskeuzewerkers krijgen. De term consultatie veronderstelt
dan een vaste relatie tussen de niet-professionele en de professionele werker en
beoogt het ontstaan van passende attitudes en werkwijzen bij de niet-professionele
werker te bevorderen.
29

De konsultatiemethode betreft een nieuwe ontwikkeling in de beroepskeuzevoorlichting. Hierbij ontstaat een omschreven, funktionele en vaste relatie tussen
beroepsbeoefenaren van twee organisaties, in casu tussen deskundige medewerkers van een beroepskeuze-instelling en andere beroepsbeoefenaren, die krachtens
hun funktie verantwoordelijkheid dragen voor de bevordering van de studie- en
beroepskeuze van de aan hen toevertrouwde kliënten (veelal leerlingen).
In de konsultatierelatie krijgt de beroepskeuze-instelling tot taak de vorenbedoelde funktionarissen zo zinvol mogelijk te steunen. De konsultatiemethode
biedt daartoe een vorm van werkoverleg, waarbij de beschikbare kennis en ervaring van gespecialiseerden op het gebied van de beroepskeuzevoorhchting, ter beschikking komt van minder gespecialiseerden.
Daarbij behoudt de konsultatievrager de verantwoording voor de kliënt, er
vindt geen verschuiving van verantwoordelijkheid plaats. De konsultatievrager
blijft vrij om te doen wat hem goed dunkt met de konklusies van het overleg.
Dit brengt met zich mede dat de beroepskeuzedeskundige in de konsultatierelatie een nieuwe rol vervult, die onder meer de erkenning inhoudt, dat ook anderen
dan beroepskeuzedeskundigen een taak in het beroepskeuzewerk hebben. De exclusieve gerichtheid van de beroepskeuzedeskundige op door hem persoonlijk begeleide gevallen wordt in de konsultatierelatie losgelaten ten gunste van het opnemen in de werkwijze van een systeemgerichtheid, te weten het gericht zijn op het
bevorderen van het beroepskeuzeproces als zodanig, ongeacht door wie dit wordt
begeleid. De konsultatiemethode vraagt dan ook, naast kennis en vaardigheid, een
nieuwe wijze van zich opstellen: de konsultatie-attitude .
De hier bedoelde werkvorm krijgt in 1982 ook van overheidswege erkenning .
30

31
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Slechter vergaat het het begrip social counseling waaronder wordt verstaan de behandeling van dieperliggende problemen die soms achter beroepskeuzeproblemen
schuilgaan. Omdat zulke problemen de oplossing van het beroepskeuzevraagstuk
kunnen blokkeren, behoeven zij behandeling, als het kan binnen de hulpverleningsvorm die op dat moment geboden wordt. Deze werkvorm krijgt van de centrale overheid tot diep in 1985 geen steun. Twee motieven worden daarvoor opgegeven:
- op school horen trainingen van leerlingen met achterliggende problemen als
faalangst, koncentratie en motivatie, gewoon thuis bij de normale schoolbegeleiding ;
- behandeling van dieperliggende problemen die het gevolg zijn van storingen in de beroepsarbeid (door werkloosheid, onbevredigend werk), onttrekken
zich, indien niet gericht op de herintrede in het produktieproces, gewoonlijk
'buiten het mandaat van Arbeidsvoorziening' . Wat de overheid hier dus wil
zeggen: beroepskeuzevoorlichting moet beroepskeuzevoorlichting blijven. Deze gedachte lijkt ook door Wiegersma in een recente bijdrage aan de beroepskeuzehteratuur gedeeld te worden: de beroepskeuze-adviseur is geen algemene probleemoplosser .
Door het recente toetreden van het departement van Onderwijs en Wetenschappen tot de rol van mede-subsidiënt (zie bijlage 10), zal het vanaf 1986 vermoedelijk wel mogelijk zijn, social counseling als gesubsidieerde werkvorm uit
te voeren.
32
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Tot slot van dit hoofdstuk nog dit. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek blijkt, dat het individueel gesprek met een kliënt zonder testgebruik, nog
niet veel voorkomt. In 1977: 0,8 procent van alle individuele onderzoeken, in
1981: 1,7 procent . In deze cijfers zijn niet begrepen de talloze gesprekken die
andere deskundigen met khënten voeren zoals beroepen- en jeugdconsulenten,
decanen, consulenten voor het leerlingwezen, enzovoort. Enige vertekening bieden de cijfers ook ten aanzien van de beroepskeuze-adviseur; het kliëntgesprek
zonder testgebruik zal hier om subsidietechnische redenen lager liggen dan men
eigenlijk zou willen. Wellicht dat een toename van het testvrije gesprek in de rede
ligt, nu de centrale overheid in de jongste voorstellen aangaande een nieuwe subsidieregeling (zie bijlage to) de adviseurs vrij wil laten in de keuze van het voorlichtingsinstrument.
34
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Met de formele onderschikking van de arbeidsbemiddeling aan de centrale overheid, komt ook een einde aan de plaatsing die voor de partikuliere bureaus zo'n
nadrukkelijk element vormt in hun oorspronkelijke omschrijving van beroepskeuzevoorlichting. Er komen in de na-oorlogse periode althans geen aanwijzingen
beschikbaar die erop wijzen, dat de bureaus op dit gebied nog hand- en spandiensten verrichten. Alleen het R.K. Bureau voor Beroepskeuze en Arbeidsbemiddeling in Rotterdam zet de bemiddeling nog enkele jaren voort.
Wat zich voorts aan samenwerking tussen partikuliere bureaus en openbare arbeidsbemiddeling laat konstateren, bijvoorbeeld aan onderlinge doorverwijzing en
wederzijdse reklame, is niet patroonmatig, wel afhankelijk van wat op plaatselijk
niveau toevalligerwijze aan wederzijdse goodwill groeit en in stand wordt gehouden. Beroepskeuzevoorlichting is voor de partikuliere bureaus definitief pure
voorlichting waaraan geen bemiddeling, vaak ook geen patroonmatige samenwerking te pas komt. Op dit punt kan onze analyse kort blijven. De geschetste ontwikkeling is overigens wel in strijd met wat auteurs als Snijders en Holthuizen zich in
1952 aan goede samenwerking voorstellen .
1

Aan de overheidskant laat de analyse twee perioden toe. De eerste loopt tot circa
1970. Tot dan valt over de openbare beroepskeuzevoorlichting niet veel bijzonders
te melden. Het advieswerk wordt hier, net als bij de partikuliere bureaus, strikt
gescheiden gehouden van de oogmerken die de arbeidsbureaus met plaatsing voor
hebben. De overheid geeft daarmee gevolg aan het veelvuldige verzoek, beroepskeuzevoorlichting en arbeidsbemiddeling niet door elkaar te halen. Men zou kunnen zeggen: de beroepskeuze-adviseur van het arbeidsbureau zou zijn werk even
goed buiten het arbeidsbureau hebben kunnen doen. De ekonomische realiteit tot
1970 geeft ook geen aanwijzingen om daar verandering in te brengen.
De tweede periode wordt na 1970 ingeluid met de behoefte van de overheid aan
een efficiënter werkend arbeidsvoorzieningsinstrumentarium. Dat leidt onder
meer tot het arbeidsbureau -nieuwe- stijl maar konsekwenties heeft dit voor de
openbare beroepskeuze-adviseur nog niet. Hij komt met zijn doelstellingen nog
goed weg en kan de volle nadruk blijven leggen op in de persoon gelegen faktoren.
De problemen ontstaan pas na 1980 als de inspanningen van het arbeidsbureau op
het gebied van de werkloosheidsbestrijding gaan toenemen. Wat voor ons doel
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interessant is, is de toenemende tendens naar een aktievere inschakeling van de
beroepskeuze-adviseur bij de bemiddelingsproblematiek. Dat draait hier en daar
zelfs uit op onderbrenging van het advieswerk in sektorgewijs opgezette bemiddelingsbranches en op taken die de adviseur zelf oneigenlijk noemt. Zoals zoeken
naar vacatures en helpen bij de bemiddeling.
Het verzet van de adviseur tegen deze ontwikkeling is hevig. Vooral het kontaktblad van de Vereniging van Beroepskeuze-adviseurs waarbij ook de adviseurs
van het arbeidsbureau zijn aangesloten, staat er bol van . Zelfs de meest extreme
voorstellen passeren daarbij de revue zoals een voorstel tot volledige onttrekking
van de openbare beroepskeuzevoorhchting aan het arbeidsbureau . De hoofdkritiek spitst zich toe op de koppeling tussen beroepskeuzevoorlichting en plaatsing,
en op de onzuiverheid die daaruit voor de beroepskeuzevoorlichting ontstaat. De
nadruk op in de persoon gelegen faktoren zou dan plaats maken voor externe faktoren zoals de beschikbare vakatures en de beroepseisen van de werkgever. In het
verlengde hiervan kruipen de adviseurs van het arbeidsbureau steeds dichter naar
hun partikuliere kollega's. In de kritiek wordt niet zelden teruggevallen op een
aloud standpunt. En wel van Folmer uit 1913 waarin deze pleit voor een eigenstandige funktie van beroepskeuzevoorlichting die is afgezonderd van de funktie van
arbeidsbemiddeling. In deze zin wordt de inkorporatie van de openbare beroepskeuzevoorlichting in het Rijksarbeidsbureau (1940), zelfs een historische blunder
genoemd die volledig in strijd is met wat Folmer ooit bedoeld heeft .
2

3

4

Wij komen later op het hier getoonde spanningsveld terug.

I3.4

NAZORG

Terwijl Holthuizen in 1935 konstateert dat de nazorg in de eerstebedoelde zin,
door gebrek aan tijd in de verdrukking raakt, blijkt achteraf dat aan zijn woorden
meer kracht moet worden bijgezet: de nazorg sterft in de na-oorlogse periode een
langzame maar zekere dood. Er zijn althans geen indikaties beschikbaar waaruit
blijkt dat aan dit onderdeel van beroepskeuzevoorhchting nog enige, praktische
betekenis mag worden toegekend. Alleen het Haagse beroepskeuzebureau komt
na de oorlog onder leiding van Smelik nog enige jaren aan echte nazorg toe. Wel
wordt het begrip met de regelmaat van de klok ten tonele gevoerd - zelfs tot in
1981 toe - maar om meer dan een intentieverklaring gaat het toch niet. Daarmee
1
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verdwijnt een element dat binnen het kader van de charitatieve doelstelling van
beroepskeuzevoorhchting, zo succesvol van start gaat maar dat niet opgewassen is
tegen de tijd die de beroepskeuze-adviseurs nodig hebben, om hun voorhchting in
methodische en organisatorische zin gevestigd te krijgen.
Wat wel op gang komt, is de nazorg in de door Holthuizen bedoelde tweede zin: als
kontrole op de waarde van de gegeven adviezen. Terwijl dit type zorg in de jaren
'50 al enigszins gestalte krijgt in een onderzoek van Matthijssen en Sonnemans
en in enige follow-up die sommige bureaus zelf organiseren, komt een gezamenlijke aanpak eerst goed aan de orde op een, in juni 1962 gehouden konferentie. Als
resultaat hiervan ligt in 1965 een uitgewerkt onderzoeksvoorstel op tafel. Hierin
gaat het om de vraag naar de voorspellende validiteit van prognoses in school- en
beroepskeuze-adviezen. De probleemstelling krijgt z'n vertaling in een grootscheeps onderzoek, uitgevoerd door het Amsterdamse Research Instituut voor
Toegepaste Psychologie, naar de relatie tussen het gegeven advies op het einde van
de lagere school - voor de beroepskeuze het belangrijkste werkterrein - en het
behaalde schoolsucces op het voortgezet onderwijs. Het onderzoek wordt in 1970
afgesloten . In een nader kommentaar vermeldt onderzoeker Bos, dat de psychologische test nogal wat konkurrentie ondervindt van andere voorspellers, zoals
goed gemeten studieprestaties. Voorts zijn fouten bij de selektie en doorstroming
eigenlijk nog beter te korrigeren door selektie-uitstel en door onderwijs dat beter
op de individuele leerling is afgestemd.
2

3

Anders gezegd, beroepskeuzevoorhchting kan pas optimaal werken, indien het
wordt gesteund door een onderwijssysteem dat evenzeer op de individuele verschillen is afgestemd. Daaruit laat zich volgens Bos de vraag destilleren, of de
voorhchting zich wel zo intensief moet blijven inlaten met het selektiewerk ten
behoeve van 12-jarigen . Winter meent in ieder geval van wel . Zijn standpunt is
overigens een van de spaarzame, openlijke reakties op wat Bos hier te melden
heeft. De beroepskeuzewereld houdt zich in geschrift opmerkelijk stil aangaande
de knuppel die de onderzoeker - nadien op het onderzoek gepromoveerd - in het
hoenderhok gooit. Wel wordt in 1984 nog eens om een soortgelijke evaluatie gevraagd maar dan met de bedoeling, langs deze weg de subsidiënt ervan te overtuigen dat beroepskeuzevoorlichting zichzelf betaalt. En uit dien hoofde de moeite
van het handhaven waard is .
4

s

6
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Het Amsterdamse resultatenkontroleprojekt is een voorbeeld van het type nazorg
dat als effektonderzoek kan worden gekarakteriseerd. Het is ook het belangrijkste
effektonderzoek dat in de na-oorlogse periode vanuit de beroepskeuze-adviseurs
en -psychologen op gang komt. Onderzoek dat vrijwel geheel buiten het direkte
initiatief van deze beroepsgroep om gaat en voor een taxatie van effekten zeker van
belang is, komt met name van een aantal Nijmeegse sociologen. Meerdere studies
zijn hier het vermelden waard. Gezien de betekenis ervan voor onze eigen effektmeting, stellen we de bespreking ervan uit tot hoofdstuk 16.
Behalve effektonderzoek komen ook andere typen research tot ontwikkeling. Wij
noemen
- het methodiekonderzoek waarvan beroepskeuze per komputer en methoden
van groepsbegeleiding, exponenten zijn;
- de instrumentontwikkeling. Voorbeelden zijn instrumenten ter meting van
kapaciteiten, beroepsinteresse, zelfkoncept, beroepskeuzerijpheid.
Bedoelde typen worden vooral uitgevoerd door universitaire vakgroepen en door
de research-afdeling van het Direktoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening.
Een totaaloverzicht van wat binnen deze typen op gang komt, is niet beschikbaar.
Publikaties over deze onderwerpen worden wel aangetroffen in de verschillende
jaargangen van het tijdschrift Beroepskeuze. De researchprogramma's staan, zo
blijkt uit nadere informatie, tamelijk los van elkaar, vertonen een nogal versnipperd karakter en zijn sterk persoonsgebonden. Onderzoekprogramma's op middellange en lange termijn ontbreken in het beroepskeuzewerk.
Van een andere orde zijn de onderzoeken die hun analyse richten op de doelstellingen die achter beroepskeuzevoorlichting schuilgaan. Een voorbeeld hiervan is de
studie van het Nijmeegse Instituut voor Toegepaste Sociologie, die onder de titel
'Beroepskeuze en Beleid' in 1977 wordt gepubliceerd . Dit projekt omvat een konfrontatie van de doelstellingen met resultaten van bestaand onderzoek dat voor de
voorhchting bij beroepskeuze relevant is. Van hieruit worden knelpunten beschreven die ervoor zorgen dat de doelstellingen niet altijd worden gerealiseerd.
Ook worden aanbevelingen gedaan betreffende de bereikbaarheid en de organisatie van het advieswerk.
Een recenter voorbeeld van doelstellingen-onderzoek wordt in 1982 door de
Universiteit in Amsterdam afgeleverd . De beperkte reikwijdte verleent aan dit
7

8
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onderzoek echter een uiterst relatieve status.
Voorts komen projekten op gang die de bekendheid met of de beleving van het
advieswerk tot analyse-voorwerp hebben . Daarnaast vindt onderzoek plaats naar
(achtergronden van) beroepskeuzeprocessen, naar het effekt van voorlichtingsmedia en naar school- en beroepsloopbanen .
Het hier bedoelde onderzoek vertoont overigens weinig onderlinge koördinatie
en programmatisch denken. Wel groeit een zekere rolverdeling tussen
- de Landelijke Commissie voor de Academische Studievoorlichting, die haar
aandacht met name richt op verbetering en integratie van voorlichtingsprocessen en voorlichtingsmateriaal in en ten behoeve van het onderwijs. Deze aandacht spruit voort uit de zorg van de kommissie voor de achterstand van het
materiaal ten opzichte van de ontwikkelingen in onderwijs en voorlichting;
- het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat z'n optiek
vooral richt op kennis van beroepen en beroepskeuzeprocessen.
9

10

Al met al vertoont de nazorg in termen van verricht wetenschappelijk onderzoek,
niet zo'n uitbundig beeld. Wel circuleren hier en daar programmatisch aandoende
verlanglijstjes of wordt gedacht aan een stichting, die het benodigde researchwerk op poten zet en vervolgens aan derden uitbesteedt . Tot geen van beide opties komt het.
Als algemene karakteristiek kan dan ook worden aangesloten bij een konstatering dienaangaande uit 1979, waarin wordt gesproken van een ad hoe beleid en van
een geringe aansluiting van onderzoek op de praktijkvraag . Voor een inzicht in
relevante aspekten van de beroepskeuzeproblematiek zoals de relatie school - beroep of de ontwikkelingen in de beroepsarbeid, moet men het dan ook niet zelden
hebben van onderzoek, dat van buiten het beroepskeuzewerk wordt geïnitieerd.
11

12

13

*4 Organisatie
14.1

ORGANISATIE VAN DE VOORLICHTING

Er is nauwelijks een kwestie die direkt na de Tweede Wereldoorlog zoveel aandacht opeist als de strijd van de partikuliere bureaus om een volwaardig partnerschap van de centrale overheid. Het begint al rond 1948 als het Centraal Comité, in
1943 door de bezetter ontbonden en - zoals het comité het formuleert - van alle
spullen beroofd, in 1948 als stichting het werk hervat. Initiatiefnemer tot deze
heroprichting is Beijers die tot aan de opheffing van het comité in 1973, sekretaris
is en ook verantwoordelijk is voor de opstelling van de stukken zoals jaarverslagen
die het comité na 1948 gaat produceren. Deze pionier gaat ook lange tijd de eindredaktie voeren van het tijdschrift 'Beroepskeuze'. Tot 1951 wordt het werk van het
comité blijkens de terzake bestudeerde notulen, vrijwel volledig beheerst door pogingen om de minister van Sociale Zaken tot financiële gelijkstelling te bewegen .
Dat gebeurt soms in een terminologie die het comité zelf doet denken aan de gevoerde schoolstrijd. Zo reageert het comité in 1948 op de omvorming van de R. -K.
Centrale tot een nieuwe Katholieke Centrale Vereniging voor Beroepskeuzevoorlichting, met de opmerking dat deze omvorming niet veel verschil maakt, wel 'dat
nu het gehele katholieke volksdeel via de standsorganisaties, jeugdorganisaties en
het R. -K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding achter de katholieke beroepskeuzevoorlichting staat. Hierdoor is een machtig front gevormd tegen
staatsinmenging in deze materie' .
1

2

Dat front heeft het comité ook wel nodig want de centrale overheid laat pas rond
december 1948 aan het comité weten, dat het zelf ook niets liever wil dan een openhartige en eendrachtige samenwerking met de centrale vertegenwoordigers uit de
partikuliere hoek.
De erkenning is er, de subsidietoezegging nog niet. De minister beroept zich
voorlopig op de benarde financiële situatie van de rijksbegroting. Wel wil hij met
ingang van 1950 een tarief instellen voor de openbare voorlichting en de partikuliere bureaus verder tegemoet komen door de overheidsdokumentatie over oplei-
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dingen en beroepen gratis aan de bureaus te verstrekken. Ondanks deze toezegging zijn er vanuit het Centraal Comité nog veelvuldig politieke kontakten nodig
om de overheid te doordringen van de konsekwenties van de stelregel, dat beroepskeuzevoorlichting geen uitsluitende overheidstaak is en dat voorlichting niet
noodzakehjkerwijze aan de arbeidsbemiddeling behoeft te zijn gekoppeld . Een
suggestie van de overheid om aan elk arbeidsbureau een kommissie van advies toe
te voegen die breed is samengesteld en waarin de godsdiensten en levensbeschouwingen vertegenwoordigd zijn, wijst het comité af: 'Juist omdat de beroepskeuzevoorlichting een paedagogisch element bevat..., daarom acht het C. C. particuliere
beroepskeuzevoorhchting noodzakelijk, en kan een dergelijke commissie geen
voldoening geven' .
3

4

De druk op de overheid neemt toe. Het comité dat in deze periode ook geen hoge
pet op heeft van de adviespraktijk op de arbeidsbureaus (de term onverantwoord
valt regelmatig), eist een financiële gelijkstelling en beroept zich op de geestelijke
en morele waarden die achter beroepskeuzevoorlichting schuilgaan. De Tweede
Kamer is het met deze visie eens en dient bij de begrotingsbehandeling in 1950 een
motie De Kort in. In de motie wordt voorgesteld, aan de partikuliere voorlichting
voorrang te geven. De motie wordt op 23 december van dit jaar aangenomen. In
een brief van 7 mei 1951 deelt de minister echter mee dat de regering geen gevolg
kan geven aan de uitnodiging van de kamer. En zij voegt daaraan toe dat ook de
overheid zelf moet bezuinigen: het Rijksarbeidsbureau gaat zich weer beperken
tot beroepskeuzevoorlichting aan degenen die voor arbeidsbemiddeling in aanmerking komen. Voorts wil de minister de gehele kwestie der beroepskeuzevoorlichting eerst voorleggen aan een kommissie. Deze kommissie, onder leiding van
Langeveld, denkt echter zoveel tijd nodig te hebben, dat het Centraal Comité de
minister alsnog verzoekt, in de begroting 1952 een bedrag voor subsidie aan de
partikuliere bureaus te willen opnemen . Pas in het jaarverslag van 1953 kan het
comité opgelucht melden dat het de overheid heeft behaagd, met terugwerkende
kracht tot 1952 een subsidie te verstrekken van f 100000- waaruit gesubsidieerd
wordt: f 3,— per advies, gegeven na individueel onderzoek; en f 3,— per zeven
adviezen, gegeven na klassikaal onderzoek . Deze bedragen worden overigens in
de daaropvolgende jaren regelmatig verhoogd.
s

6

Met deze subsidie wordt een periode afgesloten die blijkens de stukken van het
Centraal Comité gekenmerkt mag worden door een poging van de overheid, de
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beroepskeuzevoorlichting volledig naar zich toe te trekken en daarbij het gegroeide, partikuliere werk aan de kant te zetten. Knook, staande aan de kant van de
overheid en in 1955 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Beroepskeuzeadviseurs in Overheidsdienst, gebruikt als typering een andere terminologie.
De akties van het Centraal Comité tegen de overheid vat hij samen onder de noemer: leugen, laster, boycot, verdachtmaking . Ter geruststelling: geleidelijk ontstaat toch een vriendschappelijke samenwerking tussen Knook als representant
van de openbare voorlichting, en Beijers en Wiegersma als vertegenwoordigers
van het Centraal Comité.
7

Bevredigend is de regeling voor het comité niet. Ook niet omdat het Rijksarbeidsbureau - zelf een voorlichter - is ingeschakeld om toe te zien op de uitvoering van
de regeling. Het comité wil de kontrole in eigen hand. Een ander kritiekpunt betreft de te mager bevonden subsidie. Het eerste zicht op een betere en meer definitieve regeling komt pas rond 1958 als de minister - de kommissie Langeveld is dan
inmiddels klaar - op 10 december met een regeling bij de Kamer aankomt . Alweer
na aandringen van de politiek. Het bezwaar van deze regeling is echter, dat aan de
partikuliere bureaus hogere eisen worden gesteld dan waaraan de overheidsbureaus volgens het comité voldoen. Zodat slechts een minderheid van de partikuliere bureaus voor het volle subsidiebedrag in aanmerking kan komen. In het jaarverslag 1961 kan het comité echter meedelen dat de minister eind 1960 aan de
Kamer heeft meegedeeld, dat hij de suggesties van de Adviescommissie voor de
Beroepskeuzevoorlichting, in de wandelgang Commissie Duyker, zal opvolgen.
Het comité noemt deze stap een van de belangrijkste beslissingen, ooit genomen .
De Rijkssubsidieregeling 1962 is geboren. De financiële gelijkstelling is rond. De
officiële mededeling van dit heuglijke feit vindt vanwege de minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid plaats op het Nationaal Congres van de Beroepskeuzevoorhchting, 6 april 1961 te Scheveningen.
8

9

Maar de bezwaren blijven, zowel in financieel als in methodisch opzicht. Met name de introduktie van de counselings- en procesgedachte vinden hun erkenning
niet in een regeling die is gestoeld op methodieken die al spoedig als verouderd
worden omschreven en bij de bureaus ook nog overkomen als betutteling van
staatswege. Want de regeling schrijft precies voor, welke typen onderzoek er zijn,
wie wat mag doen en hoeveel tijd aan een onderzoek besteed mag worden. Bijlage
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9 geeft hiervan de illustratie. Deze kritiek bestaat overigens in de beginjaren tachtig nog. En dit in weerwil van de verbeteringen die na 1962 worden aangebracht,
zoals het subsidiabel worden van de beroepenvoorhchting in 1968, en het informateekwerk in 1981 .
Begin 1984 is echter een ommezwaai bespeurbaar. Alsdan ligt van overheidswege een nieuw koncept op tafel dat een eind wil maken aan de produktiviteitsnorm en de adviseur meer bewegingsvrijheid toestaat . In het koncept heet het
echter dat voorlichting slechts subsidiabel is 'indien en voorzover zij verricht
wordt op verzoek om hulp van een individuele cliënt'. Weliswaar valt een verzoek
om voorhchting van een school of andere instelling onder de definitie maar in
financiële zin is zo'n verzoek niet honorabel. Wat wel subsidiabel is:
- schoolkeuze-onderzoeken in de 5e en 6e klas van de basisschool en in de
brugperiode van avo en lbo, voorzover naast het kollektief onderzoek een individueel onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Van de totale klassepopulatie zal
hoogstens 20% als subsidiabel worden aanvaard;
- onderzoek ten behoeve van de richting- en vakkenpakketkeuze, voorzover
naast het kollektief onderzoek een individueel onderzoek noodzakelijk wordt
geacht. Van de totale klassepopulatie zal hoogstens 30% als subsidiabel worden
aanvaard;
- individueel school-, studie- en/of beroepskeuze-onderzoek. Het bureau mag
zelf uitmaken of van een test gebruik worden gemaakt;
- beroepenvoorhchting vanaf de 2e klas avo cq lbo. Onder beroepenvoorhchting wordt verstaan: het geven van keuzebegeleiding en van systematische informatie aan groepen;
- instandhouding van een informateek;
- aktiviteiten die uitgevoerd worden door een daartoe opgeleide deskundige
volgens de konsultatiemethode en welke studie- en/of beroepskeuzeproblemen
tot onderwerp hebben;
- open aktiviteiten die voor het goed funktioneren van het beroepskeuzewerk
nog ontwikkeld zullen worden.
Niet subsidiabel zijn:
- aktiviteiten die het karakter hebben van schoolbegeleiding zoals trainingen
bij faalangst, koncentratie- en motivatiezwakte;
- kursussen en trainingen aan schooldecanen;
- adviezen die geen betrekking hebben op school- en beroepskeuze. Bijvoor10

11
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beeld adviezen betreffende vrije tijd en hobby.
Tenslotte moet er minimaal één beroepskeuzepsycholoog aan een instelling verbonden zijn. Het deskundigenbestand dient voor het merendeel uit beroepskeuzeadviseurs te bestaan .
12

De hier voorgestelde regeling gaat uit van de gedachte dat, 'wil een instelling ook
op langere termijn over de noodzakelijke kwaliteiten blijven beschikken, er geen
verschraling mag optreden in de soort hulpverlening waar men mee te maken
heeft (gehad). Er zal derhalve een goede differentiatie in het werk moeten worden
aangebracht'. Produktassortiment zogezegd en dat heeft alles te maken met de
voorgestelde werkveldverlegging: minder accent op de jongste leeftijdsgroepen,
meer nadruk op de hogere leeftijdsgroepen en op echte beroepskeuze-adviezen;
ook aan khënten die niet op school zitten. In reaktie hierop stelt de Nederlandse
Vereniging Beroepskeuzewerk als onderhandelingspartner, dat 30% van de totale
produktiekapaciteit van de deskundigen van de subsidiabele personeelsformatie
aangewend moet kunnen worden voor onderzoeken van personen beneden 13
jaar . Voor onderzoeken vanaf 13 jaar dient geen beperking van de produktiekapaciteit te gelden. De vereniging meent voorts dat gedurende een overgangsperiode van drie jaar trapsgewijs de onderzoeken van personen beneden 13 jaar, van het
huidige percentage tot het percentage van 30% dienen te worden teruggebracht,
doordat de betrokken instellingen hun werkterrein verleggen naar personen van
oudere leeftijd. De vereniging verklaart zich voorts akkoord met de kwestie rond
vrije tijd en hobby maar haast zich wel te verklaren dat de vrijetijdsbesteding en de
behoefte aan hulp daaromtrent, immens belangrijk zijn. Voorts voegt zij aan de
overheidsversie de mogelijkheid toe, eventuele geschillen voor te leggen aan een
arbitragecommissie, in casu het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.
13

Aldus de stand van zaken februari 1984. Dwars door deze ontwikkeling loopt de
bezuinigingswoede van de jaren tachtig. Op centraal beleidsniveau wordt de prioriteit verlegd naar de oplossing van het (jeugd-)werkloosheidsvraagstuk. Tengevolge hiervan moeten ook de partikuliere bureaus inleveren. Ze zien hun subsidie
in korte tijd met ettelijke miljoenen teruggedraaid. Voor het gemeentelijk bureau
in Den Haag daagt aanvankelijk opnieuw volledige opheffing. De protesten zijn
dan ook niet van de lucht. Belangrijke wapens die de bureaus in de strijd gooien,
zijn:
- het Europees Sociaal Handvest van oktober 1961, artikel 9 . Daarin staat
14

1 2
7

BEROEPSKEUZEVOORLICHTING IN DE NA-OORLOGSE

PERIODE

met zoveel woorden dat eenieder recht heeft op voorlichting en dat deze kosteloos moet zijn. Nederland heeft dit handvest in 1978 geratificeerd maar er nog
geen konsekwenties aan verbonden;
- de motie Hermsen van 25 juni 1975. Deze motie zegt, dat het beroepskeuzewerk gedaan moet kunnen worden binnen duidelijk identificeerbare instellingen, gedragen door partikulier initiatief en gesubsidieerd door de overheid. Deze motie zal overigens in 1984 door de Staatssekretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid 'vertederend' maar zonder staatsrechtelijke betekenis genoemd worden ;
- de overtuiging dat beroepskeuzevooruchting belangrijk preventief werk
doet; zij voorkomt dat leerlingen een opleiding gaan volgen of een funktie aanvaarden die niet voor hen geschikt is. Dat werkt kostenbesparend voor het onderwijs en voor de werksituaties .
De beroepskeuzebureaus raken in het strijdgewoel behoorlijk van slag. In de
literatuur kan men goed zien hoe de bureaus zich massaal samentrekken. Een belangrijke steun komt uit de hoek van de openbare kollega's en van de rijksinspekteurs voor de beroepskeuzevoorlichting die sinds 1 oktober 1960 toezien op de naleving van de subsidiebepalingen en op de werking van de beroepskeuze-afdelingen van de arbeidsbureaus . Ter oplossing komt in 1984 een voorstel in zicht
waarbij het partikuliere beroepskeuzewerk wordt afgezonderd in een schoolkeuzeen in een beroepskeuze-adviesdeel. Het eerste deel wordt toegedicht aan het departement van Onderwijs en Wetenschappen, het tweede aan dat van Sociale Zaken en Werkgelegenheid . Dit voorstel is inmiddels gekonkretiseerd in een konceptsubsidieregeling 1986 die onder verantwoordelijkheid staat van de ministers
van beide departementen. In bijlage 10 zijn de belangrijkste punten uit deze regeling samengevat weergegeven.
15
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Intussen is de kwestie van de financiering niet het enige dat de beroepskeuzevoorlichting in de na-oorlogse periode beroert. Ook andere ontwikkelingen trekken de
aandacht, zoals de opheffing van de drie centrales die alle in de jaren twintig hun
oorsprong vinden en die zich in de jaren zestig gaan voorbereiden op een eendrachtiger en neutraler belangenbehartiging. In 1973 krijgt dit gestalte in de opheffing
van het Centraal Comité en in de oprichting van de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk (NVB), waarin partikuliere en gemeentelijke bureaus gezamenlijk optrekken. Daarmee komt een eind aan een lange periode waarin de organisa-
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torische opsplitsing tevens de uitdrakking is van een warm gekoesterde scheiding
der geesten. Nederland ontzuilt en ook de beroepskeuzevoorlichting doet mee.
Derhalve geen neutrale, katholieke en protestants-christelijke organisaties meer
die elk apart hun aangesloten leden van de benodigde belangenbehartiging voorzien. Een uitzondering zijn toch weer de protestant-christelijken want met de oprichting van de NVB komt ook de Christelijke Vereniging voor School- en Beroepskeuzewerk (CVSB), tot stand. Dit bezinningsplatform vindt het alsnog de
moeite waard, zich blijvend op de christelijke grondslagen te oriënteren. Het is
alleen bereid, de zakelijke belangen bij de NVB onder te brengen. Het platform
gaat zich ook voorzien van een eigen achterban van christelijke organisaties waaronder het onderwijs, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Een overdadige steun
ondervindt de CVSB er kennelijk niet van, want in 1983 is er van deze zijde een
uitvoerig schrijven voor nodig, om de aandacht voor het beroepskeuzevraagstuk
weer wat aan te wakkeren . Tot een soortelijke stap is men aan katholieke zijde al
eerder gedwongen .
In de loop van 1985 ontstaat nog een geheel nieuwe organisatie, de Verenigde
Beroepskeuze Instituten (VBI). Voorshands behoren hiertoe drie beroepskeuzeinstellingen die zich niet kunnen verenigen met de manier waarop de NVB heeft
gemanoevreerd inzake de, in hoofdstuk 12 besproken kwestie van de werkveldverlegging.
19
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In de literatuur kan men overigens goed zien hoe gebrek aan belangstelling bij de
achterban en de claim op behoud van de eigen identiteit, elkaar niet hoeven te
beïnvloeden. Sterker nog, de claim wordt intenser naarmate het financieel met de
beroepskeuzevoorhchting slechter gaat. Vooral de periode na 1980 staat weer bol
van pleidooien voor behoud van partikulier initiatief en levensbeschouwelijke
grondslag. Opmerkelijk hierbij is de bijval van de openbare beroepskeuze-adviseurs die hierin wellicht een mogelijkheid zien om de konflikten met hun eigen
baas op te lossen . Hoe het ook zij, uit de bijval valt af te leiden met hoeveel ernst
het behoud van partikuliere voorlichting nog steeds wordt benaderd. Het meest
besproken hoofdmotief daarvoor is het kliëntbelang dat om gedifferentieerde
voorhchtingshulp vraagt.
Omtrent de positie van de centrale overheid in dit spel is weinig aan fundamentele uitspraken waar te nemen, behoudens de opmerkingen aangaande de staatsrechtelijke betekenis van de motie Hermsen. Wel beschikbaar is een wat eerdere
21

174

BEROEPSKEUZEVOORLICHTING IN DE NA-OORLOGSE

PERIODE

visie uit 1971 waarin de Direkteur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening onderscheid maakt tussen bescherming van het kliëntbelang en de organisatie ervan:
'Onder erkenning van de principiële vrijheid van organisaties, meen ik dat onder
ogen moet worden gezien of de organisatie van beroepskeuze-advisering nog wel
doelmatig is. Uw comité wijst zelf al - en naar mijn mening terecht - op de mogelijkheden van verbindingen met funkties in de sfeer van het maatschappelijk werk
en/of de geestelijke volksgezondheid... De organisatievorm, die uitsluitend bedoeld is voor de beroepskeuzevoorlichting, betekent geen zekerheid ten aanzien
van wat Uw comité noemt 'het primaat van het individu stellen'. Evenmin betekent de inbouw van deze funktie in een organisatie met meerdere funkties (het
arbeidsbureau, H.P.) dat dit primaat van het individu niet zou kunnen worden
bewaard. Het moet Uw comité toch bekend zijn dat ook bij de afdelingen beroepskeuzevoorlichting van de arbeidsbureaus het belang van de individuele persoon
zorgvuldig in het oog wordt gehouden' .
22

Een duidelijk citaat, maar vooralsnog zonder konsekwenties. In 1981 telt Nederland nog 63 bureaus c.q. vestigingen waarvan 21 konfessionele, 38 neutrale en
4 gemeentelijke. Van de 21 konfessionele zijn er 13 protestants-christelijk en 8
rooms-katholiek. Het hoge cijfer voor de neutrale bureaus wordt mede veroorzaakt door een aantal rooms-katholieke bureaus dat na 1970 het predikaat r.k.
schrapt.
Een andere opmerkelijke gebeurtenis is de, in 1963 bij wet tot stand gekomen Raad
voor de Beroepskeuzevoorlichting. Primair bedoeld om de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van advies te dienen inzake beroepskeuzevraagstukken, en al meteen breed samengesteld. Men treft er vertegenwoordigers aan van
departementen, van beroepskeuze-adviseurs en -organisaties, van werkgevers en
werknemers; voorts vertegenwoordigers van het maatschappelijk welzijn, het Nederlandse Vrouwencomité (later Vrouwenraad), de Nederlandse Jeugdgemeenschap en de pedagogische centra. En tenslotte ambtshalve waarnemers zoals de
rijksinspekteur voor de beroepskeuzevoorlichting, en adviseurs onder wie Wiegersma en Beijers die beiden eerst nog gewoon raadslid zijn maar na het opgeven
van hun funktie in de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk, niet meer namens deze vereniging kunnen optreden. In 1979 dringt zich ook de Sociaal Economische Raad aan de Raad op, onder het mom van de 'correlatie tussen arbeidsmarkt en beroepskeuzevoorlichting'. Aanvankelijk buigt de Raad zich over detail-
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kwesties als de opleiding tot beroepskeuze-adviseur, de beroepenvoorlichting, de
relatie met de schoolpsychologische diensten, het medisch beroepskeuzewerk, een
wettelijke regeling van de beroepskeuze (-organisatie) en het wetenschappelijk
onderzoek. In de beginjaren zeventig wordt het gros van de vergadertijd echter
opgeslokt door de voorbereiding van een allesomvattende beleidsnota die in 1977
definitief wordt afgerond . Het is het belangrijkste werkstuk van de Raad die al
rond 1920 wordt bepleit en dus kan bogen op een ruim 40-jarige 'ontstaansgeschiedenis'. Een Raad ook die het al direkt niet gemakkelijk heeft. De vrees dat hier
een politiek praatkollege dreigt te ontstaan, is aanwezig ; sommigen laten zich
tot krachtiger taal verleiden. Zo betitelt Knook de Raad met 'veel mensen die te
weinig afweten van de materie'. Of met: '...een college van 30 man waarin de
duivel en zijn moer vertegenwoordigd zijn maar nauwelijks (ongeveer 10%) beroepskeuzedeskundigen... een forum tylopodorum (Zoek dit maar op)' . Zo erg
is het zeker niet. Wat uit de terzake bestudeerde dossiers wel blijkt: de Raad heeft
nogal wat tijd nodig om tot besluiten te komen. Neutraal geformuleerd zou men
kunnen zeggen, dat de Raad haar slagvaardigheid kennelijk afstemt op de grenzen
van het kompromis.
23
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Aan voorgaande ontwikkelingen laat zich in de jaren zeventig ook een nieuw
hoofdstuk toevoegen dat bekend raakt onder de noemer 'regionalisatie'.
Eenvoudig gesteld betekent regionalisatie: afstemmen van het aanbod van
voorlichting op de vraag naar voorlichting, elkaar niet voor de voeten lopen. Het
begrip wordt ontleend aan de organisatie van terreinen als de ambulante geestelijke gezondheidszorg en is een reaktie op de historische wildgroei die tot gevolg
heeft, dat de spreiding van de bureaus over het land niet efficiënt is. Zo konstateert
de Raad in 1977 dat er bureaus zijn die elkaar in een en hetzelfde gebied overlappen; dat er bureaus zijn die het hele land tot verzorgingsgebied hebben; en dat er
kleine en minder levensvatbare en grote en meer levensvatbare zijn . Op grond
hiervan wordt de oprichting bepleit van regionale overlegorganen tussen de bureaus voor beroepskeuze, en wordt op langere termijn gedacht aan integratie van
de partikuliere bureaus in een of twee eenheden per regio. De openbare beroepskeuzevoorlichting kan zich bij de integratie aansluiten langs de weg van overheveling van de externe (partikuliere) adviezen dan wel langs de weg van overheveling
van externe en interne (bemiddelings-) adviezen. Zodat in dit laatste geval eenheden ontstaan die puur en alleen beroepskeuzevoorlichting bedrijven, in een regio
26
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met een straal van 20 a 25 km.
De standpunten over de noodzaak tot regionalisatie ontwijken elkaar niet veel
en worden overwegend in positieve zin geformuleerd. Regionalisering wordt een
alleszins aanvaard ordeningsbeginsel, zij het dat de protestants-christelijke bureaus het beginsel aanvankelijk nog ondergeschikt maken aan het beginsel der
konfessionaliteit. Deze stellingname wordt mede ingegeven door de overtuiging,
dat de protestants-christelijke bureaus al provinciaal opereren en elkaar niet in de
weg zitten. Later wordt het beginsel toch weer wat afgezwakt om de protestantschristelijke bureaus niet in een isolement te plaatsen .
Inmiddels is een afrondend Raadsadvies over de regionalisatie klaar. Het advies
steunt in belangrijke mate op de visie die de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk omtrent de regionalisatiekriteria in 1982 produceert . In deze visie wordt
ook aangehaakt bij de nieuwe mogelijkheden die de contactcentra onderwijs-arbeid (coa's) aan de beroepskeuzevoorhchting te bieden hebben.
27
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Aan, regionaal op te zetten contactcentra onderwijs-arbeid wordt een aantal brugfunkties toegeschreven die te maken hebben met de problemen rond de overgang
van school naar werk. Ze zijn de uitdrukking van de geïntensiveerde zorg voor de
kommunikatie tussen school en arbeidsorganisaties. Inhoudelijk gezien worden
aan een contactcentrum de volgende taken toebedeeld:
• bevordering van systematische kennisvergaring over ontwikkelingen op de
regionale arbeidsmarkt
• voorlichting en begeleiding met het oog op een grotere samenhang in het
werk van de voorlichting bij beroepskeuze
• openstelling van stageplaatsen.
De belangrijkste doelstelling is blijkens een daarover geproduceerde notitie: het
fungeren als overlegplatform zodat verbeteringen optreden in de kwaliteit van de
voorlichting en in de wederzijdse kommunikatie tussen opleidingsdoelen en doelen van werkorganisaties .
Per provincie wordt één contactcentrum van rijkswege gesubsidieerd. Een landelijke beleidsgroep ondersteunt de werkzaamheden van de regionale centra en
informeert de rijksoverheid over de vorderingen terzake van de samenwerking.
29

De totstandkoming van coa's is blijkens dezelfde notitie een gevolg van onvrede
over de verzorging van de relatie onderwijs-arbeid. In de onderwijswereld bestaat
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maar een beperkt inzicht in de wereld van de arbeid; in het bedrijfsleven weet men
niet goed wat het onderwijs te bieden heeft. En de jongeren zelf hebben onvoldoende zicht op het arbeidsproces en op wat zich op de arbeidsmarkt afspeelt. Temidden van deze wederzijdse gebreken funktioneert ook de beroepskeuzevoorhchting niet goed. Haar aandacht is nog vooral gericht op jeugdigen terwijl de
geboden begeleiding bij de overgang naar het beroepsleven niet optimaal geregeld
is. Dit wordt gezien als een faktor die 'mede tot de jeugdwerkloosheid bijdraagt' .
Vandaar dat de beroepskeuzevoorlichting aktief in de centra en beleidsgroep moet
gaan participeren om zich zo beter te wapenen tegen de relatie onderwij s-arbeid(smarkt), een relatie overigens die de beroepskeuzewereld zelf een 'trait d'union'
noemt .
30
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Gezien de versheid van de coa's valt over de vruchten van een en ander nog
weinig te zeggen. Voorlopig kan de coa bogen op een voorsprong ten opzichte van
de Raad: geen literaire geluiden hier over vermoedens van een praatkollege of
zelfs erger.
Tot slot rest nog de aanwijzing van een gegeven dat ook al in de vooroorlogse
periode regelmatig aan de orde komt: de behoefte aan een wettelijke regeling van
de beroepskeuzevoorlichting. Terwijl al rond 1920 pleidooien rondom dit vraagstuk waarneembaar zijn, is het anno 1984 nog steeds niet zover. Wel verschijnen
in de jaren zeventig en tachtig twee modaliteiten ten tonele:
• een wettelijke regeling die onderdeel uitmaakt van de zogeheten Kaderwet
Specifiek Welzijn. De bezwaren van de partikuliere bureaus richten zich hier
vooral tegen de wijze van onderschikking die alsdan ontstaat: beroepskeuzevoorlichting wordt dan afhankelijk van de prioriteiten van de lagere overheden.
Gezien de ervaringen met gemeentebesturen, opgedaan in de jaren dertig maar
ook in de jaren tachtig, is dit het laatste wat men zich hier als wettelijk kader wil
voorstellen. Een resolute afwijzing van dit, onzalig genoemd idee is derhalve
het parool ;
• opname in de op stapel staande Arbeidsvoorzieningswet die in 1968 door de
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid aan de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting wordt aangekondigd . De reakties op dit voorstel wijzen op
een houding die varieert van ernstige twijfels tot noodgedwongen aanvaarding.
Zo laat de Raad in 1981 weten dat beroepskeuzevoorlichting primair gericht is
op het bevorderen van een 'alzijdige zo harmonieus mogelijke ontplooiing van
32
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de individuele persoonlijkheid in diverse levensfasen'. De nieuw te ontwerpen
wet wekt echter het vermoeden dat het hier in hoofdzaak om arbeidsbemiddeling gaat, waaraan de doelstelling van beroepskeuzevoorlichting ondergeschikt
wordt gemaakt. Een aanzienlijk deel van de Raad is daarom van mening dat de
geheel eigen funktie van het beroepskeuzewerk een aparte wet rechtvaardigt.
Andere raadsleden menen, onder erkenning van de geschetste problematiek,
deze konsekwentie vooralsnog niet zonder meer te moeten trekken . Wat de
Raad zich wel kan voorstellen, is een Arbeidsvoorzieningswet die zodanig wordt
verruimd, dat de autonome doelstelling van het beroepskeuzewerk erin verdiskonteerd wordt. De Raad is overigens van mening dat er tussen partikuliere en
openbare voorlichting geen verschil is: ondanks zekere verschillen in de aard
van de kliëntèle 'vormen zij tezamen een eenheid'.
34

Een wat ambivalent standpunt van de Raad over de opname dat kennelijk gebaseerd is op, wat wij eerder noemden: de grenzen van het kompromis. De meeste
twijfels over de opname leven bij de partikuliere bureaus die ook het onderwijs
erbij willen betrekken ; de minste twijfels zijn er bij het departement van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. En ook het Verbond van Nederlandse Ondernemingen ziet de inkadering wel zitten: overmatige nadruk op de zelfrealisatie is niet
goed en van de slogan 'de juiste man op de juiste plaats' is nog niet alles achterhaald . Recentelijk is bekend geworden, dat de Raad z'n standpunt toch heeft gewijzigd. Men kan zich hier thans wel verenigen met opname in de Arbeidsvoorzieningswet, mits voldaan wordt aan de voorwaarde dat 'de funkties van het beroepskeuzewerk niet worden aangetast' .
35
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14.2

ORGANISATIE VAN HET BEROEP

Met de kursus die in 1952 door het Rijksarbeidsbureau en het Centraal Comité
gezamenlijk wordt verzorgd, komt tevens zicht op de eisen die gesteld moeten
worden aan de toelating tot het beroep van beroepskeuze-adviseur. De rekruteringseisen gaan wijzen in de richting van een vooropleiding op middelbaar niveau,
aangevuld met een beroepsopleiding waarin de psychologie, de psychologische onderzoekmethoden en de beroepenkunde de hoofdmoot vormen. En uiteraard de
levensbeschouwelijke aspecten want anders doen met name de katholieken niet
mee . Universitair geschoolde psychologen maken een belangrijk deel van het do1
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centencorps uit en dat blijft sindsdien zo. In 1957 wordt de tweejarige cursus van
1952 omgezet in een drie-jarige opleiding, met als hoofdvakken: psychologie, psychodiagnostiek, onderzoekmethoden, beroepskeuze-psychologie, methodeleer en
casuïstiek van de beroepenvoorlichting, beroepenkunde en interviewtechniek.
Voorlopig is de kursus nog in parttime verband want er is nog diskussie over de
vraag waar de beroepsopleiding uiteindelijk het best kan worden neergelegd: bij de
universiteit of elders. Waar geen diskussie over is: een beroepsbekwaamheid
wordt pas geacht aanwezig te zijn als de opleiding met succes is afgesloten en voldoende praktijk is opgedaan. Begin 1959 wordt de akte van bekwaamheid ingevoerd. De akte wordt afgegeven door de Commissie Certificatie Beroepskeuzeadviseurs, ingesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en
het Centraal Comité. De eerste leden van de Commissie zijn: namens het ministerie Albarda en Knook, namens het centraal comité Beijers en Wiegersma. Vervolgens wordt door het Centraal Comité ingesteld de Stichting Register Beroepskeuze-adviseurs, waar gecertificeerde beroepskeuze-adviseurs zich kunnen laten inschrijven nadat zij de erekode voor de beroepskeuze-adviseur hebben ondertekend
en er tegen hun inschrijving geen gegronde bezwaren zijn ingebracht.
De eigen domeinafperking is daarmee rond. Wat nog openstaat, is het niveau
van de opleiding. Terwijl de voorkeur aanvankelijk toch uitgaat naar een (inter-)
universitair instituut , wordt in de jaren zestig ook aan deze diskussie een eind
gemaakt. De opleiding tot beroepskeuze-adviseur komt in 1967 definitief bij het
Hoger Beroepsonderwijs. De Akademie voor School- en Beroepskeuze in Tilburg,
met Beijers als direkteur, neemt de rol van de Stichting voor Opleiding van Maatschappelijke Werkers in Haarlem voor wat betreft de opleiding tot beroepskeuzeadviseur over en drukt sindsdien een belangrijk stempel op de doelstellingen, kriteria en methoden van beroepskeuzevoorlichting. De centrale overheid haalt hier
eveneens haar beroepskeuze-adviseurs vandaan. Kernvakken op de akademie zijn:
psychologie, beroepenkunde, theorie van de hulpverlening, gespreksvoering,
werken met groepen, kennis van het onderwijs, sociologie, ekonomie, methodologie. Later gaat de akademie ook andere medewerkers voor het Direktoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening opleiden. De naam verandert in Akademie MensArbeid. In 1982 wordt in Deventer eenzelfde akademie opgericht.
2

In de relatie tussen adviseur en psycholoog wordt deze laatste verantwoordelijk
voor het psycho-diagnostische deel van het psychologisch onderzoek. Hij houdt
ook toezicht op het verantwoord gebruik van testonderdelen door de beroepskeu-
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ze-adviseur. Deze laatste wordt verantwoordelijk voor het eindgesprek met de
kliënt over de studie- en beroepsmogelijkheden. De adviseur is de sociaal-ekonomisch onderlegde beroepenkundige. Op het arbeidsbureau gaat de adviseur tevens
tests afnemen, op de partikuliere bureaus groeit geleidelijk aan een soortgelijke
praktijk, zij het dat de subsidieregeling van 1962 de verantwoordelijkheid voor het
psychologisch onderzoek bij de psycholoog neerlegt.
De psycholoog moet eveneens aan eisen voldoen: een doktoraal getuigschrift
psychologie van een Nederlandse universiteit of een licentiaats getuigschrift psychologie van een Belgische universiteit. Wil hij de akte van bekwaamheid als beroepskeuze-adviseur verwerven, dan dient hij een aanvullend examen in onderwijs- en beroepenkunde, afgenomen door de Commissie Certificatie Beroepskeuze-adviseurs, met succes af te leggen. Voor de psycholoog is er eveneens een erekode in de vorm van de beroepsethiek zoals geformuleerd door het Nederlands
Instituut van Psychologen (zie bijlage 11). Vanaf 1964 kan de aanstaande beroepskeuzepsycholoog terecht bij de Universiteit in Amsterdam, waar een speciale leerstoel voor beroepskeuzepsychologie wordt ingesteld.
In de hierna ontstane praktijk neemt de verantwoordelijkheid van de psycholoog wat af, mede door de opkomst van de counseling en het groepswerk, en door
het relativeren van de belangrijkheid van de test. Zodoende vervaagt het verschil
in werk tussen beiden.
Op 1 januari 1981 en 1982 is het deskundigenbestand aldus :
3

Medewerkers naar de toestand op 1 januari
1981

1982

equivalent
totaal aantal volledige betrekkingen

volledige
betrekking

gedeeltelij-

volledige

gedeeltelij-

ke

betrekking

ke

betrekking
mannen

vrouwen

betrekking

aantal

gemiddeld mannen

functies

aantal

vrouwen

aantal

gemiddeld

functies

aantal

mensuren

totaal
psychologen
artsen
beroepskeuze-adviseurs

266
61

-

148

274
13

-

93

1

1981

1982

818
124

mensuren

per week

per week

per functie

per functie

5°7
122
34
138

20
16
1
26

271
64
147

24

5
4
17
34

-

282
15
98

522
111
34
155

20
16
1
25

791
122
1
329

3
1
69
96

7
6
72
137

25
27
24
21

9

-

1

342

adjunct-beroepskeuze-adviseurs
zonder dispensatie

2

z

8

met dispensatie

-

-

-

psychologische assistenten
administratief personeel
overig personeel

34
2

-

65
101

63
142

23
20

-

-

-

-

-

-

1. Bij de gedeeltelijke betrekkingen is 40 mensuren per week gelijkgesteld aan een volledige betrekking.

-

-

120
207
2

12
9
130
201

-
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De getalsmatige verhouding tussen beroepskeuze-adviseurs en psychologen bij
de overheid ligt anders dan bij de partikuliere bureaus. Bij de overheid zijn er veel
meer adviseurs dan psychologen, bij de partikuliere bureaus geldt een verhouding
van circa 2 psychologen op 5 adviseurs.
Tot op de dag van vandaag blijft de formulering van het begrip 'deskundige' gehandhaafd: alleen de gekwalificeerde beroepskeuze-adviseur en beroepskeuzepsycholoog vallen eronder. Er zijn wel signalen om het begrip ook van toepassing
te verklaren op bijvoorbeeld didaktici en onderwijskundigen ; of op pedagogen,
artsen(!) en zelfs sociologen . Maar een serieuze en publieke diskussie hierover is
nog niet waarneembaar. Het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
voelt er kennelijk ook niet voor, in het konceptvoorstel '86 (zie bijlage 10) wordt er
althans geen zinspeling op gemaakt.
Intussen mogen de beroepskeuze-adviseurs zich ook nog verheugen op een aantal ondersteunende belangenorganisaties. In 1947 wordt opgericht de Bond van
Beroepskeuze-adviseurs in Nederland en overzeese gebiedsdelen, waarin de rijksadviseurs worden getolereerd maar niet gerespecteerd. Deze gedogen situatie,
zoals Knook het uitdrukt, is er oorzaak van dat in 1955 de Nederlandse Vereniging
van Beroepskeuze-adviseurs in Overheidsdienst ontstaat. Knook wordt voorzitter. Later ontstaat tussen beide een federatief verband, maar pas op maandag 21
april 1981 is een echte fusie tussen de Bond en de Vereniging een feit. Dan is er
slechts de Vereniging van Beroepskeuze-adviseurs, kortweg VBA genoemd. Een
vereniging die naar schatting zo'n 50 a 70 procent van de beroepskeuze-adviseurs
in zich verenigt. Het is wel een aktieve vereniging waarbij de openbare adviseurs
wat luidruchtiger tekeer gaan dan hun partikuliere kollega's. Vanaf ditzelfde jaar
kunnen de beroepskeuze-adviseurs voorts terecht bij een hernieuwde erekode die
de kwaliteit van de beroepskeuze-advisering op een zo hoog mogelijk peil wil
waarborgen. Samengevoegd tot de belangrijkste punten gaat de kode uit van:
4

5

— eerbiediging van de persoon en de levensbeschouwing van de kliënt;
— erkenning van de eigen verantwoordelijkheid van de kliënt voor zijn keuze
van handelen;
— het laten prevaleren van de belangen van de kliënt boven die van een eventuele opdrachtgever;
— deelname van de kliënt aan de beroepskeuze-aktiviteit op basis van vrijwilligheid;
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- geheimhouding zoals omschreven in art. 10 van de Kode;
— volledige openheid naar de kliënt met betrekking tot de onderzoeksgegevens
en de rapportage.
De kode, in extenso opgenomen in bijlage 12, is ook aanleiding tot een fors konflict
tussen de openbare beroepskeuze-adviseurs en het Direktoraat-Generaal voor de
Arbeidsvoorziening. De bezwaren van deze zijde richten zich met name tegen de
vrijwilligheid, de geheimhouding en tegen de prioriteit van het kliëntbelang boven
dat van 'Arbeidsvoorziening'. Op zich geen spektakulair konflict want in de literatuur komen we kwesties rond bijvoorbeeld de geheimhouding in 1959 al tegen .
Het konflict is wel tekenend voor de verslechtering van de relatie tussen de beroepskeuze-adviseur bij het arbeidsbureau en het centrale beleid. Deze verslechtering kondigt zich in de beginjaren zeventig aan onder invloed van de toenemende
prioriteit van de bemiddelingsadviezen, als gevolg van de toename in de stroom
afvloeiende agrariërs en mijnwerkers, uittredende priesters en andere werkzoekenden. Omdat, zoals het heet, 'sociale zaken' niet verward mag worden met 'sociale bewogenheid', worden verkorte onderzoeken ingevoerd en wordt de adviesproduktie opgevoerd . Vermoedelijk gaat dit ten koste van de psychologische kwaliteit van het advieswerk, in een vraag- en antwoordspel tussen beroepskeuzeadviseurs en hun direkteur-generaal komt dit element althans duidelijk naar voren .
En wie de literatuur van VBA-zijde op dit punt in de daaropvolgende jaren doorworstelt, ontmoet nog een reeks van andere knelpunten waarvan het gros zich in
de jaren tachtig voordoet. Samengevat gaan de knelpunten over:
6

7

8

• een toenemende tendens tot grensvervaging tussen het werk van de beroepskeuze-adviseur en van de beroepenconsulent (over wie straks meer);
• een toenemende tendens om de beroepskeuze-adviseur in te zetten bij de
bemiddelingsadviezen van de best gekwalificeerden (kommentaar van het
VBA: normale gevallen mogen niet gaan boven de kansarmen) en op branchegewijs opgezette bemiddelingsafdelingen (kommentaar van het VBA: niet
iedereen weet al wat hij wil);
• een toenemende tendens om de beroepskeuze-adviseur meer oog te laten
hebben voor de belangen van de werkgever;
• pogingen om in de opleiding een onderscheid te maken tussen beroepskeuze-adviseur ten behoeve van arbeidsvoorziening (met twee differentiaties: beroepskeuzevoorlichter en arbeidsconsulent) en de partikuliere beroepskeuzeadviseur (kommentaar van het VBA: er is geen verschil tussen beiden);
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• pogingen om het certificaat voor beroepskeuze-adviseur af te schaffen;
• een toenemende tendens om de beroepskeuze-adviseur bij oneigenlijk geheten taken in te zetten zoals de intake-gesprekken en de selektietesten ten behoeve van spoedcursussen of de SOB-regeling;
• een toenemende tendens om de beroepskeuze-adviseur de kliënt te doen
overtuigen van de noodzaak, te blijven streven naar een betaalde baan;
• een toenemende tendens om de beroepskeuze-adviseur in te zetten bij de
bemiddeling en het zoeken naar werk;
• een toenemende tendens tot afbouw van de externe adviezen waardoor het
openbare karakter van de voorhchting in gevaar komt (kommentaar van het
VBA: het arbeidsbureau is er voor iedereen) .
De hier opgesomde knelpunten leiden tot nogal felle diskussies over en weer, zelfs
van VBA-zijde tot kamervragen en tot brieven aan de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting die de kwestie vooralsnog voor kennisgeving aanneemt. De Amsterdamse Raad voor Beroepskeuze is wat duidelijker en laat het gemeentebestuur per
brief van 2 juni 1982 weten, dat ook haar de tendenzen niet lekker zit.
De traditioneel opgebouwde professionele deskundigheid voorzover de rijksoverheid daarvan gebruik wil maken, staat onder druk. De beroepskeuze-adviseur
bij het arbeidsbureau vertegenwoordigt volgens deze overheid kennelijk een voorhchtingstype waarvan het nu zoetjes aan tijd wordt om deze 'tot volle bloei' te
brengen.
9

In vergelijking met dit woelig water heeft de schooldecaan het relatief gemakkelijk. Opgekomen in de jaren zestig ziet hij zijn opleiding en beroepsuitoefening
eveneens beïnvloed door deskundigen die ook de opleiding tot beroepskeuze-adviseur bepalen, maar enige hinder ondervindt hij er niet van. Zijn takenpakket
neemt gestaag toe en momenteel is zijn positie als begeleider van de studie- en
beroepskeuze niet meer weg te denken uit het voorgezet onderwijs. Anno 1985
telt Nederland ruim 3000 decanen wier werkterrein zich toespitst op de keuzebegeleiding bij strategische keuzemomenten zoals de vakkenpakketkeuze en de keuze van vervolgstudies. Hun taak wordt ondersteund door het vergaren van dokumentatie-materiaal waar zij, blijkens een publikatie uit 1975, toch zo'n 16 procent
van hun tijd mee kwijt zijn . Afgaande op eigen ervaring mag worden aangenomen dat daar weinig verandering in is gekomen.
10

Sinds 1981 is de opleiding tot schooldecaan ondergebracht bij de Nieuwe Lera-
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ren Opleiding. Tot dan is op dit terrein de Akademie in Tilburg aktief evenals het
Contactcentrum Bedrijfsleven-Onderwijs en de Landelijke Commissie voor de
Academische Studievoorlichting. Een streven van de schooldecanen om de begeleiding van de leerlingen onder te brengen bij de gehele school, met de decaan als
de centrale en koördinerende organisator, stuit op verzet. In 1982 laat de rijksoverheid weten dat de taak van de schooldecaan maar beter kan blijven zoals hij
oorspronkelijk is opgebouwd: een eigenhandige begeleiding bij de studie- en beroepskeuze . Pas wanneer het beroep en de arbeidsmarkt meer in zicht komen veelal na de vakkenpakket- of richtingkeuze - , wordt het tijd toe te geven aan de
behoefte aan dienstverlening door andere deskundigen, zoals de beroepskeuze-adviseur.
11

Ter aanvulling van dit overzicht wordt nog gewezen op de, sinds 1965 opererende
jeugdconsulent van het arbeidsbureau. Deze funktionaris, ook belast met bemiddeling, gaat zich aanvankelijk bezighouden met de pré-oriëntatie op de eerste klassen van het voortgezet onderwijs, en met de algemeen-oriënterende voorhchting
ten behoeve van de richting- en vakkenpakketkeuze. Vanaf 1975 worden deze aktiviteiten afgebouwd en koncentreert hij zich meer op de gespecialiseerde voorhchting aan eindexamenkandidaten en aan ingeschrevenen op het arbeidsbureau.
Momenteel ligt de nadruk op de arbeidsvoorlichting ten behoeve van kliënten die
op het punt staan de arbeidsmarkt te betreden (niet-onderwijsvolgenden) dan wel
zich reeds op de arbeidsmarkt bevinden.
Jeugdconsulenten worden oorspronkelijk gerekruteerd uit kandidaten met een
middelbare opleiding die vervolgens een middelbare en hogere beroepsopleiding
moeten volgen. Met in de opleiding kernvakken als: beroepenkunde, arbeidsrecht,
ekonomie, filosofie, sociologie. Vanaf medio 1970 wordt de rekrutering afgestemd
op vooropleidingen als beroepskeuze-adviseur, MO-A-pedagogiek, sociale akademie, e.d. Vanaf 1971 voegt zich daaraan toe de mogelijkheid om aan de Academie
in Tilburg een opleiding tot Arbvo-functionaris te volgen, waaronder die van
jeugdconsulent is begrepen.
Vanaf 1973 worden op de arbeidsbureaus-nieuwe-stijl speciale beroepenconsulenten aangesteld die zich in het zogeheten vierde kwandrant fulltime met beroepenvoorlichting bezighouden, een en ander in een goede samenspraak met de arbeidsconsulent en de beroepskeuze-adviseur. De samenspraak met de adviseur
vlot niet zo. Dat blijkt wel uit de fervente reakties van de adviseurs op het plan van
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hogerhand, de beroepenconsulent ook inzicht te geven in het gebruik van tests, het
historisch domein van de adviseur. In de literatuur ontstaat over deze 'domeinverwarring' een gevoelige diskussie . Of het helpt, is de vraag. Want inmiddels
wordt gespeeld met een nieuwe versie van de opleiding tot adviseur en beroepenconsulent. Multifunktionele inzet en ontspecialisering zullen dan belangrijke
kenmerken zijn. Aan een speciaal certificaat wordt niet meer gedacht .
12

13

Tot slot van dit overzicht zij nog gewezen op al die andere beroepsbeoefenaren die
zich (zijdelings) met informatie en advies inzake beroepskeuzekwesties bezighouden. Een inventariserend overzicht bestaat hier niet, hun funktioneren op het terrein van de beroepskeuzevoorlichting is echter alleszins aannemelijk. Wel is bekend dat universiteiten en hogescholen in ieder geval druk doende zijn om de studenten en aankomende studenten van informatie en studiebegeleiding te voorzien. Uit een recente, korte analyse mag worden afgeleid, dat de verantwoordelijkheden voor voorlichting hier erg divers zijn: voorhchting is soms toebedeeld aan
studentendecanen en studie-adviseurs maar ook voorlichtings- en andersoortige
diensten houden er zich mee bezig . Samenwerkings- of verwijzingsvormen met
bureaus voor beroepskeuze komen eveneens voor.
14

Deel III
Herinterpretatie

*5 Beroepskeuzevoorlichting als beroepsvormingsproces
15.1

INLEIDING

Tot zover de geschiedkundige feiten die het spoor uitzetten dat in de beroepskeuzevoorlichting in de loop der jaren is gevolgd. Thans is het moment aangebroken,
de verzamelde feiten konform het geschetste analysemodel uit hoofdstuk 4, aan
een herinterpretatie te onderwerpen. We doen dat aan de hand van de vraag hoe
het beroepsvormingsproces tussen 1910 en 1985 valt te karakteriseren en welke
faktoren dit proces richting geven. De beantwoording van deze vraag gebeurt aan
de hand van de, in hoofdstuk 2 beschreven en door Mok gedefinieerde kernbegrippen.
Het hoofdstuk is wederom in twee perioden opgesplitst.

I5.2

DE VOOROORLOGSE PERIODE

15.2.1

Domeindefinitie

Wie de ontwikkelingen in de beroepskeuzevoorlichting in hun eindstand op circa
1940 beschouwt, ontdekt daarin de allereerste trekken van een beroepsvormingsproces; van enige afronding hiervan is echter nog geen sprake. Dat is een opmerkelijke konklusie voor een verschijnsel dat zich al rond de eeuwwisseling ruimschoots als voorwerp van georganiseerde zorg laat manifesteren. Rond deze tijd
wordt immers het domein gedefinieerd waarop het verschijnsel betrekking moet
hebben en dat aan de hand van velerlei argumenten, verpakt in evenzovele pleidooien, gelegitimeerd wordt. Zo komt als hoofdargument naar voren dat de beroepskeuze, door z'n irrationeel verloop disfunktioneel wordt geacht. De term
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'disfunktioneel' wordt daarbij naar verschillende niveaus uitgelegd.
Een niet rationele keuze schaadt het individueel welzijn en kontinueert de armoedige positie van de arbeidende klasse. Voorts berokkent een niet rationele
keuze schade aan de konkrete arbeidsprestatie terwijl het ook een optimaal profijt
van de (internationale) arbeidsverdeling in de weg staat. In al deze opzichten komt
het beroepskeuze-vraagstuk naar voren als een, door iedereen ervaren technisch en
moreel probleem. Technisch, omdat onvoldoende wordt gelet op de faktoren die de
verdeling over en de toestroom naar de beroepen en funkties positief beïnvloeden.
Moreel, omdat het dreigend gevaar van ethisch verval in de beroepsuitoefening,
onvoldoende wordt bestreden. Op basis hiervan ontwikkelen zich visies over de
belangen die met beroepskeuzevoorlichting gediend zijn en die de basis moeten
gaan verschaffen voor een methodiek die de oplossing moet bieden voor het vraagstuk van de keuze van en de verdeling over beroepen. Daarmee zijn in principe de
kondities gegeven die een oplossing van het vraagstuk voor de betrokken partijen
aantrekkelijk maken en die het domein een probleemdefinitie verlenen die de beschikbare zorg verre overtreft: alleen een georganiseerde, doelgerichte voorlichting kan de oplossing van de probleemdefinitie naderbij brengen. Uit de literatuur
mag worden afgeleid dat zich tussen 1910-1920 al voldoende helderheid ontwikkelt over het domein dat voor systematische vooruchting in aanmerking moet komen. Waarbij het begrip 'domein' de beïnvloeding omvat van het gehele gebied
van de keuze van het beroep. Dus zowel de voorbereidende keuze op school als de
(verdere) keuze op de arbeidsmarkt.
Aangaande het beroepsvormingsproces roept de gehele vooroorlogse periode niettemin een tamelijk diffuus beeld op. Alleen het differentiatieproces kristalliseert
zich spoedig uit. Vrijwel iedereen is het erover eens dat aan de gestelde domeindefinitie kan worden voldaan, indien de (toekomstige) werkzoekende tamelijk dwingend wordt gewezen op het beroep dat voor hem het meest geschikt is. Deze interne definitie leidt tot een samenstel van aktiviteiten waarin zich als patroon twee
elementen aftekenen: een taxatie van de persoonlijke kapaciteiten en het inventariseren van beroepen en beroepseisen. Uit deze vergelijking ontstaat het advies
over de juiste keuze. Vele personen, kommissies en bureaus gaan op die manier
aan de gang, houden op het bureau gesprekken met kliënten en besteden veel aandacht aan het verzamelen en verstrekken van gegevens over opleidingen en beroepen in de regio. Dit patroon burgert zich al vrij spoedig in, wordt dus heel gewoon
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en blijkt zelfs zeventig jaar later nog nauwelijks aan verandering onderhevig. Nog
steeds vinden gesprekken plaats over de keuze van beroepen, nog altijd wordt veel
tijd geïnvesteerd in het verzamelen van informatie over beroepen en studies. In dit
opzicht is het takenpakket van de beroepskeuzedeskundigen in z'n strukturele
komponenten niet fundamenteel anders dan wat men de allereerste beroepskeuzeadviseurs al ziet doen. Men mag dus konkluderen dat het differentiatieproces rond
1920 al een vorm heeft gekregen die ook hedentendage nog als basispatroon wordt
teruggevonden.

15.2.2

Segmentering

Het is dus niet een gebrek aan differentiatie die de afronding van het beroepsvormingsproces in de weg staat. Integendeel, men weet al spoedig welke komponenten in de bestudering van het beroepskeuzevraagstuk een rol moeten spelen en
welke faktor, zijnde de geschiktheid, beslissend moet zijn voor het beroepskeuzeadvies. Het kwaad schuilt veeleer in een faktor die op zich al een aanwijzing
vormt, dat de konflikttheoretische benadering beter op z'n plaats is dan het funktionalistische harmoniemodel. We doelen hier op het verschijnsel van de segmentering die zich op vele niveaus gaat uiten en de beroepskeuzevoorlichting tevens
een uiterst karakteristieke vorm gaat verlenen.
Er zijn meerdere segmenteringsbronnen te onderkennen. Een eerste segmenteringsbron ligt in de interpretatie van de probleemdefinitie, in de motieven om de
beroepskeuze te beïnvloeden. Zo benadrukken de bureaus en kommissies die rond
1919 al volop aan de slag zijn, vooral het charitatieve aspekt, het welzijn en het
geluk van de kliënt die voorüchting gaat ontvangen. De getoonde citaten onderstrepen deze interpretatie; vanuit het geschetste maatschappelijk beeld is de interpretatie aannemelijk gemaakt.
Hiertegenover bevindt zich de centrale overheid die het belang van beroepskeuzevoorlichting vooral gelegen ziet in de arbeidsverdeling en die er een ekonomisch
motief aan verbindt. De getoonde geschriften van overheidswege onderstrepen
deze interpretatie. Ze komen vooral voort uit de zorg om de werkloosheidsproblematiek.
Aldus ontwikkelt zich, binnen het kader van de algemeen aanvaarde kondities,
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een domeindefinitie die op een verschillende wijze wordt uitgelegd en begrepen.
De accenten verschillen, zij gaan tevens als voedingsbodem fungeren voor twee
typen voorlichting die elk hun claim leggen op de beïnvloeding van de keuze van
de kliënt. Overigens heeft deze segementeringsbron geen invloed op de formulering van het konkrete beroepskeuze-advies. Voor beide typen is de formule dezelfde : de aanwijzing van het meest geschikte beroep, met een tamelijk fanatiek appel
op de verantwoordelijkheid van de kliënt voor een goede beroepsuitoefening.
De verschillen in domeininterpretatie gaan gepaard met een andere segmenteringsbron, te weten het verschil van inzicht omtrent de vraag wie de voorlichting
ter hand moet gaan nemen. Aanhangers van het individueel welzijn claimen een
beroepskeuzevoorhchting die wordt toegedicht aan het partikulier initiatief. Het
motief hiervoor wordt neergelegd bij de pedagogische relatie tussen adviseur en
kliënt. Deze relatie wordt ook van invloed op de keuze van de klientgroep. Vooral
de leerlingen op school worden mikpunt van beroepskeuzevoorhchting. Binnen de
relatie ontstaat een verder onderscheid tussen algemene beginselen waarvan de
neutrale bureaus en hun organisatie exponent zijn, en godsdienstige waarden
waarvan de behartiging wordt toegedicht aan konf essionele instellingen. En binnen deze laatste groep ontstaat nog weer differentiatie naar katholiek versus protestant-christelijk.
Binnen de arbeidsmarktgerichte visie ligt de nadruk op beroepskeuzevoorlichting die uitgaat van de overheid, in het bijzonder van de arbeidsbeurs. Het motief
hiervoor ligt in de neutraliteit van de belangenbehartiging en in de vereiste financiële draagkracht. De hier bedoelde segmenteringsbron betreft dus vooral de (verschillen van inzicht over de) wijze van organisatie van beroepskeuzevoorlichting.
In de literatuur is goed te zien hoe deze segmenteringsbron al van meet af aan
gestalte krijgt in een gedifferentieerd stelsel van overheids- en partikuliere instellingen, en aan welk maatschappijbeeld deze bron wordt ontleend. De wijze van
organisatie heeft zowel betrekking op de verhouding overheid-partikulier als op de
verhouding tussen de partikulieren onderling.
Een andere segmenteringsbron heeft te maken met het type deskundigheid. Vier
subbronnen zijn hier weer te onderscheiden: de aard van de opleiding, het niveau
ervan, het onderscheid tussen adviseur en psycholoog en het onderscheid tussen
de waarneming versus de psychologische test. Rondom elke subbron ontstaan ver-
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schillen van opvatting. Sommigen bepleiten een akademisch niveau waarbinnen
nog weer van de nodige variëteit sprake is. Artsen benadrukken het onderzoek
naar de lichamelijke geschiktheid en beroepen zich op ervaring met beroepsziekten. Pedagogen leggen het accent op het aspekt van de waardenoverdracht. Psychologen leggen een relatie met de onmisbaarheid van het psychologisch onderzoek dat bovendien om een universitaire scholing vraagt. De reeds fungerende
adviseurs beklemtonen de eigen waarneming, aangevuld met kennis van beroepen
en opleidingen en eventueel steunend op het onderzoek van de psycholoog. De
hierover gevoerde diskussies maken een belangrijk deel uit van de literatuur en
hebben betrekking op het proces dat moet uitmonden in een afpaling van de kriteria, waaraan een goede beroepsuitoefening qua methodiek en opleiding moet voldoen.

15.2.3

De rol van de psychologen

Voor de richting van het beroepsvormingsproces zijn uiteindelijk vooral de psychologen van belang. In de literatuur gaan zij het beroepskeuzevraagstuk gaandeweg overheersen en naar zich toetrekken. Ze schrijven handboeken over beroepskeuze en publiceren ook in de tijdschriften die tussen 1925 en 1931 over beroepskeuze verschijnen.
In de pleidooien vallen bij nadere analyse twee argumentstypen ter legitimering
van hun handelen, nog het meest op.
Het deskundigheidsargument wordt verbonden met de komplexiteit van het
beroepskeuzevraagstuk. Om deze komplexiteit te doorgronden, is een grondige
analyse nodig van de persoon en van de beroepseisen. Dit vraagt om een methodische deskundigheid, vooral ten aanzien van het gebruik van de test als onmisbaar
onderdeel van het onderzoek naar de beroepsgeschiktheid. Op dit punt wordt Ook
een rangorde duidelijk. De psycholoog stelt zich verantwoordelijk voor het ontwikkelen van tests en voor de interpretatie ervan op z'n gevolgen voor het konkrete advies inzake de al of niet geschiktheid; de adviseur wordt belast met het bespreken van het advies met de kliënt. In de verhouding tussen beiden wordt de betekenis van de beroepskeuze-adviseur gaandeweg geformuleerd binnen de randvoorwaarden die de psycholoog definieert.
Alle, door ons getoonde psychologen onderstrepen het deskundigheidsargu-
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ment, zij het dat sommigen zich vooralsnog genuanceerd uitdrukken, in afwachting van de vooruitgang van de test.
Het rendementsargument wordt verbonden met het succesvoorspellend vermogen van de test. Een goede representant hier is Luning Prak. Vooral zijn betoog
over het rendement van de psychotechniek is indrukwekkend: de slaagpercentages
in het onderwijs zullen toenemen, het hele onderwijs wordt er dus beter van en dat
geldt ook voor het sukses in de beroepsuitoefening. Twee broodheren zullen dus
aanzienlijk kunnen profiteren van de beroepskeuzevoorlichting zoals hij die zich
voorstelt. Dus moeten amateurs en dilettanten maar zo snel mogelijk uit het voorhchtingszicht verdwijnen. Tot in de jaren zestig kan men deze auteur dit type argumenten naar voren zien brengen. Ten overvloede wijzen we nog eens op een
slotpassage van Luning Prak uit 1925 waarin hij wijst op de roekeloze verspilling
van mankracht die optreedt nu tussen werkers in een en hetzelfde beroep verschillen in prestaties voorkomen, en in allerlei takken van handel en industrie van een
groot arbeidsverloop sprake is. Welke schade, zo betoogt hij dan, wordt hiermee
toegebracht, niet alleen aan de enkeling maar ook aan de belangen in ekonomisch
en kultureel opzicht .
1

Beide argumentstypen leggen de basis voor de deskundigheidsmacht die de psychologen na 1925 gaan opbouwen. Overigens komen ook wel andere argumenten
naar voren, maar deze fungeren hoofdzakelijk als kondities, waaronder de genoemde argumentstypen aanvaardbaar worden. Te denken is dan aan de onderstreping van het belang van beroepskeuzevoorlichting voor individu en gemeenschap.
Op het niveau van het individu wordt een relatie gelegd met de menswaardigheid van het psychologisch onderzoek, als reaktie op de Tayloriaanse benadering.
Zo wijst Van Ginneken erop, dat het bij het onderzoek naar geschiktheid niet zozeer gaat om de mens als produktie-faktor. De arbeider heeft ook een hart en een
ziel. Hier wordt dus gerefereerd aan een algemeen zedelijk beginsel, dat nauw verwant is aan de betekenis van beroepskeuzevoorlichting voor het individuele levensgeluk.
Op het niveau van de gemeenschap wordt een relatie gelegd met de bijdrage
voor de instandhouding van de plicht tot goed arbeiden. Op beide niveaus draagt
de argumentatie het karakter van een ethiekargument. Van hieruit ontstaat te-
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vens de basis voor de normatieve macht die eveneens kenmerkend wordt voor de
relatie tussen kliënt en beroepskeuzedeskundige onder wie de psycholoog.
Vanuit deze argumentaties vindt - zeker na 1925 - langzaam maar zeker een uitstotingsproces plaats ten gunste van de psychotechniek. In 1940 is de stijging van
het relatieve aandeel hiervan al goed waarneembaar, in 1950 mag zelfs van een
vrijwel volledig sukses worden gesproken. Er is bijna geen advies waar geen psychologisch onderzoek aan te pas komt.
Bij deze dominantie blijft het niet. In de regelgeving omtrent de beroepsuitoefening wordt de psychologie kerndiscipline en krijgt de rangorde tussen adviseur en
psycholoog vaste voet aan de grond. In het overkoepelend organisatiewezen zijn
de psychologen eveneens sterk vertegenwoordigd. Dat geldt niet alleen voor de
drie centrales. Zo blijkt het Centraal Comité rond 1931 bezet door psychologen als
Roels, Zegers, Van Der Horst en Van Lennep. De aard van deze bezetting verhindert ook een aanvankelijke poging van het Rijksarbeidsbureau, op een eigen wijze
aan de slag te gaan; de poging wordt via het Centraal Comité gepareerd en als
onverantwoord afgedaan. In 1940 bereikt, zo blijkt uit de archieven van het Centraal Comité, het Rijksarbeidsbureau trouwens al een lijst van kriteria waarin staat
opgesomd, wat goede beroepskeuzevoorlichting is. De lijst komt van het Centraal
Comité en wordt verstuurd op het moment waarop de oprichting van het bureau
nog maar net bekend is. De vraag is waar al dat sukses vandaan komt.
Behoudens de referentie aan het ethiekargument als algemene konditie voor
sukses - ook de psycholoog dient zich aan het argument te onderwerpen - , worden
we in de literatuur nog door twee andere, verklarende faktoren geboeid.
De eerste faktor heeft te maken met de beschikbaarheid van een methodiek
waarvan het suksesvoorspellend vermogen hoog wordt ingeschat en waarvan de
waarde elders gebleken is. Vooral de suksessen die rond de personeelsselektie worden geboekt, worden als motief gebruikt om de transplantatie naar een aanverwant geschiktheidsvraagstuk te legitimeren. Dergelijke suksessen, zo betoogt Luning Prak, zijn een niet te versmaden ruggesteun. Ze maken de psychotechniek
ook ver verheven boven theorieën waarin het beroepssukses afhankelijk wordt gesteld van het toeval en/of van de omstandigheden. Terwijl het in de vooroorlogse
periode met name Brugmans is, die op dit punt een fel debat aangaat met Polak,
komt ook Wiegersma later op deze kwestie terug: de toevalligheidstheorie is verwerpelijk en hoort thuis in het rijk van kuituur-historische verschijnselen . Beroepskeuze is meer dan een toevallig gebeuren. Daar moeten ook verantwoorde
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methoden tegenover staan die betere resultaten te zien geven.
De introduktie van de psychotechniek in het beroepskeuzevraagstuk krijgt overigens aan het eind van de Eerste Wereldoorlog een zekere versnelling, als de terugkomst van de (invalide) gerepatrieerden de behoefte aan geschiktheidsonderzoek doet toenemen. Een belangrijke, methodische versnelling wordt toegeschreven aan de ontwikkeling - in 1905 - van de intelligentieschaal door de Franse psychologen Binet en Simon. Deze schaal is oorspronkelijk bedoeld om de achterlijke
kinderen op de lagere school aan te wijzen, maar hij gaat z'n bruikbaarheid ook
bewijzen voor het gehele onderwijs, het leger, het bedrijfsleven en de psychiatrische kliniek.
De tweede faktor heeft te maken met de onwetendheid van de kliënt, de afnemer
dus. Hij overziet, zo wordt hem duideüjk gemaakt, de problematiek van de beroepskeuze niet; zijn oordeelsvorming is uiterst gebrekkig. Ten aanzien van deze
faktor kan men de literatuur rijkelijk gevuld zien met pleidooien waarin psychologen erop wijzen dat de gewone man niet in staat is, alle beroepen en beroepseisen
te overzien, ook niet de verscheidenheid aan eigen kapaciteiten; laat staan dat hij
precies dat beroep weet te vinden waarvoor hij het allermeest geschikt is. Bovendien gaat de gewone man als nietswetende leek traditioneel af op faktoren, waarvan de betekenis niet in verhouding staat tot de bijdrage die het psychologisch
onderzoek kan bieden. Zodat hier een onzekerheidsmarge ligt die alleen de psycholoog met zijn kennis kan verkleinen. De gewone man doet er dan ook goed aan,
de voordelen van de psychotechniek niet te laten voorbijgaan. Daar komt bij dat
ook andere disciplines zoals die van arts, deze voordelen minder bieden. Weliswaar is het lichamelijk onderzoek belangrijk - tot ± 1940 speelt het nog een voorname rol - maar het is maar een onderdeel van het totaal aan faktoren die in ogenschouw genomen moeten worden. Het voorspellend vermogen van de arts is bovendien beduidend minder dan dat van de psycholoog. En eenzelfde beschuldiging
wordt door sommigen ook geuit aan het adres van de onderwijzer. Voorts laat de
analyse zien dat de psychotechniek vooral van belang geacht wordt voor kliënten
die nog geen enkele ervaring hebben met beroepskeuze en dus in dit opzicht de
grootste onzekerheid aan de dag leggen. Deze publiekskeuze ondersteunt nog eens
extra de legitimiteit van de psychotechniek.
Gemeten naar bladvulling wordt een enorm deel van de vooroorlogse literatuur
juist in beslag genomen door pogingen tot kreatie van onzekerheden, die vervol-
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gens als bron worden gebruikt om de domeinclaim te legitimeren. Vooral de
ouders en de lagere-schooljeugd zijn hierbij het centrale mikpunt.
Ter adstruktie van de onzekerheidsmarge die de kliënt wordt voorgehouden,
volgt hieronder een kort fragment uit een inleiding, vermoedelijk tijdens een
ouderavond uitgesproken en als een van de weinige nog op schrift bewaard gebleven. Het fragment dateert uit 1946 maar mag karakteristiek worden geacht voor
de gehele vooroorlogse periode. In het fragment is goed te zien hoe de moeilijkheidsgraad van het beröepskeuzevraagstuk wordt 'opgevoerd', om het belang van
een deskundig beroepskeuze-advies te onderstrepen:
'En nu de keuze. Ik zei, dat kiezen iets anders is dan knopen aftellen en ik bedoel
daarmee vooral, dat men bij een ernstige beslissing als de beroepskeuze is, niets
aan het toeval moet overlaten, maar alles, ter zake dienende is, moet nagaan, zodat
men in volledige bewustheid van wat men doet, de beslissing neemt. Dit is geen
geringe taak; als iemand besluit om weloverwogen, dus met zo volledig mogelijke
kennis van alle in aanmerking komende factoren, een beroep te kiezen, dan komt
hij voor tal van vragen te staan; vragen, die direct voortvloeien uit het feit, dat het
om een beroep gaat, in die zin, die ik er zoeven aan heb gegeven. De voornaamste
van deze vragen zal ik hier noemen. De eerste vraag dan, die hij zich stellen moet,
is deze: wat wil ik worden? Het is van het grootste gewicht, dat hij op deze vraag
een duidelijk antwoord bemachtigt, want dan is de kwestie al voor de helft opgelost. Maar het is een uiterst gecompliceerd probleem dat er met die vraag wordt
gesteld. Over dit probleem, dat dus betekent een onderzoek naar de eigen voorkeur, zou ik juist vanavond in het bijzonder willen spreken. Ik kom er dus zo meteen op terug, laat het eerst even rusten.
De tweede vraag, die onze beroepscandidaat moet bezighouden, is deze: welke
mogelijkheden heb ik? Bij nader inzien valt deze vraag eigenlijk uiteen in twee
andere vragen. Ten eerste: welke mogelijkheden heb ik in mij, dus: waarvoor ben
ik - met mijn bepaalde capaciteiten en al mijn andere eigenschappen - geschikt? En
ten tweede: welke mogelijkheden zijn er voor mij in de maatschappij, dus: welke
beroepen staan er in feite voor mij open? Deze vragen zal de beroepscandidaat zelf,
zonder hulp van anderen, niet kunnen beantwoorden. Hij kan heel waarschijnlijk
wel voor zichzelf uitmaken, of hij pienter is of dom, of hij al dan niet actief is en
ijverig en vasthoudend, of hij min of meer zelfvertrouwen, plichtsgevoel enz.
heeft, maar dit is nog zeker niet voldoende. Want in de eerste plaats behoort hij bij
de beroepskeuze veel méér van zijn aard en aanleg te weten dan zelfkennis op een
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leeftijd van laten we zeggen 15-20 jaar geven kan; en in de tweede plaats zou hij
met nóg zoveel zelfkennis niet tot een goed antwoord kunnen komen, omdat hij
niet voldoende op de hoogte is met de verschillende en zeer uiteenlopende studieen beroepseisen. In deze dingen zal hij dus bij anderen te rade moeten gaan, bij zijn
ouders, zijn leraren, zijn leiders in de vereniging, zijn vrienden, maar vooral - zo
mogelijk - bij de deskundigen op dit gebied, de adviseurs bij beroepskeuze.
Er is aan deze vragen ook nog een andere kant dan een psychologische, nl. een
sociale kant. Als iemand wil weten, welke beroepen er in feite voor hem openstaan, dan denkt hij niet alleen aan de beroepsmogelijkheden met hun heel verschillende eisen, maar dan denkt hij daarbij ook aan de behoeften der maatschappij, dus aan de kansen van slagen in de verschillende beroepen, en ook aan zijn
eigen levensomstandigheden en bv. de kosten van de opleiding tot het beroep van
zijn keuze. Men zegt wel: waar een wil is, is een weg, en hierin schuilt zeker waarheid; maar de weg kan toch zozeer geblokkeerd zijn, dat de hinderlijke obstakels
zelfs met de beste wil niet kunnen worden verwijderd. En zo kan het gebeuren, dat
soms het beroepsideaal, ondanks geschiktheid, dus ondanks de innerlijke mogelijkheid om het te verwezenlijken, toch onbereikbaar blijft. Al komt dit gelukkig
steeds minder voor, en al zal het, naar wij hopen, door overheidsmaatregelen, die
er op gericht zijn om een ieder gelijke kansen te geven, om in principe alle wegen
voor een ieder toegankelijk en begaanbaar te maken, in steeds mindere mate het
geval zijn.
Als nu al deze vragen bevredigend beantwoord zijn-als dus de eigen voorkeur is
onderzocht, als de geschiktheid is komen vast te staan, en als de mogelijkheden in
de maatschappij zijn overwogen, als dus in beginsel de keuze van het beroep is
gedaan, dan doet er zich tot slot nog een reeks practische vragen voor. Het gaat er
dan nog om de weg te vinden, die op de juiste wijze, de meest effectieve wijze naar
het doel voert. Dus bv. om de meest geschikte opleiding voor het gekozen beroep,
om het opheffen van eventuele financiële bezwaren, om het uitstippelen van de
toekomstige kansen. En als dan al deze vragen hun klare antwoord hebben gekregen, dan pas is er van echte beroepskeuze sprake. Dan hebben we gedaan, wat we
in deze kwestie konden doen. Dan is de keuze verantwoord; dan heeft de jongen of
het meisje de beste kansen op arbeidsvreugde, en op levensgeluk voorzover dit van
de arbeid afhankelijk is, en dan kan hij de toekomst met vertrouwen tegemoet
gaan '.
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De hier opgevoerde verklarende faktoren zijn beroepensociologisch zo interessant
omdat ze de argumentstypen die de psychologen gebruiken ter bevestiging van
hun hegemonie, in zo belangrijke mate weten te ondersteunen.

15.2.4

De rol van de centrale overheid

Tegenover het sukses van de psychologen staat overigens het schrille kontrast van
de vele verzoeken om landelijke, financiële ondersteuning door de centrale overheid. Uit de literatuur komt dienaangaande een opmerkelijke rol van deze overheid naar voren. Lijfelijk niet aanwezig, lijkt zij toch in hoge mate bepalend voor
de vraag, of legitimering wordt verleend en zoja, onder welke voorwaarden. Het
heeft er namelijk alle schijn van, dat de centrale overheid het voorlichtingsgebeuren zoals zich dat in de praktijk ontwikkelt, met argwaan volgt; wetende dat het
haar vooral te doen is om de zorg voor de werkloosheid en de scheefgroei in de
arbeidsverdeling. Aanvankelijk proberen de bureaus en kommissies zelf de arbeidsmarkt in de voorlichting te betrekken - de interne voorhchtingsdefinitie getuigt hiervan - , maar de literatuur suggereert dat de overheid kennelijk niet tevreden is met deze oplossing. Vooral de relatie tussen voorlichting en arbeidsbemiddeling komt volgens haar onvoldoende uit de verf. Bovendien, zo mag onder andere uit de betogen van Van Riet en anderen worden afgeleid, hebben de bureaus te
weinig zicht op de processen van vraag en aanbod en zijn zij niet bij machte, de
arbeidsverdeling op de juiste wijze van dienst te zijn. En dus moet er een konstruktie komen waarin voorlichting en arbeidsbemiddeling nauw aan elkaar zijn gekoppeld om zo de arbeidsmarktprocessen beter onder kontrole te krijgen. Hier en daar
wordt zelfs de indruk gewekt dat er voor een niet-openbare voorlichting eigenlijk
helemaal geen plaats is. Een landelijke financiering van het voorlichtingsgebeuren
laat dan ook op zich wachten totdat de arbeidsbemiddeling tot exclusief overheidsterrein is geformuleerd en de beroepskeuzevoorlichting ook voor de overheid een
taak is. Met deze ontwikkeling lijkt de centrale overheid een konditionele garantie
te willen verkrijgen waaraan moet zijn voldaan, wil zij denken aan ondersteuning
van het gegroeide voorlichtingswerk. In deze zin lijkt dit werk, althans door de bril
van de centrale overheid minder legitiem, in ieder geval niet te voldoen aan wat zij
op nationaal niveau aan zorg en prioriteiten formuleert. Pas in 1940 lijkt deze zorg
veilig gesteld met de daadwerkelijke toetreding van de centrale overheid tot de
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markt van voorlichtingsproducenten, en lijkt de weg vrij voor afronding van het
proces waar de bureaus en kommissies zo om zitten te springen: de vaststelling
van de kriteria ten aanzien van de toelating tot het beroep, de wijze van beroepsuitoefening en de financiering ervan.
De hier getoonde overheidsbeweging wijst sterk op het vermoeden van een
doelstellingsrangorde. De literatuur laat een verscheidenheid aan belangen zien
die zich onderling in een prioriteitsvolgorde lijken te bevinden. Voor de centrale
overheid is de arbeidsmarktoriëntatie verreweg de belangrijkste interpretatie zodat, als het om landelijke erkenning gaat, aan dit belang de uiteindelijke legitimering lijkt te worden afgemeten. De analyse laat zien hoe gedurende de gehele vooroorlogse periode op erkenning gewacht moet worden totdat de centrale overheid
zelf zover is en het Rijksarbeidsbureau wordt opgericht met daaromheen een netwerk van gewestelijke arbeidsbureaus, die ook beroepskeuze-adviezen gaan verstrekken. Dit gegeven wijst erop hoezeer de legitimering door de centrale overheid
van de beroepskeuzevoorlichting, in deze periode afhankelijk is van de vraag, of de
keuze van het beroep ook op nationaal niveau als probleem wordt ervaren en zoja,
in welk opzicht dat is.
De bestudeerde feiten wijzen wat dit betreft, in sterke mate op een dominante
sleutelrol van de overheidsoptiek, die eigenlijk al in de rapporten van Folmer en de
Staatscommissie zichtbaar is. In deze zin valt dan ook niet goed te begrijpen waarom het Centraal Comité in 1948 zegt, zich in 1940 voor een fait accompli gesteld te
zien . Hier moet sprake zijn van een ernstige onderschatting indien wordt afgegaan op het naïeve vertrouwen van het comité, dat de overheid het gegroeide werk
zal steunen. En evenmin kunnen wij instemming betuigen met latere auteurs die
beweren dat beroepskeuzevoorlichting niet vanuit de problemen van arbeidsvoorziening is gestimuleerd of ontstaan . Op dit punt vraagt de geschiedenis om een
korrektie.
4

s

Intussen legt de prioriteitenstelling van de centrale overheid wel de kiem voor
een besluit dat Folmer in 1940 een mijlpaal in de geschiedenis van de beroepskeuzevoorlichting noemt, maar dat deze voorlichting definitief in twee typen en dienovereenkomstige beroepssegmenten differentieert . Elk segment legt daarbij een
eigen claim op dezelfde formule: de bepaling van de persoonlijke geschiktheid en
de beïnvloeding van de individuele beroepskeuze. De motieven verschillen.
Het eerste type nestelt zich aan de kant van het onderwijs en gaat zich bezighou6
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den met de selektie tussen de schooltypen en met de aanwijzing van een allereerste
beroepskeuze. Vooral de jongere leeftijdskategorieën zijn hier de belangrijkste afnemer. Dit type wordt vooral toebedeeld aan de gangbare, zeg maar partikuliere
voorlichting. Op zich niet zo verwonderlijk, gezien de opvoedkundige betekenis
die hier zo belangrijk wordt geacht. Het belang van het kind is primair, beroepskeuzevoorlichting is allereerst een probleem van de opgroeiende jeugd.
Het tweede type kiest positie aan de kant van de (her-) intrede op de arbeidsmarkt, schuift zich dus tussen vraag en aanbod. In oorsprong houden de bureaus
en kommissies zich hier ook mee bezig, maar in 1940 neemt de centrale overheid
deze rol helemaal over.
De onverwachte, dominante sleutelrol van de centrale overheid zien wij als de
voornaamste faktor die ertoe leidt, dat rond 1940 nog niet van een afgerond institutionahseringsproces c.q. afgeronde regelgeving van het beroep van beroepskeuzedeskundige sprake is. In de literatuur wordt deze sleutelrol sterk onderschat.
Anders gezegd, de beïnvloeding van het beroepsvormingsproces door de centrale
overheid als belanghebbende, begint niet in 1940 maar in 1913. Tekenend voor
deze dominantie is ook het uitblijven van een landelijke voorlichtingsdienst waar
rond 1920 al uitdrukkelijk om gevraagd wordt.
De periode 1945-1950 bevestigt de dominantie van de overheidsoptiek. Vooral
de voortvarendheid waarmee het Rijksarbeidsbureau de strijd om de markthegemonie in zijn voordeel tracht te beslechten, is opmerkelijk. Er worden eigen kursussen opgezet en de afnemersmarkt wordt naar het onderwijs uitgebreid. Voorts
wordt ook het probleem van de dokumentatievoorziening uiterst voortvarend opgepakt. Het is de politiek die rond 1950 de overheid tamelijk dwangmatig tot de
orde roept en het overheidsdomein, tijdelijk zelfs beperkt tot de kliënten die zich
op de arbeidsmarkt aandienen. Partikulier initiatief en algemeen - zedelijke en
christeüjke principes blijken toch te sterk voor een poging, alle doelstellingen en
interpretaties in één verband onder te brengen. Op tafel komt een samenwerkingsmodel tussen beide segmenten dat echter, afgaande op de terughoudendheid
waarmee de centrale overheid in de periode 1952-1960 reageert op een afdoende
subsidieregeling, vooralsnog een geforceerd karakter lijkt te dragen. De partners
liggen elkaar niet zo.
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I5.3

DE N A - O O R L O G S E PERIODE

In het beroepsvormingsproces tussen 1910 en 1985 zit een zekere tweescheiding.
De periode 1910-1950 wordt vooral gekenmerkt door de strijd om regelgeving van
het beroep, de hegemonie van de psychologische test terzake van de beroepsuitoefening, en om de gelijkwaardigheid tussen overheid en partikulier. De periode
1950-1985 wordt vooral gekenmerkt door de strijd van de beroepskeuze-adviseur
en psycholoog om behoud van het verworven domein. Drie bronnen liggen aan
deze strijd ten grondslag. Achtereenvolgens zijn dat: de kontinuïteit in de segmentvorming, groeiende twijfels aan de methodiek, en de veranderde realiteit na
1975. We besteden aan elke bron enige aandacht.

15.3.1
15.3.1.1

Bronnen voor domeinaantasting
Segmentvorming

De eerste bron betreft dus de kontinuïteit in de vorming van nieuwe beroepssegmenten. Het eerste segment dient zich al in de jaren vijftig aan: de schoolbegeleidingsdiensten, die zich willen gaan bemoeien met het schoolkeuze-advieswerk op
de lagere school. In cijfers uitgedrukt gaat het om een bijna 30 jaar durende bedreiging die uiteindelijk wordt afgesloten met een gevoelig verlies voor beide.
In de beginjaren zestig kondigt zich weer een ander segment aan, te weten het
schooldecanaat. Het ontstaan van dit segment kan mede worden verklaard vanuit
een gebrekkige werking van de beroepskeuzevoorlichting: vooral georiënteerd op
de zesde klas van de lagere school, weinig koncentratie op de hogere typen van
voortgezet onderwijs. De allereerste decanen werken dan ook op scholen waar de
beroepskeuze-adviseur en de psycholoog vooralsnog verstek laten gaan. Het domeinsukses van de schooldecaan is sindsdien opmerkelijk hoewel zijn beroepsvormingsproces geen afronding krijgt in de formulering van bevoegdheden die hem
afgrenzen naar andere typen beroepsbeoefenaren. Een formele rechtspositie ontbreekt eveneens. De eerste, verklarende faktor voor dit gebrekkige beroepsvormingsproces ligt in de rol van het departement van Onderwijs en Wetenschappen
waaronder de schooldecaan ressorteert. Tot circa 1970 komt dit departement in het
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beroepskeuzevraagstuk vrijwel niet voor. Tot dan loopt de rol parallel aan de ontwikkelingen in het onderwijs. Het zijn vooral schoolinterne kwesties die voor dit
departement de boventoon voeren: demokratisering, individualisering, doorstroming. Aandacht voor de externe omgeving komt van het Contactcentrum Bedrijfsleven-Onderwijs dat ook het initiatief neemt tot de oprichting van het
schooldecanaat. School en beroep zijn nog eikaars vreemden. Eerst met de nadrukkelijke introduktie van de relatie onderwijs-arbeid in de jaren zeventig, komen van
departementswege ook de eerste signalen voor een decaan-ondersteunend beleid.
De tweede verklarende faktor ligt in het beroepsbeeld van de schooldecaan zelf.
Oorspronkelijk opgestart als informatieleverancier, evolueert het segment tot begeleider c.q. koördinator. De verantwoordelijkheid voor voorlichting wordt alsdan bij meerdere typen beroepsbeoefenaren neergelegd zoals schooldecaan, overige docenten, beroepskeuze-adviseurs. Deze tendens tot kollektivering in de beroepsuitoefening laat onduidelijkheid achter omtrent de specifieke taak van de
schooldecaan en geeft in de praktijk een grote variatie aan decaantypes te zien.
Vermoedelijk hebben de beroepskeuzeadviseurs nog het meest van dit onduidelijk
beroepsbeeld geprofiteerd: het gebrek aan uniforme beroepsafbakening heeft in
ieder geval een ongewilde uitstoot uit het voorgezet onderwijs voorkomen. Men
zou zelfs kunnen stellen, dat de schooldecanen gewild of ongewild als trekpaard
hebben gefungeerd voor de beroepskeuze-adviseurs.
In 1965 verschijnt ook het jeugdconsulentschap ten tonele. Wij hebben het vermoeden, dat dit segment eveneens is te zien als een reaktie op de ontwikkehngen
die het beroepskeuzewerk na 1925 ondergaat. Alsdan komt, in tegenstelling tot de
allereerste beginperiode, het accent vrijwel volledig te liggen bij het individuele,
psychologisch onderzoek waar vooral de psychologen op aandringen.
Rond 1950 wordt dit onderzoek de gangbare praktijk. Het gevolg is, dat de beroepenvoorlichting, ooit gezien als een aktiviteit die aan psychologisch onderzoek
vooraf hoort te gaan, in prioriteit daalt. In deze zin is het ontstaan van het jeugdconsulentschap en van het schooldecanaat, ook te beschouwen als het gevolg van
een deficiëntie in het, rond 1950 gangbaar wordend beroepskeuzewerk. In de periode na 1950 is ook goed te zien hoe het Centraal Comité zich inspant om de
beroepenvoorlichting alsnog 'in ere te herstellen' en zo op het eigen beroep een
interne korrektie aan te brengen.
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Als verdere segmentering kan voorts gewezen worden op de forse toename van het
aantal producenten op de markt van voorhchtingsmateriaal. Vooral in de jaren
zestig en zeventig stijgt hun aantal tot een ongekende hoogte. Dat het zover komt,
ligt niet alleen aan de gigantische marktbehoefte. Vermoedelijk hebben de beroepskeuze-adviseurs en -psychologen hier toch een gat laten vallen, door aan het
verzamelen van gegevens over beroepen niet bij voortduring dwingende kwaliteitskriteria te verbinden. Het is uiteindelijk toch Jan en Alleman, om eens een
uitdmkking uit de vooroorlogse periode te citeren, die zich in dit veld beweegt.
Tenslotte wijzen we op segmenten waar zich in toenemende mate eveneens beroepskeuze-achtige aktiviteiten zijn gaan afspelen. Voorbeelden hiervan zijn instituten die zich bezighouden met vormings- en ontwikkelingswerk voor jongeren
en volwassenen. Een systematisch overzicht van dit konkurrerend werk ontbreekt. Wel is bekend dat het geïnstitutionahseerde beroepskeuzewerk er in ieder
geval niet zo blij mee is.

25.3.1.2

De methodiek

Beroepensociologisch gezien is de periode 1960-1970 een van de meest interessante tijdvakken. Alsdan komen methodische ontwikkelingen op gang, die wijzen
op een belangwekkende strategieverandering om het verworven domein te handhaven. Deze verandering is het gevolg van de inadekwaatheid van het traditionele
beroepskeuze-aanbod in termen van een eenmalig en autoritair advies, ontleend
aan een periode waarin gezagsgetrouwheid even vanzelfsprekend is als een bovenmatig vertrouwen in de deskundigheid van de psycholoog en zijn testinstrumentarium. De periode 1960-1970 tast deze vanzelfsprekendheden aan. Op de achtergrond spelen faktoren als: de verminderde aanvaardbaarheid van gezag, het fasisch verloop van het beroepskeuzeproces, de aanvechtbaarheid van de individuele
prediktie c. q. de gebrekkige validiteit van de onderzoekmethoden die in de psychologische praktijk worden toegepast, en de afnemende doorslaggevendheid van het
geschiktheidsaspekt in de persoonlijke besluitvorming over beroepskeuze.
Voor het beroep zijn dit belangrijke gegevenheden, omdat ze ook een aanslag
betekenen op de legitimeringsbasis vanwaaruit het beroep oorspronkelijk is gestart. Fraai is dan ook te zien, hoe deze basis een wijziging ondergaat en evolueert
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van deskundigheids- en normatieve macht naar agogische aktie. We vatten de
evolutie, in de vorige hoofdstukken uitvoerig beschreven, in een paar regels samen.
Ten eerste is er het dienstbetoon aan de kliënt, zijnde het kenmerk van agogische
aktie. In de beroepskeuzevoorlichting krijgt dit wel een heel bijzondere betekenis,
doordat het dienstbetoon wordt gekombineerd met de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de kiezer. Een sleutelrol hierbij speelt de counselingsgedachte
die een principe hanteert, dat voor de re-stabiliteit van het beroep uiterst effektief
werkt. In deze gedachte neemt niet de deskundige de eindbeslissing, maar de
kliënt. De bewijslast voor een goede beslissing verschuift, de behoefte aan een bewijs van eigen gelijk neemt af. De schuld voor het deels mislukken van het testrendement komt te liggen bij de imperfektie van het onderwijssysteem . In de literatuur kan men bij nadere analyse talloze citaten aanwijzen, waarin de kliënt op
diens eigen verantwoordelijkheid wordt gewezen. Beroepskeuze, zo heet het, is
een authentiek gebeuren. Wie zich deze authenticiteit laat ontglippen, benadeelt
zichzelf. De deskundige is niet langer de alwetende autoriteit, eerder een probleemverhelderaar die aandraagt, suggereert en stimuleert. Kliënt en adviseur
zijn eikaars gelijken, elke beroepskeuzebeslissing dwingt respekt af.
7

Ten tweede is er de verruiming van het beroepskeuze-aanbod in de richting van
de zelfontplooiing. Beroepskeuzehulp wordt langduriger, stapsgewijs opgebouwd
en bovendien gekoncentreerd op alle aspekten, die de kliënt zelf relevant vindt.
Waarden die de kliënt naar voren brengt, zijn bijvoorbeeld even belangrijk als de
kapaciteiten die door een buitenstaander worden vastgesteld. Ze hebben tijd nodig
om tot expliciete beroepswensen uit te groeien. Voor de kliëntbinding is dit gegeven van eminent belang, omdat het een even aantrekkelijke als noodzakelijke genoegdoening cq. kompensatie is voor de zelfbeslissingsplicht die de kliënt als algemene tendentie krijgt opgelegd.
Gerekapituleerd rondt de periode 1970-1975 de geschetste ontwikkeling af. Beroepskeuzevoorlichting komt dan terecht in een geheel nieuwe definitie waarin
elementen als deskundigheid en gezag, zijn vervangen door kliëntverantwoordehjkheid en methodische hulpverlening. Wij interpreteren deze herdefinitie in termen van evenwichtsherstel. De meest fundamentele strategiewijziging zien wij
niet zozeer gelegen in de variatie aan toegevoegde voorhchtingsmethodieken, als
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wel in het benaderingsprincipe dat eraan ten grondslag ligt: de verschuiving van
verantwoordelijkheid die zelfs de test tot een counselend gebeuren maakt.

15.3.1.3

De ekonomische realiteit

De derde bron die het domein aantast, komt eigenlijk op een moment waarop de
nieuwe omschrijving in termen van verantwoorde besluitvorming, net is afgerond. Het is de ekonomische realiteit na 1975 die opnieuw roet in het eten gooit.
Afnemende werkgelegenheid, baanloosheid, niveaudaling van het werk en beroepswisseling ontnemen aan de beroepskeuzevoorlichting een uiterst belangrijke
basis: de kliënt is er niet meer zeker van, dat hij ook de beroepsarbeid krijgt die
aansluit bij zijn behoeftes en interessen. Boeiend is te zien tot welke aanpassingen
dit leidt. Even boeiend is te zien, hoe interessant het kan zijn, beroepskeuzevoorlichting ook eens vanuit een andere hoek te bekijken.
Aanpassingen die wij in de recente literatuur hebben kunnen noteren, liggen
vrijwel steeds in de sfeer van nieuwe opvattingen over de relatie betaalde versus
onbetaalde arbeid. De kliënt wordt nu van deze wijziging op de hoogte gebracht
door hem mee te delen, dat het bij beroepskeuze om veel meer gaat dan om de
keuze van een betaald beroep. Uitlatingen in deze zin wijzen erop, dat hier sprake
is van een doelverschuiving van beroepskeuzevoorlichting. Of beter nog, van een
verandering van omschrijving waarin de relatie betaalde versus onbetaalde arbeid
wordt uitgedrukt in termen als: voorbereiden op aktievelden, aktiviteitenbegeleiding. Nog niet zo lang geleden hebben Jongmans en Taborsky voorgesteld, beroepskeuze alsvolgt te herdefiniëren:
' "Beroepskeuze is een levenslang proces dat voortdurend van buitenaf wordt
beïnvloed en waarin het kiezende subject - zich in een bepaalde levensfase bevindend - steeds min of meer bewust wederkerige koppelingen tot stand brengt tussen zijn eigen unieke ontplooiingsmogelijkheden enerzijds en een totaal aan mogelijke levensactiviteiten op diverse levensdomeinen anderzijds".
Betaalde beroepsarbeid wordt aldus geplaatst en "gewogen" in de context van
een totaal eigen levensplanning en te kiezen eigen levensstijl. Aldus ontstaat een
soort actuele "levens-schets", waarin voor het betrokken individu het door hem
gekozen geheel van levensactiviteiten met zijn unieke samenstelling en in een
uniek verhoudingspatroon in kaart is gebracht.
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Vanuit dit nieuwe perspectief dient de huidige beroepskeuzedeskundige tot een
kritische herbezinning op zijn beroepsnaam en taken te komen' .
De recente formule van het Nederlands Instituut van Psychologen is tenminste
even interessant: in de beroepskeuzevoorlichting moet niet alleen worden ingespeeld op een gebrek aan kennis van de kliënt maar ook op een 'tekort aan professionele kwahteiten'. Met dit laatste wordt gedoeld op het onvermogen van kliënten, adekwaat om te gaan met het tempo van de strukturele veranderingen in de
samenleving. Vanuit deze omschrijving wordt een 'verruimd beroepskeuze-aanbod voorspeld, een aanzienlijke funktie-uitbreiding en -verzwaring van de taak
van de beroepskeuzedeskundige', en een 'niet moeilijk te bewijzen' maatschappelijk belang dat versterkend inwerkt op de onderhandelingspositie met de overheid
en andere belangrijke instanties .
Uit de hier weergegeven aanpassingen kan overigens worden afgeleid dat de
ombuiging steeds wordt gezocht aan de kant van de kliënt. Wij komen hier in het
volgend hoofdstuk nog op terug.
8

9

Een aanpassingsvariant die met het bovenstaande direkt verband houdt, wordt
o.a. aangetroffen in recente publikaties en brochures aangaande de doelgroepen
van beroepskeuzevoorlichting. Aangenomen wordt aldaar dat beroepskeuzevoorlichting niet alleen goed is voor jeugdigen op school, maar ook voor kategorieën
ouderen die te lijden hebben van (langdurige) werkloosheid, al of niet in samenhang met specifieke kenmerken als geslacht en etnische afkomst. Voor de professionalisering van het beroep is deze hernieuwde opsomming interessant omdat
niet zozeer wordt gesteund op enig bewijs van daadwerkelijke behoefte, wel wordt
teruggevallen op een veel verbreide aanname dat werkloosheid vrijwel automatisch tot beroepskeuze- en verwante levensproblemen leidt die vervolgens tot
voorwerp van beroepskeuzehulp moeten worden gemaakt.
Tot slot wijzen we op een zeer recente aanpassingsvariant die niet zozeer de omschrijving betreft alswel het argumentstype dat in de jaren zestig overboord is gezet. Bedoeld wordt de terugkeer van het rendementspleidooi dat in nauw verband
staat met de bezuinigingen, die in de beroepskeuzevoorlichting worden toegepast.
Het argument krijgt vorm in de uitspraak, dat beroepskeuzevoorlichting belangrijk preventief werk doet, doordat zij mislukkingen in het onderwijs voorkomt en
een bijdrage levert aan de bestrijding van de werkloosheid. Beroepskeuzevoorlich-
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ring betaalt dus eigenlijk zichzelf.
Opzienbarend is de terugkeer niet. Rendementsargumenten worden in de geschiedenis wel vaker gebruikt om de beroepskeuzevoorhchting uit de gevarenzone
te halen. Zo tracht men in 1934 ook het Haags bureau onder een werkloosheidsbestrijdend motto te redden . Opzienbarender dan het cyclisch karakter is de inhoud van de bewering die niet goed lijkt te sporen met de eerdere konstatering, dat
slaagpercentages alleen kunnen toenemen als het onderwijs zelf verbeterd wordt.
10

Uit de gepleegde analyse komt tevens naar voren dat een deel van de aanpassingen
doorkruist wordt door een faktor die ook al in de vooroorlogse periode zo nadrukkelijk aanwezig is. Wij bedoelen de dominante overheidsoptiek waarvan de kontinuïteit niet alleen spanning oproept voor het werk van de partikuliere-, maar ook
van de beroepskeuze-adviseurs en psychologen bij het arbeidsbureau.

15.3.2

De rol van de centrale overheid

Aanvankelijk blijft tussen 1950 en 1970 de spanning nog onder de oppervlakte en
is van een doelstellingsrangorde weinig te bespeuren. Voor een belangrijk deel
heeft dat te maken met de gestage ekonomische groei die de centrale overheid
voert naar een politiek, die de aandacht voor de arbeidsmarkt niet zo urgent maakt
en de belangstelling voor de persoon sterk opvoert. Hier is het de psychologische wetenschap die de verworvenheden van de vooroorlogse periode voortzet en
1 nu ook de openbare voorlichting gaat beheersen. In deze periode zijn openbare en
niet-openbare beroepskeuzevoorlichting qua doelstelling en optiek een en hetzelfde. De jaren zeventig introduceren echter een kentering die geheel in de lijn ligt
van wat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid al in 1962 ten
overstaan van het jarige Centraal Comité formuleert: Het beroepskeuzewerk
moet de aandacht meer gaan leggen op de beroepskeuze. Tot nu toe heeft het pedagogisch element al zoveel aksent gekregen dat het tijd wordt, ook aan de ekonomische kant te gaan denken . Met deze uitspraak doelt hij ook op zijn eigen voorlichting die zich kennelijk te vrijelijk ontwikkelt, daarbij vooral beïnvloed door de
wetenschap die ook in de partikuliere voorlichting domineert. Na 1970 valt binnen
de centrale overheid dan ook een terugkeer te konstateren naar het oorspronkelijk
uitgangspunt: openbare voorlichting is een type, vooral bedoeld om de harmo11
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nie op de arbeidsmarkt te dienen. Een aanvankelijk gegroeide spraakverwarring
wordt daarmee gekorrigeerd, de bemiddelingsadviezen krijgen opnieuw voorrang.
Het is de rijksoverheid zelf die aldus de legitimiteit van haar eigen voorlichting
herstelt, door deze nadrukkelijk als hulpinstrument voor de arbeidsbemiddeling te
herdefiniëren. De domeininterpretatie herstelt zich. Het is dezelfde legitimiteit
echter, die ook weer ten grondslag lijkt te liggen aan de tegemoettreding van de
partikuliere bureaus en die eerder in verband is gebracht met de uitdrukking 'konditionele garantie'. Opnieuw zijn namelijk bewegingen te signaleren die doen vermoeden dat de rijksoverheid haar partner pas tegemoet wil komen, als aan haar
eigen behoeften is voldaan. Dat was al het geval bij de aanvraag voor landelijke
financiering; deze komt er pas nadat de overheid zelf een uitgebreid voorlichtingsnetwerk heeft opgebouwd. Een ander moment doet zich in de jaren zestig voor:
het voortdurend verzoek van het Centraal Comité om subsidiëring van de beroepenvoorlichting wordt pas ingewilligd nadat de rijksoverheid al lang en breed beschikt over een eigen net van jeugdconsulenten, ondersteund door een centrale
afdeling ten behoeve van dokumentatie en methodiek.
Hier lijkt zich de gedachte van een dominantie van de overheidsoptiek te bevestigen. En er zijn meer indikaties die dat doen. Zo mag worden gewezen op het
ministerieel kommentaar van 1982 waarin ook van de partikuliere voorlichting
een betere arbeidsmarktoriëntatie wordt gevraagd. Andere aanwijzingen zijn: de
gedwongen terugtocht uit de lagere school en de onderbouw van het voortgezet
onderwijs, afwijzing van social counseling en vrijetijdsadvisering, voorrang voor
een funktievriendelijker beroepskeuzevoorlichting. Wie deze aanwijzingen bij elkaar optelt, komt onvermijdelijk terecht bij de kontinu gewekte indruk, dat de arbeidsverdeling de eigenlijke leverancier van legitimiteit is.
Op zich is deze sleutelrol niet zo verwonderlijk, indien geplaatst tegen de achtergrond van een beslissing die wellicht als een historische blunder mag worden
aangemerkt. Wij bedoelen de onderschikking van beroepskeuzevoorlichting aan
een departement dat twee partijen onder zijn hoede heeft, die het met elkaar oneens zijn over de domeininterpretatie en over de organisatievorm. Wel verwonderlijk is de historische zwakte die het Centraal Comité in de periode 1940-1950
tentoonspreidt; de weerstand van dit comité tegen de onderschikking staat in ieder
geval in geen verhouding tot de felheid waarmee men zich nog in 1925 tegen zo'n
onderschikking verzet. Ook de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting vertoont,
maar nu veertig jaar later, aangaande de onderschikking eenzelfde karaktertrek.
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Tekent dit wellicht een zwakte die het de centrale overheid wel erg gemakkelijk
maakt tot een resoluut optreden? Wij hebben de indruk van wel. Afgaande op
eigen indikaties en recente publikaties, komen wij tot onderstaande typering:
- tussen de verschillende beroepsorganisaties is weinig bindingskracht. Dit
hangt vermoedelijk samen met de gegroeide tegenstellingen tussen de openbare
en partikuliere beroepskeuze-adviseurs, met de mate van autonomie van de
partikuliere bureaus ten opzichte van hun overkoepelende organisatie (NVB),
met de verschillen in levensbeschouwelijke grondslag, en met de verschillen in
werkveld waarop de deskundige opereert. Alleen tussen de openbare en partikuliere adviseurs groeit in de jaren tachtig enige bindingskracht die wordt ontleend aan de dreiging die op beiden afkomt. Tussen de andere organisaties bestaan weinig tot geen systematische kontakten;
- het ontbreekt de organisaties aan een aktieve achterban. Opmerkelijk is bijvoorbeeld het verschil met 1925 waarin men de katholieke organisaties zich nog
massaal ziet organiseren rond een geruchtmakend en veel geciteerd manifest.
Voorzover het om binding gaat, beschikt alleen de protestants-christelijke sektor
over bezinningslijnen met verwante, maatschappelijke organisaties die men over
belangrijke kwesties nadrukkelijk raadpleegt. Maar deze sektor bewijst in de loop
van de geschiedenis wel de meest konsistente, niet de meeste luidruchtige te zijn.
Ook Wiegersma roert het aspekt van gebrek aan binding met de achterban aan .
Politieke binding is er evenmin. Wel komt in 1983 een voorstel ter tafel om een
politiek adviseur in te zetten . Verder dan tot een voorstel komt men niet.
Het gemis aan achterban versmalt vermoedelijk de basis van waaruit kan worden gewerkt aan behoud van het beroepskeuzewerk. Deze basis omvat thans niet
meer dan wat spaarzame artikelen die staatsrechterlijk van weinig betekenis zijn;
- de organisaties presenteren zich nauwelijks aan het Nederlandse publiek.
Wellicht is dit ook een van de redenen dat het gebruik van psychologisch onderzoek nooit maximaal is geweest. Zo staakt Wiegersma in 1962 een poging, dit
gebruik op z'n spreiding nader te analyseren; alleen ten aanzien van de schoolkeuze-advisering heeft het enige zin, niet ten aanzien van het aantal Nederlanders dat een beroepskeuze-advies krijgt. In 1967 komt hij weer tot eenzelfde
konklusie . Op radio, televisie en in de krant ziet men de beroepskeuzevoorlichting zich ook zelden acte de présence geven. Pas in 1984 is men hier toe aan
een gezamenlijke publiekspresentatie, onder meer door middel van zogeheten
nationale beroepskeuzedagen. Het idee daarvoor is zeker al 20 jaar oud .
12
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In belangrijke beleidsbepalende strukturen is haar stem ofwel afwezig dan wel
nauwelijks hoorbaar. Hier openbaart zich, zo lijkt het, een welhaast totale isolatie uit het (beleid aangaande het) maatschappelijk gebeuren. Dat is vreemd, zeker voor een hulpverenigingsvorm die niet kan terugvallen op een wettelijke
kader. Tot nu toe kan weinig beleid dienaangaande worden gesignaleerd. Wellicht heeft dat ook te maken met de gedachte dat zoiets niet gepast i s . In dit
opzicht vertoont het beroepskeuzewerk karaktertrekken die ook eigen zijn aan
beroepen als de advocatuur. In ieder geval houdt de voorlichting zich opmerkelijk afzijdig, als het gaat om het bewerken van de publieke opinie omtrent het
nut van beroepskeuzevoorlichting;
- het beroepskeuzewerk doet weinig aan marketing in de zin van: behoeften
van potentiële afnemers formuleren. Of, om het in termen van zelfstandig ondernemerschap te zeggen, er is geen assortimentspolitiek. Terwijl voorlichting
een dienst is die uiteindelijk op de konsumentenmarkt moet worden afgezet een markt die voortdurend van groepen en vraag wisselt - , houden vele partikuliere bureaus tot in de jaren '80 vast aan de oorspronkelijk gekozen kliëntgroepen. Zij vertonen zich dus een uiterst behouden producent die de aanslag op de
schoolkeuze-advisering primair beschouwt als een, niet legitieme aanval op een
zelf verworven domein. Kenmerkende reaktie van de bureaus op deze dreiging:
eerst afwijzen, vervolgens zoeken naar samenwerkingsvormen om tenslotte te
belanden in een breuk. Met op de achtergrond het behoud van eigen identiteit
als blijvend streefdoel. Hier wreekt zich een toenemende beroepssegmentering
die niet gepaard gaat met produktdifferentiatie. Met name de jongere leeftijdsgroepen zien zich daardoor overstelpt met, elkaar deels bekonkurrerende
groepen.
16

Wat uit bovenstaande typering dus blijkt: de sterkte van de ene partij kan worden
bevorderd door de zwakte van de andere partij.

15.3.3

De rol van de psychologen

Voor het beroepsvormingsproces in de periode 1950-1985 blijkt de centrale overheid dus opnieuw van grote betekenis. De invloed van de overheidsoptiek geldt
overigens alleen ten aanzien van de keuze van werkvelden, die de beroepskeuze-

212

HERINTERPRETATIE

deskundigen tot hun domein mogen rekenen. In de geschiedenis van de beroepskeuzevoorlichting is weinig tot geen invloed bespeurbaar op de wijze waarop de
beroepsuitoefening moet plaatshebben. Wie dit laatste analyseert, komt onvermijdelijk ergens anders terecht. En wel bij de psychologische wetenschap.
Zo zijn het na 1950 opnieuw psychologen die de inhoudelijke voortgang van de
beroepskeuzevoorhchting aantrekken en het beroepskeuzewerk tot een tamelijk
exclusief domein maken. Het meest pregnant komt de invloed nog naar voren bij
de methodische ontwikkelingen die na 1960 gaan plaatshebben. Dat geldt voor de
introduktie van de counseling, de B-methode, de groepsprojekten als aanvulling
op de individuele begeleiding, enzovoort. Kortom, voor zowat alles wat maar aan
vernieuwing te melden valt. Ook de meest recente aanpassingen en herdefinities
mogen op het konto van psychologen geschreven worden. De dominantie gaat
zelfs verder en strekt zich ook naar andere beroepssegmenten uit. Treffend is bijvoorbeeld te zien hoe het schooldecanaat erdoor beinvloed is. Niet alleen qua opleiding maar vooral ook qua beroepsuitoefening. Wie de literatuur op dit punt aan
een nadere analyse onderwerpt, ontdekt hoezeer ook de schooldecaan werkt met,
van de psycholoog geleende begrippen als zelfkonceptverheldering en horizonverruiming. Men zou kunnen zeggen, dat psychologen hier aan beheersing van andersmans beroepsuitoefening volledig goedmaken aan wat zij aan domeinverlies
noteren. Dezelfde konklusie mag men ook trekken aangaande de beroepsuitoefening van jeugd-, c.q. beroepenconsulenten. Ook hier evolueert de beroepsopvatting vrijwel volledig in de richting van begrippen als: keuzehulp, doorbreking van
keuze-automatismen, methodische hulpverlening, kliënt-verantwoordelijkheid.
En tenslotte mag men ook het begrip consultatie opvatten als een poging, domeinverlies te kompenseren met methodische beïnvloeding van segmenten, die zich
eveneens met beroepskeuze-achtige aktiviteiten (willen gaan) bezighouden.
De dominante rol van de psycholoog zet zich dus na 1950 op onverbloemde
wijze voort. We konstateren dit in weerwil van de beroepsvervaging, die zich in
het dagelijks werk tussen psycholoog en beroepskeuze-adviseur blijkt te voltrekken. Wie de manier van werken in de na-oorlogse periode aan een beschouwing
wil onderwerpen, doet er dan ook goed aan, de psychologische wetenschap opnieuw niet voorbij te gaan.
Ook nu laat zich weer de vraag stellen waaraan dat sukses te danken is. Voor de
verklaring ervan doen we wederom een beroep op een faktor die het succes van de
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psychologen in de vooroorlogse periode ook zo nadrukkelijk weet te ondersteunen. Wij bedoelen de onzekerheid van de kliënt versus de alwetendheid van de
deskundige. Uit de literatuur komen dienaangaande twee impressies naar voren.
Aan de ene kant wordt de kliënt voorgehouden, dat hij zelf tot een beroepskeuzebeslissing moet komen. De adviseur helpt en stimuleert. Deze opvatting past bij
het beeld van de agogische aktie. Wij hebben al aangetoond, welke betekenis deze
opvatting heeft voor (het herstel van) het evenwicht van het verworven beroepsdomein.
Aan de andere kant zijn geen duidelijke signalen te ontdekken dat het traditionele beroepsbeeld van wat de beroepskeuzedeskundige vermag te betekenen, door
iedereen openlijk opzij wordt gezet. Sterker nog, wij hebben het vermoeden dat de
'verouderde' opvatting over beroepskeuzehulp, ongemerkt intakt wordt gelaten
om een al te grote afstandsverkleining tussen kliënt en deskundige te voorkomen.
Voor de handhaving van het exclusief verworven domein is dit beroepsbeeld wellicht ook een konditie vooraf. Nader onderzoek is nodig om deze, hypothetisch
geformuleerde uitspraak op z'n juistheid te toetsen. De ingewikkeldheid waarmee
de publieksinformerende brochures over het nut van beroepskeuzevoorlichting
worden geschreven, laat in ieder geval sporen van dit beeld achter.
Het komt ons ook voor, dat niet alle beroepskeuzedeskundigen een volwaardigcounselende opstelling even aanvaardbaar vinden. In deze zin is de dienstverleningsideologie waarin de deskundige afstapt van alwetendheid, wellicht ten dele
slechts ogenschijnlijk.
De dominante rol van de psychologen verschaft het Nederlandse beroepskeuzewerk intussen, dat moet gekonstateerd, een opmerkelijke stabiliteit aangaande de
manier, waarop het beroepskeuzeprobleem wordt aangepakt. Het is dan ook de
moeite waard, deze stabiliteit nog eens apart aan een beschouwing te onderwerpen. We doen dat in ons laatste hoofdstuk. Voordat we daar aan toe zijn, willen we
eerst de vraag stellen of de dominante rol op inhoudelijke gronden terecht is.
We beantwoorden deze vraag door middel van een expertise naar de effekten
van beroepskeuzevoorlichting. Twee effekten staan hierbij centraal: voor de arbeidsverdeling en voor het individueel welzijn. Beide doelstellingen springen in de
gepleegde analyse immers als centrale betekenissen naar voren.

i 6 Effekten van beroepskeuzevoorlichting
l6.1

VOOR DE ARBEIDSVERDELING

Wie wil nagaan wat de beroepskeuzevoorlichting ten aanzien van de gegeven doelstellingen aan daadwerkelijke effekten te zien geeft, kan op verschillende manieren te werk gaan. Zo is het mogelijk, de doelstellingen te operationaliseren en
vervolgens te kijken wat er in de praktijk van terecht komt. Zo'n effektmeting
vraagt om een onderzoek waarvan de omvang onze studie ver overstijgt.
Een andere mogelijkheid is, een kompilatie te geven van recent onderzoek (meta-analyse), waaruit het effekt van voorlichting afleidbaar is. Ook deze effektmeting is niet mogelijk, omdat zulke onderzoeken die specifiek op de gegeven doelstellingen zijn gericht, niet voorhanden zijn. Wel vindt in de praktijk evaluatie
plaats, maar het gaat hier vaak om versnipperde, kleinschalige projekten waarin
wordt gevraagd naar de ervaringen of verwachtingen van een groep of individu
tijdens het voorlichtingsproces. Landelijk, systematisch en kontinu onderzoek
naar het effekt bij de kliënt en bij de arbeidsverdeling (de beroepsarbeid) ontbreekt.
De variatie aan begeleidingsaktiviteiten die zouden moeten worden gemeten, is
ook erg groot. Zo groot zelfs dat een effektmeting zoals die ons voor ogen staat,
een van de moeilijkste onderdelen is van een studie van de beroepskeuzevoorlichting. Er mag zelfs gekonstateerd worden dat er ten aanzien van de gegeven doelstellingen in de praktijk weinig wordt geoperationaliseerd. Men betoogt wel veel.
Neem de arbeidsverdeling. Wat zich hier aan uitwerking voordoet, beweegt zich
hoogstens op het niveau van niet-geëxpliciteerde, voorwetenschappelijke vermoedens. Wat te denken bijvoorbeeld van begrippen als: arbeidsverdeling, arbeidsprestatie, produktiviteit, arbeidsmarktregulering, e.d.? Onder welke voorwaarden is sprake van een optimaal beroepssukses? Wat betekent het, dat de beroepskeuzevoorlichting moet bijdragen aan de gewenste geografische- en beroepsmoraliteit? Onder welke kondities komt een adekwate arbeidsmarktoriëntatie tot
stand? Wat hier ontbreekt, is een coherent geheel van veronderstellingen die aan
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de relatie beroepskeuzevoorlichting-arbeidsverdeling ten grondslag liggen.
Wat thans wel aan effektmeting kan worden uitgevoerd, kan - voorzover het om
de arbeidsverdeling gaat - dan ook ten hoogste een vertaling zijn van de onvrede
die aangaande deze doelstelling leeft. Afgaande op indikaties uit de literatuur
spitst deze onvrede zich vooral toe op de te geringe aansluiting tussen de individuele beroepswensen en de harde eisen van het beroepsleven en de arbeidsmarkt.
Uit de analyse mag worden afgeleid, dat zich met name op dit punt de polarisatie
voordoet. De geschiedenis laat zien waar deze polarisatie vandaan komt. In de
vooroorlogse periode is het beroepskeuze-advies gebaseerd op een analyse van individuele geschiktheid en beroepseisen. Het individu staat ook onder zware morele druk om zich aan de arbeidsverdeling aan te passen. Deze manier van voorlichten past bij het tijdsbeeld van destijds. Vooral na 1960 veranderen de opvattingen,
mede onder invloed van de gewijzigde, ekonomische omstandigheden. Het beroepskeuze-advies krijgt een verbrede grondslag waarvan de geschiktheid slechts
onderdeel is. De morele druk neemt af maar de internalisering van het arbeidsideaal zorgt niettemin voor evenwicht.
Na 1975 is een ander beeld te zien. Een verslechterende ekonomische situatie
leidt tot een verhoogde druk van de arbeidsverdeling op de beroepskeuze. De praktijkwerkers groeien in hun stellingname echter niet mee, het kliëntbelang zoals zij
dat definiëren, blijft primair. Er ontwikkelt zich zelfs een kritische opstelling tegenover de betekenis van arbeid. Zodoende is de diskrepantie tussen arbeidsverdeling en individueel welzijn een struktureel gegeven: het spanningsveld is inherent
aan de gegroeide manier van opvatten en werken. Bij nadere analyse van de gangbare begeleidingsvarianten valt ook een zwaar accent te konstateren op bevordering van de zelfkennis bij de kliënt. Overdracht van beroepseisen heeft minder
aandacht, voor een daadwerkelijke oriëntatie op de beroepenwereld is vaak geen
ruimte vrijgemaakt c. q. beschikbaar. Voorts neemt - zeker binnen het voortgezet
onderwijs - het geschiktheidsonderzoek maar een bescheiden plaats in. De koncentratie valt in toenemende mate op ontdekking van interessen, vergroting van
keuzevaardigheden, ontwikkeling van waarden die de kliënt al of niet belangrijk
vindt in zijn latere leven. Tot deze waarden behoort ook de eigen stellingnameten
opzichte van arbeidsmarkt en beroepsarbeid. Tenslotte vindt niet zelden een ontkoppeling plaats tussen studiekeuze en beroepskeuze. Beide worden steeds vaker
als zelfstandig probleemgebied behandeld.
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Wellicht is het dienstig, de geschetste ontwikkeling nog eens in schema te verduidelijken. Onze meetpunten zijn 1925, het jaar waarin de eerste, gezamenlijke en
publieke diskussie over de betekenis van beroepskeuzevoorhchting plaatsheeft, en
1984, het laatste jaar waarvan wij de gebeurtenissen volledig hebben gevolgd. Het
schema doet wellicht wat gechargeerd aan. Het moet dan ook vooral gezien worden in z'n betekenis voor gelegde accenten.
doelstellingen van voorlichting

bescherming van de rationele arbeidsverdeling

bescherming van het arbeidsideaal

methode van voorhchting

1925

1984

1
- inventarisering van
beroepseisen
- arbeidsmarkt als
toets

4
- vrijblijvende inventarisering van beroepen
— verwerping arbeidsmarkt als toets

2
- direktief advies

5
- niet dwingend gesprek (authentieke
keuze)
- alternatieve arbeidsoriëntatie

- aangepaste arbeidsoriëntatie

bescherming van het individueel welzijn

3
- inventarisering van
geschiktheidseisen

6
- inventarisering van
zelfbeeld (geschiktheid, interessen,
waarden, e.d.)

In het schema is te zien hoe de ontwikkeling is verlopen. In 1925 gaat het nog
om een direktie relatie tussen de cellen 1,2 en 3, en de arbeidsverdeling. In 1984 is
de relatie tussen de cellen 4,5,6 en de arbeidsverdeling veel minder direkt. Vanuit
de arbeidsverdeling gezien, is derhalve sprake van een minderend effekt van be-
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roepskeuzevoorlichting, voorzover de relatie tussen arbeidsverdeling en beroepskeuzevoorlichting wordt gedefinieerd in termen, zoals die uit de recente onvrede
naar voren komt. Nader geformuleerd funktioneert de beroepskeuzevoorlichting
dan onvoldoende als filter ten behoeve van arbeidsmarkt- en beroepseisen.
Misschien mag men het ook zo zeggen: de arbeidsverdeling vraagt kennelijk om
een eigen voorziening. Uit de recente bewegingen van de centrale overheid, de
politiek en het Verbond van Nederlandse Ondernemingen terzake van het beroepskeuze-advieswerk, zou men dit althans mogen afleiden. In de voorafgaande
hoofdstukken zijn we verschillende van deze bewegingen tegengekomen. Historisch gezien kan men er ook begrip voor hebben. Tot een nadere uitwerking van
zo'n type voorhchting komt het hier echter niet. Wij hebben daar drie argumenten
voor.
Allereerst is er geen analyse van de arbeidsverdeling als doelstelling, die ook een
verwijzing inhoudt naar een benadering die het beroepskeuzevraagstuk onderzoekt en definieert in termen van kosten en opbrengsten. Een ekonomische optiek
derhalve zoals die recentelijk ook in het onderwijs geïntroduceerd is en waarbij de
investeringen worden afgezet tegen het rendement dat men ervan verwacht .
Zo'n benadering ontbreekt tot dusver en dat kan weer in verband worden gebracht
met de dominante rol van de psychologische wetenschap die zulk een optiek nog
niet heeft toegelaten in haar beroepsdomein. Wat we hier missen, is dus een benadering waarin ook vragen worden gesteld omtrent de bijdrage van beroepskeuzevoorhchting aan de ekonomische groei en aan de hieruit voortvloeiende kriteria
voor de instrumenten, die daartoe moeten worden ingezet.
1

Het tweede argument verwijst naar het ontbreken van een analyse van de verhouding tussen de arbeidsverdeling als een gegeven komplex van eisen, versus de
arbeidsverdeling als veranderbare grootheid. Deze analyse is van belang, omdat ze
nader inzicht biedt in de mogelijkheden tot (her-)organisatie van de (kwaliteit van)
de arbeid. Uit beschikbaar onderzoek mag worden afgeleid dat de arbeidsverdeling
veranderbaar is, als dit bijvoorbeeld op het niveau van de konkrete werkplek wordt
aangepakt . Voorzover beroepskeuzevoorlichting in dit proces een rol kan vervullen, moet deze waarschijnlijk op dat niveau worden gezien. Enige experimenten
zouden deze suggestie overigens nader kunnen exploreren.
Ten derde wijzen we op het ontbreken van een analyse waarin de eisen van de
arbeidsverdeling bekeken worden op hun relatie met de doelstellingen van individueel welzijn. Deze analyse loopt parallel aan de analyse van de relatie onderwijs2
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arbeid. In deze optiek wordt vooral gezocht naar een antwoord op de vraag, hoe
beide typen doelstellingen elkaar wederzijds beïnvloeden en welke verhouding
daaruit als kommunikatiemodel moet voortvloeien . In de beroepskeuzevoorlichting is de ontwikkeling van zo'n model nog niet tot stand gebracht. Tot diep in de
jaren zeventig heeft men daar ook geen punt van gemaakt. Dat houdt ook verband
met de voorkeur van de dominante wetenschap: volledige oriëntatie op de individuele keuze, weinig reflektie op strukturen en processen die dit niveau overstijgen. De Contactcentra Onderwijs - Arbeid zijn dan ook geen initiatief van binnenuit.
3

Uit het bovenstaande mag men tevens afleiden dat het bij de tracering van de relatie tussen arbeidsverdeling en beroepskeuzevoorlichting, om een komplexe problematiek gaat. Tot dusver is deze relatie onvoldoende doordacht, wordt vooralsnog gebaseerd op niet bewezen vooronderstellingen. Er is meer studie nodig om de
wederzijdse eisen en bijdragen in een juist perspektief te zien. Op dit punt ligt dan
ook een fors onderzoeksterrein braak. In deze zin kan op dit moment ten hoogste
worden gekonstateerd, dat de geschiedenis twee typen voorlichting laat ontwikkelen die elk een hegemonie nastreven. Het gaat er nu om, beide claims via aanvullend onderzoek op hun wederzijdse merites voor de arbeidsverdeling te beoordelen. Van hieruit kan men dan toegroeien naar een model waarin aan beide interpretaties recht wordt gedaan. Uit de analyse valt weliswaar af te leiden dat de huidige beroepskeuzevoorlichting in de visie van overheid en werkgevers aan effekt
inboet. Dit oordeel kan echter niet ongenuanceerd worden gegeneraliseerd.

l6.2

VOOR HET INDIVIDUEEL WELZIJN

Doemt inmiddels de vraag op hoe het is gesteld met de bijdrage aan het individueel
welzijn. Allereerst, het is opmerkelijk te zien, hoe hier eveneens begrippen worden gehanteerd waarbij zich de konkrete inhoud vooralsnog uiterst moeizaam laat
voorstellen. Dat geldt niet alleen voor een allesomvattend begrip als individueel
welzijn, maar ook voor meer specifieke termen als: zelfkonceptverheldering, keuzevaardigheid, horizonverruiming, en dergelijke. Om een voorbeeld te geven: alleen al van het begrip keuzevaardigheid laten zich meerdere operationalisaties
voorstellen die elk een aspekt van keuzevaardigheid meten en kunnen variëren
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van algemeen (het kiezen) tot bijzonder (het kiezen van een vak). We zien hierbij
af van een antwoord op de vraag, welke keuzevaardigheidsaspekten specifiek tot
het domein van de beroepskeuzedeskundige gerekend mogen worden.
Voorts, beroepskeuzeprogramma's beogen meestal een effekt op korte termijn.
Gemakshalve noemen we dat de korte-termijn definitie. Aan het eind van het keuzeproces moet de kliënt een aantal vaardigheden bereikt hebben die hem in staat
stellen tot een verantwoorde, authentieke keuze. Vaak is dit een vervolgstudie,
soms een afgebakend beroep(-sveld), dan weer een kombinatie daarvan, aangevuld
met andere levensgebieden. Er bestaat onzerzijds geen twijfel dat hier belangrijke
effekten optreden, hoewel hiernaar geen systematisch onderzoek wordt gedaan .
Onduidelijk blijft dus in welke mate de effekten optreden, waaraan ze af te lezen
zijn en wat de specifieke meerwaarde van beroepskeuzevoorlichting is ten opzichte
van andere, vaardigheidsbevorderende instituties. Het gebrek aan onderzoek verhindert ook een duidelijk zicht op de vraag, welke methoden in het licht van de
beoogde effekten de beste resultaten te zien geven . Wat wel duidelijk is: sociaal
wetenschappehjk onderzoek laat niet zelden het betrekkelijke van verantwoorde,
authentieke besluitvorming zien. Zo blijkt de keuze nogal eens mede aan nietauthentieke faktoren gebonden zoals milieu, geslacht, de opvatting van de docent,
de beschikbare werkgelegenheid in de regio en/of de informatiestruktuur. Als
voorbeeld wijzen we op de onderzoeken van Van Westerlaak, Carpay, Van Hoof,
Nas, Keizer, Jungbluth en Diederen.
4

5

Het onderzoek van Keizer is tamelijk recent en betreft een analyse van de allereerste examens-nieuwe-stijl binnen het zogeheten Mavo-projekt: een opleiding
van 4 jaar met in het vierde jaar een niveaudifferentiatie per vak .
Elke leerling kan daarbij zelf uitmaken op welk niveau hij eindexamen zal doen.
Keizer's konklusie wijst erop, dat de diplomaverschillen tussen jongens en meisjes
voor wat het niveau betreft, niet kleiner maar groter worden. Oorzaak is het systeem van de vrije niveaukeuze. Want bij het eerste deel van het examen - het
schoolonderzoek dat iedereen moet doen - zijn er geen verschillen in resultaat.
'Bijna overal waar leerlingen vrij kunnen kiezen, blijken meisjes gemiddeld lager
te opteren dan jongens'. Aldus Keizer die eraan toevoegt, dat deze verschillen nog
klein zijn in vergelijking met de verschillen die optreden bij de vakkenpakketkeuze. Keizer pleit er dan ook voor, deze verschillen te elimineren door aan de keuzevrijheid van vakken te tornen.
6
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De publikatie van Jungbluth is eveneens recent en betreft een promotie-onderzoek
uit 1982 naar de bijdrage van de school c.q. de docent aan de instandhouding van
de traditionele meisjes-pedagogiek. Het onderzoek laat zien hoe belangrijk de rol
van de docent is bij de bestendiging van de traditionele rol bij meisjes - ook in de
beroepskeuze .
7

Het onderzoek van Van Hoof, Nas en Van Westerlaak is wat ouder, dateert uit
1966 en spitst zich toe op de sociale konditionering van de beroepskeuze, op het
feitelijk proces van de keuze van beroep, werk en werkkring, en op de omgevingsfaktoren die dit proces richting geven. Dat alles beperkt tot de beroepskeuze van
jeugdigen beneden de 18 jaar .
Het onderzoek start vanuit de konstatering dat aan de beroepskeuze-theoretische benadering een psychologische norm ten grondslag ligt die tot uitdrukking
komt in de gekozen omschrijving 'verantwoorde besluitvorming'. Het gevolg is
dat men bij de analyse van de feitelijkheid niet dieper graaft dan de bevinding dat
de realiteit van de beroepskeuze gekomphceerd is, niet aan de norm beantwoordt
en doorkruist wordt door externe, toevallige faktoren die dan verder buiten beschouwing worden gelaten. In onze woorden vertaald: verantwoorde besluitvorming streeft naar eliminatie van buiten-individuele faktoren die beschouwd worden als hinderlijk voor het innerlijk groeiproces. De beste beroepskeuze is de keuze
die bewust is gemaakt en wel op grond van faktoren die aan de innerlijke persoon
zelf zijn ontleend.
Het hier aangeduide onderzoek krijgt in 1967 z'n vervolg in een studie van Van
Westerlaak (in nauwe samenwerking met Van Hoof en Carpay) naar de invloed
van de ouders als representanten van de direkte omgeving van het kind , om daarna opgevolgd te worden door een, in 1973 afgerond onderzoek van Van Westerlaak en Carpay naar de betekenis van de werkgelegenheid ter plaatse voor de beroepskeuze; in dit geval van eindexamenkandidaten van lts en ulo . De onderzoeksresultaten bij elkaar opgeteld, ontstaat de indruk van een beroepskeuze die
eerder doet denken aan, wat de onderzoekers 'positionele besluitvorming' noemen: een proces van opeenvolgende keuzes die op velerlei manieren, en vaak ongezien of ongewild, gekonditioneerd worden door voorafgaande beslissingen en
door de inwerking van referentiekaders als gezin, familie, school, sociaal milieu,
vrienden, kennissen en publieke informatie. Deze referentiekaders staan ook weer
met elkaar in wisselwerking. Gegeven dit komplexe karakter, geeft de ontwikke8

9

10
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lingspsychologische benadering geen afdoende verklaring voor de vraag hoe de
beroepskeuze tot stand komt: positionele faktoren bepalen de keuze evenzeer als
persoonsgebonden faktoren. Een waarlijk authentieke keuze is dan ook welhaast
uitgesloten; beroepskeuze lijkt eerder een kompromis tussen individu en omgeving. Anders gezegd, tussen de authentieke en de feitelijke keuze ligt een wereld
van 'ruiskomplexen' die niet volledig weggewerkt lijken te kunnen worden. Men
kan, zo zou men deze uitslag kunnen interpreteren, hoogstens streven naar het
maximaal haalbare.
Tenslotte het zogeheten longitudinale onderzoek waarin de school- en beroepsloopbaan is gevolgd van jongens en meisjes die in 1965 van de lagere school zijn
gekomen. In deel 3 dat op rekening komt van Diederen en waarin de keuze van het
beroep centraal staat, komt naar voren dat de vorming van een beroepswens op het
einde van het voortgezet dagonderwijs afhankelijk is van onder meer sekse: jongens zoeken relatief veel beroepen in de primaire en sekundaire sektor, meisjes
willen relatief veel beroepen in de tertiaire en kwartaire sektor . Beroepswensen
in de richting van de kwartaire sektor treft men weer relatief veel aan bij de hogere
opleidingsniveaus, beroepswensen in de richting van de tertiaire en secundaire
sektor relatief veel bij de lagere opleidingsniveaus. De feitelijke realisering van
beroepswensen blijkt afhankelijk van de arbeidsmarkt maar ook van een faktor als
de kultureel voorgegeven rolverdeling tussen mannen en vrouwen.
11

Tot zover enkele voorbeelden uit een reeks van beschikbare onderzoeken die, alle
tesamen genomen, wijzen op het vermoeden, dat keuzeprocessen en karrières zich
niet geheel lijken te ontdoen van irrationele invloeden. Buiten-individuele faktoren zoals gerelateerd aan sekse en sociaal milieu, blijken het keuzeproces vaak een
wending te geven en dat kan ook het geval zijn met toevallige faktoren als de beschikbare vraag in de regio of nog wat anders. Het vraagstuk van de sekse- en
milieugebondenheid is overigens een aandachtsveld dat ook de beroepskeuze-adviseurs niet ontgaat. In de jaren zestig kan men het vraagstuk al toegepast zien op
het vermoeden dat ook de beroepskeuze-adviezen niet geheel sekse- en milieuvrij
zijn.
Wat zich voorts aan irrationele faktoren voordoet, lijkt ook in de hand te worden gewerkt door gebrek aan adekwate, tijdige en op de kiezer afgestemde informatie van de kant van de voorlichting zelf. Zodat veel van het beoogde rationalisa-
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tieproces erdoor verloren kan gaan: wat werkelijk relevant moet zijn, staat niet ter
beschikking en wat niet zo relevant is, wordt in de besluitvorming meegenomen.
Als voorbeeld kan hier gewezen worden op het onderzoek van Van Westerlaak
naar de effekten van de invoering van de zogeheten Tweefasen-struktuur voor de
processen van studie- en beroepskeuze van onder andere vwo-leerlingen . In vertaalde vorm blijkt uit dit onderzoek, dat leerlingen op vele manieren van informatie worden voorzien en dat deze informatie nogal eens een scheve besluitvorming
in de hand werkt die niet tijdig door officiële kanalen wordt gekorrigeerd. Er is
sprake van informatieverspilling, van enige koördinatie en onderlinge afstemming is geen sprake. Leerlingen wordt vaak ook niet geleerd, met informatie om te
gaan en er de goede gegevens uit te halen. Het voorlichtingsmateriaal zelf biedt
daartoe ook weinig mogelijkheden. Voorts blijkt hoezeer het eff ekt van voorlichting afhankelijk is van de sterkte en betrouwbaarheid van andere kanalen. Zo gezien heeft beroepskeuzevoorlichting heel wat te schaften met gegevens die de informatie zodanig kunnen vervormen dat een 'irrationeel' keuzeproces optreedt.
Vaak is dit proces al gestart, nog voordat de 'officiële' informatie op gang komt.
12

Overigens wordt met het geciteerde onderzoek nog niet goed duidelijk, welke positieve of negatieve rol de beroepskeuzevoorhchting hier speelt c.q. gespeeld
heeft. Om dit te weten, is veel, aanvullend onderzoek nodig waaronder ook naar de
(tegen-)werking van andere instituties. Het is zelfs de vraag of de term 'verantwoord' - vanuit de beroepskeuzevoorlichting gezien — zomaar met niet-milieuen/of geslachtsspecifiek verbonden mag worden. Een 'traditionele' keuze kan voor
deze voorlichting soms heel authentiek zijn. Wel mag het verwondering wekken,
dat in de beroepskeuzevoorlichting niet of zo weinig gebruik wordt gemaakt van
andere typen beïnvloeders die op een gezonde wijze bijdragen aan het effekt dat
men hier zou willen. Als voorbeeld kan men denken aan emancipatiewerkers en
aan schokeffekten van wetenschappelijk onderzoek.
Wat het geciteerde onderzoek wel laat zien: in individuele keuzes laten zich bij
voortduring sociale processen herkennen. De historisch gegroeide, monodisciplinaire opbouw van het beroepskeuzewerk stelt haar echter niet goed in staat tot
herkenning ervan. Ook dit hangt samen met de manier van werken. Dit laatste is
juist ook de reden van de, zij het nog povere opkomst van sociaal-wetenschappelijk
onderzoek op dit gebied. Voorzover de herkenning er wel is, beweegt de korrektie
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zich wederom op het niveau van de individuele keuze-beinvloeding. Dit laatste, zo
zou men kunnen konkluderen, met onvoldoende succes. Anders geformuleerd, in
de beroepskeuzevoorlichting ziet men wel wat er feitelijk speelt, maar de aangedragen oplossing is niet optimaal.
Tot zover de korte-termijndefinitie. Er is ook een lange-termijn definitie waarin
de, op korte-termijn verkregen effekten op de voet worden gevolgd. Dat kan bijvoorbeeld door middel van longitudinaal onderzoek, onderzoek dus op verschillende tijdstippen na de verstrekte voorlichting.
Naar de lange-termijn effekten wordt in de beroepskeuzewereld geen onderzoek gedaan. Wat zich na de voorlichting afspeelt, ontrekt zich meestal ook aan de
waarneming en/of de invloedsfeer van de beroepskeuzedeskundige. Dat hangt samen met de positie die hij gekozen heeft: bedoeld om vooral de korte-termijn definitie van dienst te zijn. De voorlichting is hierop ook afgestemd. Wel zijn er signalen, dat er heel wat omstandigheden kunnen zijn die een korte-termijneffekt teniet doen. Als voorbeeld kan gewezen worden op een verschijnsel dat bekend staat
als 'verdringing'.
Verdringingsprocessen maken onderdeel uit van het arbeidsmarktproces waar
het een komen en gaan is van vragers en bieders. Zodra de bieders in de meerderheid zijn, krijgen de vragers keuzemogelijkheid waarbij niet zelden de keus valt op
de bieder, die voor hetzelfde geld op dezelfde arbeidsplaats meer te bieden heeft.
Met als gevolg: meer kans voor de hoger-opgeleiden die de lager-opgeleiden - ook
voor het werk geschikt - van de plaats verdringen en zo verder.
Een ander voorbeeld betreft de kwaliteitsdaling van het werk dat zich niet meer
goed verhoudt met het stijgend opleidingsniveau van de aanstaande beroepsbeoefenaar. Deze kwalitatieve diskrepantie tussen vraag en aanbod maakt een uiterst
belangrijk onderdeel uit van de relatie onderwijs-arbeid. Geurts signaleert, dat dit
verschijnsel zich in steeds meer beroepsgroepen en op steeds meer beroepsniveaus
gaat voltrekken . Oorzaak: vooral de techniek en de voortschrijdende automatisering die vele beroepsaspekten verlagen tot routinematige handelingen. Wat in
zijn ogen niet betekent dat de opleidingsniveaus dus maar verlaagd moeten worden, want dit betekent een niet te rechtvaardigen koncessie aan het bedrijfsleven.
Daar zijn de individueel verworven kapaciteiten ook te waardevol voor. Vandaar
de gedachte, de problematiek wederzijds te bekijken, door bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar te brengen via aansluiting op het begrip 'innovatieve kwali13
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fikaties'. Het is met name dit begrip dat ook van grote betekenis kan zijn voor de
beroepskeuzevoorlichting, zodat er alle aanleiding is, dit begrip in een nadere analyse nog eens op zijn merites te beoordelen .
Tenslotte is er, als derde voorbeeld, de kwantitatieve diskrepantie, weer een ander aspekt van de relatie onderwijs-arbeid. Het gaat hier om het verschil in aantallen vragers en bieders. Hier vertoont zich een droevig beeld van de samenleving
anno 1985: een werkloosheid van circa 800000 onder wie een hoog aantal jeugdwerklozen.
Kortom, gelet op het moment na de ontvangen voorhchting kan er heel wat
schorten aan de bescherming van het individueel welzijn in termen van realiseerbare mogelijkheden. Niet zelden vertoont zich dan ook een gat tussen wat beoogd
en gerealiseerd kan worden. Dat gat kan al ontstaan als de kliënt geen toegang
krijgt tot de school die hij, mede dankzij de ontvangen voorlichting heeft gekozen.
Hierdoor wekt voorlichting bij ons de indruk van een belangwekkend maar ook
tamelijk vrijblijvend gebeuren, dat z'n oorsprong wederom vindt in de positie die
hier is gekozen: een hulpverlening die zich vrijwel alleen presenteert tijdens een
(allereerste) keuzeproces. De gekozen welzijnsdefinitie is daarom ook normatief,
geeft aan wat eigenlijk zou moeten zijn.
14

De hier bedoelde problematiek kan men ook nog op een andere wijze uitdrukken.
Men zou kunnen zeggen, dat in de beroepskeuzevoorlichting het accent valt op de
beïnvloeding van de individuele komponent van de beroepskeuze. Middelpunt van
deze komponent is de kliënt die gaat kiezen. Beroepskeuzeprogramma's hebben
vooral tot doel, dit keuzeproces tot een goed einde te brengen. De aandacht ligt op
de persoonsgebonden faktoren die vaak kernachtig worden weergegeven met: wat
wil de kliënt, wat kan hij, wat vindt hij interessant en wat vindt hij belangrijk. De
eindterm is steeds een keuze.
Beroepskeuze kent echter ook een strukturele komponent, omvattende de faktoren die de realisering van een gemaakte keuze in de weg staan c.q. bevorderen.
Men zou de strukturele komponent ook kunnen zien als het geheel van randvoorwaarden waaronder de realisering van de beroepskeuze al of niet gestalte krijgt.
Tot deze randvoorwaarden zijn o.a. te rekenen: arbeidsmarktprocessen, processen
in de beroepsarbeid, processen bij de toegang naar c.q. in het onderwijs, processen
in de intermediaire informatiestruktuur naar de kliënt. Individuele en strukturele
komponent bepalen beide de kwaliteit van de begeleiding die de kliënt krijgt aangeboden.
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De strukturele komponent behoort in de beroepskeuzevoorlichting tot een onderontwikkeld gebied dat nog niet inherent is aan de manier van werken. Het enige vermeldenswaardige feit op dit punt is de recente aandacht voor de zogeheten
signaalfunktie . Men bedoelt ermee: attenderen op ongewenste verschijnselen.
Men bedoelt er niet mee: aktief beïnvloeden van deze verschijnselen. Dit laatste is
ook de reden dat de beleidsbeïnvloedende rol van beroepskeuzevoorlichting niet
dan wel uiterst mager is ontwikkeld. Wij hebben de indruk, dat dit negatief inwerkt op de belangstelling voor beroepskeuzevoorlichting. Sporen hiervan zijn al
te zien bij de centrale overheid, die in haar beleidsmatige zorg voor de werkloosheid weinig aktieve steun ondervindt van de beroepskeuzedeslcundigen. Een tanende belangstelling is dan het gevolg. Dergelijke sporen zijn ook te zien bij de
vakbeweging. Zo vermindert de FNV in 1982 de bijdrage aan de Raad voor de
Beroepskeuzevoorhchting onder het motto van 'prioriteiten bij de FNV' . Vermoedelijk moet hier gelezen worden: de FNV wil gewoon werk op de plank en
verwacht, dat ook de Raad daar een steentje aan bijdraagt. Wij sluiten niet uit, dat
ook aan kliëntzijde mogelijk steunverlies gaat optreden. Miskenning van de taak
aangaande de strukturele komponent werkt n.1. een begripsverwarring in de hand
die men in de beroepskeuzevoorlichting altijd heeft willen vermijden en bestrijden : een beroepskeuze die niet méér omvat dan wat de kliënt aan toevallige mogelijkheden geboden wordt. Bovendien strekt voorlichting zonder strukturele beïnvloeding, vooral ten voordele van groepen die op basis van bepaalde achtergrondkenmerken toch al sterk genoeg zijn, om zichzelf te redden.
15

16

Wij zien de struktuurbeïnvloedende taak dan ook als noodzakelijke aanvulling
op de aanpassing, die thans in de beroepskeuzevoorlichting gangbaar is: die van de
doelverschuiving c.q. verandering van omschrijving. Snel zou hier spreken van
het maatschappelijk werkmodel als pendant van het gangbare, individualistische
relatiemodel .
17

16.3

KONKLUSIE

Al met al dringt zich in dit hoof stuk een uiterst gebrekkige eff ektmeting op die in
geen verhouding staat tot de meting, die eigenlijk had moeten plaatsvinden. Daarmee is de gepleegde effektmeting tegelijkertijd het zwakste en het sterkste onderdeel van onze studie. Het zwakste, omdat de effektmeting niet aan de eisen vol-
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doet. Het sterkste, omdat dit het Nederlandse beroepskeuzewerk althans in dit
opzicht typeert. Dit laatste is in overeenstemming met het beeld dat al eerder omtrent de researchsituatie is vastgesteld. In deze zin laat dat deel van de hypothese
waarin een niet maximaal haalbaar effekt wordt aangenomen, zich niet strikt
bevestigen. Er zijn wel indikaties dat het effekt vanuit de arbeidsverdeling gezien,
mindert, vanuit het individueel welzijn gezien relatief genoemd moet worden. Tot
een hogere inschatting komen wij vooralsnog niet. We zien hierbij af van de mogelijke effekten die beroepskeuzevoorhchting teweeg brengt in het latere leven
van de kliënt. Het is ons niet bekend om welke effekten het hier zou kunnen gaan,
in welke mate zij zich voordoen en in hoeverre ook door andere instituties daaraan
wordt bijgedragen. Hier laten zich overigens uiterst interessante onderzoeksvragen stellen, zoals de vraag naar de bijdrage aan aspekten van geestelijke volksgezondheid (persoonlijk welbevinden, ziekteverzuim e.d.).
De oorzaak van de gebrekkige effektmeting ligt in de afwezigheid van onderzoek waarin op de gegeven doelstellingen effekttoetsing wordt toegepast .
18

De geschetste effekttypen zijn struktureel, hangen samen met de manier van werken in relatie tot de komplexiteit van het beroepskeuzeprobleem. Een globale beschouwing van dit probleem leidt al gauw tot een benadering op drie niveaus:
- op mikro-niveau gaat het om twee komponenten: de konkrete vraag van de
kliënt en de konkrete vraag van de werkgever;
- op meso-niveau gaat het om de processen en strukturen die de wederzijdse
aansluiting tussen beide vragen bevorderen c.q. belemmeren. Op dit niveau
laten zich de randvoorwaarden herkennen zoals hierboven geformuleerd; maar
ook de randvoorwaarden waaronder de werkgeversvraag wordt gerealiseerd,
horen erbij;
- op makroniveau gaat het om de strategische beleidsprocessen die direkt of
indirekt het beroepskeuzeprobleem raken. Deze processen maken weer onderdeel uit van een veelomvattender arbeidsvoorzienings- en welzijnsbeleid.
De dominante, beroepskeuzepsychologische invalshoek richt zich in hoofdzaak
op een verantwoorde besluitvorming op mikro-niveau, in het bijzonder aangaande
de kliëntvraag. Bij deze invalshoek overweegt een definitie die beroepskeuze vooral omschrijft als de vorming van een individuele beroepswens. Onderzoek toont
echter aan, dat beroepskeuze niet alleen vanuit de vorming van een beroepswens te
verklaren is. De keuze van het beroep wordt
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- ook gedetermineerd door achtergrondkenmerken als geslacht, milieu en gevolgde opleiding;
- ook gedetermineerd door de feitelijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt en
in de beroepsarbeid.
In deze zin ware beroepskeuze beter te verklaren, indien het wordt opgevat als
een kompromis tussen individuele motivatie (beroepswens), achtergrondkenmerken en feitelijke realiseerbaarheid.
Voorts laat de onderscheiding zien, dat beroepskeuze zich op meer niveaus voltrekt. Op elk niveau dient verantwoorde besluitvorming plaats te hebben, alvorens van een goede beroepskeuze sprake kan zijn. Zo gezien veronderstelt het beroepskeuzeprobleem een komplexiteit die de tot nu toe dominante benadering
overstijgt. Wij zien dan ook reden tot de introduktie van een meerdimensionele
analyse van het beroepskeuzevraagstuk. De opbrengst hiervan is drieërlei:
- er komen aanwijzingen beschikbaar omtrent de aard van de deskundigheden
die ingezet moeten worden
- er komt een beter zicht op de instrumenten die gebruikt moeten worden
- het leidt tot integrale theorievorming waarmee het beroepskeuzeprobleem
adekwaat kan worden beschreven en verklaard.
Wij komen in het laatste hoofdstuk op de praktische konsekwenties hiervan terug. In de beroepskeuzevoorlichting zelf begint men overigens ook wel in te zien,
dat de huidige manier van werken niet optimaal voldoet. Vooralsnog uit zich dit
alleen in een toenemende zorg om operationalisering van doelstellingen , en in
een herbezinning op de adekwaatheid van de beschikbare beroepskeuzepsychologische theorieën . Aanwijzingen dat men ook ruimte wil geven aan andere disciplines en deskundigheden, zijn echter niet voorhanden.
19

20

17 Nabeschouwing
17.1

STABILITEIT VERSUS DE-STABILITEIT

Het Nederlandse beroepskeuzewerk kenmerkt zich naar buiten toe, door een opvallende stabiliteit. Deze stabiliteit betreft met name de wijze van beroepsuitoefening cq. de aanpak van het beroepskeuzevraagstuk. Ze komt in hoge mate voor
rekening van de dominantie van de psychologische wetenschap. Deze konstatering is des te opmerkelijker nu is vastgesteld, dat er zo weinig zichtbaar effekt op
tafel ligt. Voorzover effekten zichtbaar zijn, zijn ze vooralsnog betrekkelijk te achten.
Wel komen indikaties beschikbaar, dat de stabiliteit wankelt maar onduidelijk
is, welke betekenis hieraan moet worden toegekend. Uit recente diskussies binnen
de psychologische wetenschap moet n.1. worden afgeleid dat men daar niet twijfelt
aan de rechtmatigheid van de dominantie. Als het aan de psychologen ligt, zal de
gebruikelijke aanpak van het beroepskeuzevraagstuk worden gekontinueerd, zij
het dat men enige aanpassingen noodzakelijk vindt. Deze aanpassingen bewegen
zich op het niveau van nieuwe beroepskeuzetheorievorming, waarin ook met de
veranderde empirische realiteit rekening wordt gehouden. Van hieruit verwacht
men een adekwater antwoord te kunnen geven op de kliëntvragen, en de overheid
en andere belanghebbenden aldus een beter aanbod te kunnen doen.
Er is dus alle aanleiding, over de stabiliteit nog enige na-reflektie te plegen. Ons
vertrekpunt ligt bij de stelling van Mok, dat beroepsvormingsprocessen voor een
suksesvolle afronding in hoge mate afhankelijk zijn van de macht en invloed van
derden die steun verlenen aan de domeinclaim . Deze derden zijn op te vatten als
sponsors van het beroep in kwestie. Zolang sponsors in werking zijn, zo konkluderen wij, verlenen ze het beroep een zekere stabiliteit en dragen ze bij aan de institutionalisering van het domein waarop hetberoep aktief is. Sponsorship zal in de
regel slechts dan worden verleend, als de sponsor enig voordeel van de beroepsuitoefening ondervindt.
1
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Ter verwerving van sponsors kunnen beroepsbeoefenaren een beroep doen op
verschillende beroepsmodellen waaraan zij hun wijze van beroepsuitoefening in
termen van taken en taakopvattingen, zullen afmeten. Deze modellen fungeren
als referentiekader voor de vraag, hoe de beroepsuitoefening zal worden ingevuld.
Met deze modellen in de hand kunnen derden nagaan, of zij wat aan de aangeboden beroepsuitoefening hebben en of zij aldus het beroep zullen sponsoren.
Ook in de beroepskeuzevoorlichting kan men dergelijke beroepsmodellen onderscheiden. In de literatuur uit de beginperiode komen twee oriëntaties naar voren
die model gaan staan voor verwerving van sponsorship.
In het kliëntgericht model wordt de aard van de beroepsuitoefening gedomineerd door de behoeften en noden van de direkte afnemer. In de taakopvatting
wordt gerefereerd aan het welzijn van de kliënt, met name van de ongeschoolde
arbeider en de vrouw. De oorsprong van dit model grijpt terug op de beschreven
sociale disfunkties van de ontwikkelingen in de negentiende eeuw. Rond 1900
leidt dit tot een reaktie die ook de beroepskeuzevoorlichting het aspekt verleent
van een sociale institutie. In de literatuur is goed te zien hoe het model, vooral
tussen 1910 en 1925 domineert bij de adviseurs en kommissies die zich in deze
periode, zij het op hun manier met beroepskeuze-adviezen bezighouden. Begrippen als levensgeluk overwegen, ze worden ingepast in een pedagogische relatie
waarin van beroepskeuzevoorlichting een bijdrage wordt verwacht aan de opvoeding van de opgroeiende jeugd. In de oriëntatie op het model wordt aansluiting
gezocht bij sponsors die zich kenmerken door een gehjke opvatting: het gezin en
het onderwijs, zijnde de broedplaatsen van de opvoeding.
De hier bedoelde oriëntatie heeft alles gemeen met de charitatieve betekenis
waaraan beroepskeuzevoorlichting in de beginperiode onder meer valt te herkennen.
In het arbeidsgericht model staan begrippen als efficiency en rendement centraal.
De behoefte aan de dienstverlening wordt niet zozeer bepaald door de vraag van de
direkte afnemer als wel door de vraag van het systeem waarin de afnemer als arbeidskracht gaat funktioneren. Een succesvolle aanpassing van de kliënt aan de
arbeid staat centraal. De oorsprong van dit model grijpt terug op de opkomst van
de wetenschappelijke bedrijfsvoering rond de organisatie van de arbeid, en op de
verhoogde aandacht voor de personeelsselektie. Het model houdt dus verband met
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het streven naar rationalisatie in de toevoer naar de beschikbare beroepsposities,
en met de verwachte opbrengst daarvan voor de kwaliteit van de arbeidsprestatie.
Ook dit model is in de literatuur uit de beginperiode te traceren en houdt verband
met de arbeidsverdeling als doelstelling van beroepskeuzevoorhchting. Sponsors
die zich in verband met dit model aanbieden, zijn de centrale overheid en het bedrijfsleven.
De opkomende dominantie van de psychologen in het beroepskeuzevraagstuk is te
verklaren vanuit de verzoening die zij tussen beide modellen weten aan te brengen. Dat gebeurt via het ontwikkelen van een methodiek waarmee men zowel het
kliëntbelang als het arbeidsbelang van dienst zegt te zijn. In de analyse is aangetoond hoe dit in z'n werk is gegaan. Het steunverwervingsproces verloopt via de
ontwikkeling van deskundigheids- en rendementsargumenten, aangevuld met het
argument van de menswaardigheid van de dienstverlening. Het geheel wordt
overgoten met een stevige, morele saus. Op deze wijze weten de psychologen vertrouwen te scheppen en alle genoemde sponsors aan zich te binden. De oplossingsformule ligt in de beroepsgeschiktheid en in tests, waarmee deze geschiktheid kan
worden vastgesteld. Het succesvoorspellend vermogen van de test wordt vervolgens mede van toepassing verklaard op het onderwijs, het bedrijfsleven en de arbeidsverdeling.
Tot circa 1970 blijven beide beroepsmodellen als referentiekader fungeren. De
verklaring hiervoor ligt in de kontinuïteit van de faktor: beroepsgeschiktheid en in
de test als dominant voorlichtingsinstrument. In de jaren zestig groeit echter een
wending die o. a. zijn bron vindt in twijfels aan het effekt van tests. In het beroepsvormingsproces leidt dit tot de vorming van nieuwe kriteria aangaande de beroepsuitoefening en de beroepsopvatting. De counselingsgedachte is hiertoe een
belangrijk uitgangspunt. De vorming van nieuwe kriteria vindt echter plaats in
een periode van ekonomische groei. Voor de oriëntatie op de beide beroepsmodellen is dit een belangrijk gegeven. Weliswaar komt het klientgericht beroepsmodel
in de geschriften als referentiekader nog het meest naar voren, de voordelen van de
nieuwe kriteria voor de arbeidsverdeling zijn niettemin onmiskenbaar. Men zou
kunnen zeggen, dat de konjunktuur de noodzakelijke beroepsaanpassing ongemerkt in de kaart speelt. Bedrijfsleven en arbeidsmarkt kunnen welhaast niet genoeg aanbod krijgen en zijn met het klientgericht model ten zeerste gediend. Op
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bedrijfsniveau ziet men ook een toenemende belangstelling voor de sociale aspekten van het ondernemingsbeleid. Deze aspekten sporen met de bedoelingen die
schuilgaan achter de begrippen die in de beroepskeuzevoorhchting gangbaar worden. Beroepskeuzevoorlichting ondersteunt de jacht naar diplomabezit en karrière-perspektief; het kliëntgericht model is in de wereld van de arbeid volledig
acceptabel.
Na 1975 verandert het beeld door toedoen van de verslechtering in de ekonomische situatie. Vanuit de centrale overheid en het bedrijfsleven ontstaat een hernieuwd appel op het arbeidsgericht model. Na 1980 wordt dit appel alsmaar sterker. Steekwoorden worden opnieuw: efficiency, rentabiliteit en produktiviteit,
zijnde de doelstellingen van ekonomisch beleid. Rationaliteit wordt ook voor de
beroepskeuzevoorlichting weer randvoorwaarde voor succesvolle stabiliteit. In de
onderneming komt het sociaal beleid eveneens onder druk. Werknemers worden
in toenemende mate geselekteerd op betrouwbaarheid, werkwilligheid en gedisciplineerdheid, in plaats van op bredere kennis en bekwaamheden. Een proces van
dekwalifikatie ontstaat .
2

De reaktie in de beroepskeuzevoorhchting is echter niet navenant. Voorzover
de ontwikkelingen na 1975 zijn gevolgd en beschreven, wijzen de reakties sterk in
de richting van een overkoncentratie op het kliëntgericht model. Het andere model strookt ook niet meer met de principes die inmiddels tot grote bloei zijn gebracht. In het kliëntgericht model wordt opnieuw maar nu nog veel heftiger, gerefereerd aan het welzijn van de direkte afnemer. Ter onderbouwing wordt zelfs
teruggevallen op geschiedkundige interpretaties, waarbij het kliëntbelang tot exklusief ontstaansmotief wordt verklaard en openbare beroepskeuzevoorhchting op
het arbeidsbureau tot een misstap van de eerste orde. Voor de noodzakelijke
steunverwerving wordt in versterkte mate aansluiting gezocht bij sponsors met
wie men zich op dat moment nog het meest verwant voelt en die gelijksoortige
kenmerken c. q. doelstellingen vertonen. Zoals het onderwijs dat in de jaren zestig
eveneens via begrippen als zelfontplooiing en mondigheid, wil uitstijgen boven
het niveau van een instituut, dat uitsluitend is gericht op rendement in termen van
overdracht van toekomstige beroepsvaardigheden. Behalve dat biedt het onderwijs nog meer voordelen ter identifikatie, zoals het principe van eigen identiteit
dat ook in de beroepskeuzevoorlichting belangrijk wordt gevonden om daarmee
een al te opdringerige overheid van het lijf te houden. Dit verklaart ook de moeizaamheid waarmee wordt toegegeven aan het afscheid uit de schoolkeuze-advies-
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praktijk. En waar vindt men nog een sponsor bij wie zich zulk een opeenhoping
van keuzeproblemen voordoet die de beroepskeuzevoorhchting zonder direkte
klantenwerving in de schoot valt? Waar vindt men nog een sponsor bij wie de
keuzebegeleiding zojuist tot een van de hoofdthema's is geworden? Waar vindt
men nog een sponsor die zoveel ruimte biedt voor langdurige begeleiding? Waar
vindt men nog een sponsor met kollega-voorlichters die zich zo getrouw aan de
'gekwalificeerde' deskundige spiegelen? Kortom, waar vindt men nog een sponsor
die zulke belangrijke kenmerken gemeen heeft?
Tussen beroepskeuzevoorlichting en onderwijs manifesteert zich dan ook een
steeds opvallender parallelliteit, niet alleen qua type doelstelling maar ook qua
type kritiek die vanuit de relatie onderwijs - arbeid op beide afkomt.
De keuze van het onderwijs c. q. van vergelijkbare sponsors die het kliëntbelang
tot voorwerp van zorg hebben, is dus niet toevallig maar strategisch; berust voorts
op de aanname dat deze sponsors wel zorg blijven dragen voor de beoogde kontinuïteit.
De geschiedenis leert, dat deze aanname eenzijdig is en bovendien gebaseerd op
een verkeerde taxatie. Niet het onderwijs of vergelijkbare sponsors leveren immers de dominante optiek maar de centrale overheid, zijnde de financieringsbron
van beroepskeuzevoorlichting. In de praktijk zijn de gevolgen van de desoriëntatie
op het arbeidsgericht model als referentiepunt voor beroepsuitoefening, dan ook
merkbaar in de vorm van steunverlies. Dit verlies is goeddeels te verklaren vanuit
het afzwakken van de hoofdrol van de psychologische wetenschap. De hoofdoorzaak hiervan ligt in het beschikbare produktaanbod. In de beroepskeuze-literatuur
zelf wordt benadrukt, dat het naar de kliënt toe gaat om een aanbod dat is ontwikkeld vanuit beroepskeuzetheorieën, waarin het geleidelijk groeiproces naar een
beroepskeuze met een hoge mate van fixerende werking centraal staat . Deze
theorieën korresponderen met een relatief stabiele maatschappelijke struktuur
waarin het beroepskeuzeproces zich langs tamelijk rechtlijnige verbanden voltrekt. In de nieuwe realiteit is de beroepenwereld, onder invloed van strukturele
invloeden sterk in beweging. Ook de betekenis van arbeid verandert waardoor een,
voor de beroepskeuzepsychologie relevant deel van de sociale realiteit aan stabiliteit inboet. Voor deze nieuwe realiteit staan nog geen nieuwe theorieën ter beschikking, zodat deze realiteit niet adekwaat kan worden beschreven en verklaard.
Het resultaat is het onvermogen, beroepskeuzeproblemen van kliënten tot een
3
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goede oplossing te brengen. Uit onze analyse komt naar voren, dat de kwaliteit van
het aanbod ook wordt beïnvloed door de gekozen positie: een veelal korte-termijn
opereren, weinig tot geen beïnvloeding van de strukturele komponent ten behoeve van de goede afloop van het beroepskeuzeproces van de kliënt. Voorts laat de
analyse zien dat het naar de arbeidsverdeling toe, gaat om een verzwakking in
termen van een verminderde overdracht van arbeidsmarkt- en beroepseisen. De
betekenis van het aanbod wordt tenslotte nog eens extra gerelativeerd door de
geringe bijdrage aan verantwoorde besluitvorming op de verschillende niveaus
waarop beroepskeuzeproblemen zich bewegen.
Tot zover deze korte rekapitulatie die ons enige interessante indikaties verschaft
omtrent de status van faktoren die bijdragen aan de stabiliteit c.q. de-stabiliteit in
het beroepskeuzewerk.
Allereerst geldt de konstatering van de belangrijke rol van de psychologen in
het professionaliseringsproces. Psychologen fungeren in de geschiedenis als dragers van de legitimeringsbronnen die worden aangewend, om de beoogde veranderingen op het beroepskeuzeterrein te sturen. Zij verschaffen de basisvoeding in
termen van onderzoek, begrippen en werkmethoden en fungeren als interne sponsors voor de praktijkwerkers die zich met beroepskeuzeproblemen bezighouden.
Ze legitimeren de wijze van beroepsuitoefening. Valt hun basisvoeding weg, dan
ontstaat een krisis in de legitimering van de gevestigde beroepsuitoefening. De
literatuur geeft hier recentehjk de indikaties van.
Dankzij het optreden van psychologen wordt ook het onderscheid duidelijk tussen beroepsvorming en professionalisering.
Beroepsvorming doet zich in elk beroep voor. Het gaat dan om niet veel meer
dan een differentiatie van taken die zich tot een min of meer duidelijk afgebakend
geheel laten uitkristalliseren. Via legitimering ontstaat alsdan een beroep.
Professionalisering laat zich afzonderlijk herkennen aan het zichtbaar worden
van processen waarin een groep beroepsbeoefenaren aktief-sturend richting wil
geven aan een specifieke wijze van beroepsuitoefening, tot uitdmklcing komend in
een bepaalde beroepsopvatting en in de introduktie van bepaalde werkmethoden.
In de literatuur is goed te zien dat de eerste professionahseringstendenzen zich
rond 1925 gaan voordoen, als de psychologen veranderingen in het beroep op gang
gaan brengen en richting gaan geven. Professionalisering is dan het proces, waarbij de dominante groep specifieke Iegitimeringsbronnen aanwendt, om tot de
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voorgestelde beroepsuitoefening te komen. De mate waarin dit lukt, is mede afhankelijk van de sterkte van de gronden in relatie tot derden die de gronden als
juist willen aanvaarden. In deze zin duidt professionalisering tevens op een
machtsproces dat tussen beroepsbeoefenaren gaande is omtrent de verwerving van
hegemonie. Het begrip is derhalve bij uitstek historisch en verwijzend naar de
dynamiek die binnen en rondom het beroep plaatsvindt.
In de literatuur komen drie bronnen voor die uitdagen tot professionaliseringsprocessen. De eerste bron betreft segmentvorming, een opsplitsing in deelberoepen die aanleiding is voor strijd om (behoud van) de dominerende rol van een van
de segmenten. Zowel tussen 1925 en 1950 als tussen 1950 en 1970 doet zich segmenttorming voor die met name voor de psychologen voortdurend aanleiding is
voor aktie ter beheersing van de domeininvloed.
De tweede bron betreft het type doelstelling van het beroep. Met name maatschappelijk-ideële doelen lijken nogal eens als bron te fungeren voor professioneel
en hernieuwd professioneel handelen. De oorzaak daarvan schuilt vermoedelijk in
de komplexiteit van de beoogde verandering. In de beroepskeuzevoorlichting althans wordt hiervan een voorbeeld getroffen. Het op gang brengen van een maatschappelijk veranderingsproces - een ander beroepskeuzepatroon - leidt niet alleen rond 1925 tot professionele akties maar ook weer tussen 1960 en 1970 als
blijkt, dat de beoogde verandering niet volledig tot stand komt en bovendien niet
alleen voor rekening komt van de diensten van de dominante groep.
De derde bron betreft (veranderingen in) de maatschappelijke situatie. Als
voorbeeld kan worden gewezen op de periode 1975-1985 die aanleiding is tot herziening van de beroepsuitoefening en dus tot reprofessioneel handelen in termen
van herbezinning op het produktaanbod.
De drie bronnen hangen overigens met elkaar samen en veroorzaken tevens
kontinuïteit in het professionaliseringsproces. Met name in de beroepskeuzevoorlichting worden voorbeelden aangetroffen die erop wijzen, dat het dominante segment voortdurend z'n legitimeringsgronden moet aanwenden ter bestendiging
van z'n hegemonie.
De tweede konstatering geldt de cruciale rol van het sponsorship. Sponsors worden gevraagd om steun bij de domeinopbouw en domeinhandhaving. Ze zijn onmisbaar voor de stabiliteit van het beroep. De literatuur laat tevens zien, met welk
een wijsheid men z'n sponsorkeuze moet maken. In de beroepskeuzevoorlichting
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is de centrale overheid onmiskenbaar de relevante, externe sponsor van de domeinclaim. Gedurende de hele geschiedenis van de beroepskeuzevoorlichting fungeert de dominante overheidsoptiek, vaak tegen wil en dank zelfs als kondirionele
garantie voor welke steunverlening dan ook: de optiek is bij voortduring de standaard waaraan de betekenis van het beroep wordt getoetst. De centrale overheid
bepaalt zogezegd de speelruimte tussen kliëntgericht en arbeidsgericht werken.
Deze speelruimte varieert met de (stabiliteit van de) ekonomische situatie: in tijden van hoogkonjunkruur is de speelruimte groter dan in tijden van laagkonjunktuur.
Voor het inzicht in beroepsvormings- en professionahseringsprocessen is dit
gegeven van eminent belang. De stabiliteit van het beroep lijkt in de beroepskeuzevoorhchting in hogere mate afhankelijk van de interaktie tussen het beroep en
de relevante externe sponsor, dan van de interaktie tussen het beroep en interne
faktoren zoals de (sterke van de) groepsvorming en groepsbinding. Groepsvorming ondersteunt de afronding van het beroepsvormingsproces, in het bijzonder
aangaande de kriteria van beroepsuitoefening en opleiding. Als voorbeeld kan
worden gewezen op de succesvolle bemoeienissen van het Centraal Comité in de
periode 1948-1952, met de (gemeenschappelijke) opleiding tot beroepskeuze-adviseur. Deze afronding blijkt echter konditioneel, eerst mogelijk onder voorwaarde van een aktieve participatie van de centrale overheid aan beroepskeuzevoorlichting. Voorts valt van groepsvorming weinig tot geen invloed bespeurbaar op de
recente overheidsbewegingen inzake de gedwongen terugtocht uit het basisonderwij s, de tendens tot ontspecialisering van de beroepskeuze-adviseur op het arbeidbureau, en op de tendens tot wijziging van de gespecialiseerde opleiding tot beroepskeuze-adviseur c.q. -psycholoog. Veel dominanter is de overheidsoptiek op
het nut van beroepskeuzevoorlichting. De invloed geldt wel omgekeerd. Een reeds
beschreven voorbeeld betreft de invloed van de centrale overheid op de overkoepelende groepsvorming die in 1926 gestalte krijgt in het Centraal Comité. Dezelfde
overheid is ook verantwoordelijk te stellen voor de, meer recente aaneengroei tussen openbare en partikuliere beroepskeuze-adviseurs en tussen adviseurs en
schooldecanen. Deze gegevens indiceren zowel de sterkte van de sponsorrol van de
centrale overheid, als de zwakte van de ontwikkelde groepsbinding.
Extern sponsorship wordt, zo laat de literatuur zien, uiteindelijk afgemeten aan de
kwahteit van het produktaanbod. De betekenis van deze faktor voor de mate van
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professionaliteit, zijnde de mate waarin de domeinclaim bij exklusiviteit aan het
beroep wordt toegekend, is eveneens cruciaal en lijkt toe te nemen naarmate de
beschikbare legitimeringsbronnen onderling minder uitwisselbaar zijn. In de beroepskeuzeliteratuur wordt hiervan althans enige indikatie gevonden. Tot circa
1970 beschikt de dominante beroepsgroep over drie, ijzersterke legitimeringsbronnen: deskundigheids- en rendementsmacht, normatieve macht en de dienstverlening aan het welzijn van de kliënt. De eerstgenoemde bron helpt de beroepsgroep van psychologen tussen 1925 en 1950 over de drempel heen, de betekenis
ervan wordt medegekonditioneerd door de ondersteunende werking van de beide
andere bronnen. Na 1970 neemt de betekenis van de beide eerstgenoemde bronnen af ten gunste van de dienstverlening aan de kliënt, het verlies blijkt echter
onvoldoende gekompenseerd door de kwaliteit van de dienstverlening in relatie
tot de arbeidsverdeling, het kliëntbelang en de veranderde empirische realiteit.
Anders geformuleerd: niet de dienstverlening sec blijkt bepalend voor steunverlening door de relevante sponsor, maar de kwaliteit van het produktaanbod, de
meerwaarde dus die met name de psycholoog en zijn wetenschap aan beroepskeuzevoorlichting toevoegt.
Op grond van het bovenstaande lijkt de konklusie gerechtvaardigd, dat de stabiliteit c.q. de-stabihteit in het beroepskeuzewerk vooral aan twee faktoren is toe te
schrijven:
• de oriëntatie c.q. desoriëntatie op de sponsor die aangaande het beroep de
meeste macht en invloed heeft. In de beroepskeuzevoorhchting hangt deze
macht nauw samen met de historische gegroeide dubbelrol waarbij het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid optreedt'als financier en als producent;
• de kwaliteit van het produktaanbod dat de relevante sponsor wordt gedaan,
en de basisvoeding vanwaaruit dit aanbod ontstaat.
Voor een beantwoording van de vraag inhoeverre het beroep van beroepskeuzedeskundige voldoet aan de voorwaarden voor een geslaagde professionalisering, is
de werking van deze twee faktoren van de allerhoogste betekenis.
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Vooraf zij gesteld, dat een volledig en genuanceerd antwoord op de hiervóór gestelde vraag niet mogelijk is. Met name ontbreekt een analyse van alle terzake
doende processen ten behoeve van de opgebouwde sociale institutionalisering. Op
dit punt laat onze studie zowel een manco als een nader te onderzoeken gebied
achter. Wel is enige indikatie beschikbaar die wijst op een geringe externe bindingskracht tussen de verschillende beroepssegmenten. Dat geldt ook voor de verhouding tussen beroepskeuze-adviseurs en beroepskeuzespychologen. Voorzover
de mate van sociale institutionalisering ook met externe bindingskracht te maken
heeft, zijn van onze kant over deze mate dus geen al te positieve berichten te melden. De mate van externe bindingskracht tussen de segmenten lijkt bovendien
eerder door de externe relevante sponsor dan door de leden van de segmenten zelf,
bevorderd te worden. Tussen de mate van sociale institutionalisering en domeininstitutionalisering bestaat weinig interaktie. Voorzover van interaktie sprake is,
moet veeleer aan eenrichtingsverkeer gedacht worden: bedreiging van het domein
versterkt de groepsbinding tussen de segmenten.
Ten aanzien van de domeininstitutionalisering is een evidenter antwoord mogelijk. De belangrijkste aanwijzing voor deprofessionalisering ligt in de afgenomen
beschikbaarheid van de vereiste legitimeringsbronnen ter ondersteuning van de
domeinclaim. Centrale faktoren hierin zijn: het verzwakt produktaanbod met
geen tot weinig kompensatiemogelijkheden, en de eenzijdige oriëntatie van het
aanbod op het kliëntgericht beroepsmodel c.q. de desoriëntatie op het arbeidsgericht beroepsmodel. Steunverlies, een geforceerde aanslag op het verworven domein en opde funktiespecificiteit van beroepskeuze-adviseur en -psycholoog, zijn
hiervan de zichtbare indikaties. Als cruciaal daartoe kan worden aangemerkt de
methodische omwenteling na 1970, in kombinatie met de veranderde empirische
realiteit.
Voor een reprofessionalisering van het beroep komen ons inziens dan ook vooral
twee probleemgebieden naar voren. Ze spruiten voort uit de faktoren die in het
professionaliseringsproces van het beroep een cruciale rol blijken te spelen.
Het eerste probleemgebied betreft de oriëntatie op de beide beroepsmodellen.
Op dit punt verkeert de beroepskeuzevoorlichting in een ernstige polarisatie. In de
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verhouding tussen openbare beroepskeuze-adviseurs en het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn zelfs duidelijke sporen zichtbaar van een
loyaliteits- c.q. rolkeuze-probleem: de adviseurs hier zijn niet meer in staat, zich
met de behoeften van de organisatie waarin zij werken, te identificeren. Eenzelfde
loyaliteitsprobleem openbaart zich tussen de partikuliere praktijkwerkers en hun
financiële sponsor.
Rolkeuzeproblemen van dit niveau lijken inherent aan beroepen van het sociaal-agogisch type. Als voorbeeld kan gewezen worden op het beroep van personeelsfunktionaris voor wie eveneens twee beroepsmodellen ter referentie beschikbaar zijn. In dit opzicht vertoont het professionaliseringsproces van de personeelsfunktionaris parallelle ontwikkelingen: een dienstverleningsideologie ten behoeve van het welzijn van de werknemer, tegen de achtergrond van een sociaal beleid
dat onder invloed van de ekonomische krisis sterk onder druk is gekomen. Mok
voorspelt dan ook niet veel goeds. Het manageriahstische model (in onze terminologie: het arbeidsgericht model) zal steeds sterker domineren en de verdere professionalisering van de personeelsfunktie blokkeren . Professionalisering wordt
hierbij dan vooral begrepen als een proces ten behoeve van een dienstbetoon aan de
belangen van de werknemer. In de beroepskeuzevoorhchting ligt de zaak tenminste even komplex, omdat het dienstbetoon aan de kliënt gebaseerd is op een van de
geschiedkundige interpretaties die in aanmerking komen, als de betekenis van beroepskeuzevoorhchting moet worden geschetst. Terecht wijst Mok er op, dat de
personeelsfunktionaris wordt gekonfronteerd met twee modellen die hij onmogelijk kan verzoenen. Dezelfde konklusie zou ook aangaande de spanningsverhouding in de beroepskeuzevoorlichting gesteld kunnen worden, ware het niet dat
hier een kommunikatiemodel in het verschiet ligt. Aan dit model ligt noodzakelijkerwijze een heranalyse ten grondslag die wij al in het vorige hoofdstuk bepleit
hebben. Eerst dan lijkt het mogelijk, tot een positiebepaling te komen die beide
modellen tot hun recht laat komen. In deze zin is de relatieproblematiek tussen
individueel welzijn en arbeidsverdeling wel een verlate, immers historisch onderschatte maar wel gelukkige bijkomstigheid.
4

Het tweede probleemgebied betreft de basisvoeding om het beroepskeuzeprobleem adekwaat te kunnen beschrijven en verklaren. Het produktaanbod dus. Op
dit punt signaleren wij twee modaliteiten. In de eerste modaliteit wordt opnieuw
aansluiting gezocht tussen praktijk (empirie) en theorie binnen de dominante,
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beroepskeuzepsychologische invalshoek. In het vorige hoofdstuk hebben wij al laten doorschemeren, dat deze modaliteit wehswaar bijdraagt tot herstel; een afdoend effekt voor de oplossing van het beroepskeuzeprobleem wordt er niet mee
bereikt. Dit hangt samen met de komplexiteit van het probleem: een geheel van
processen op meerdere niveaus, waarvan een deel zich aan de beroepskeuzepsychologische benadering en invloedsfeer onttrekt. Voor de beroepskeuzepsychologie is vooral het mikro-niveau interessant en dan ook nog alleen dat deel, waarbij
de kliënt tot een keuze komt op basis van eigen stellingname en zelfbepaling .
Daar komt bij dat het effekt dat de beroepskeuzedeskundigen zelf op mikroniveau boeken, niet optimaal is. Bij voortduring laten zich sociale processen herkennen waarvan de werking op een hardnekkig verschijnsel duidt. Derhalve ligt de
tweede modaliteit meer voor de hand: een reprofessionalisering in de breedte. Wij
bedoelen hiermee het aktiveren van kennis en kunde waarvan aard en omvang
primair worden bepaald door de komplexiteit van het beroepskeuzeprobleem naar
niveau en gewenst effekt.
Voor de praktische beroepsvulling heeft dit twee konsekwenties. De eerste betreft de vulling van het beroep op mikro-niveau. Hier laat zich op grond van de
gesignaleerde effekten een formule voorstellen waarin eenieder beroepskeuzedeskundige is, die op een verantwoorde wijze bijdraagt tot het beoogd effekt. In deze
zin zou bijvoorbeeld een emancipatiewerker een even goede deskundige kunnen
zijn als een gespecialiseerd adviseur. De formule wordt ons inziens vergemakkelijkt door de methodische ontwikkelingen die na 1970 hebben plaatsgehad en
waarin funktie-specifieke onderdelen als het afnemen en interpreteren van tests,
niet zelden worden vervangen door beroepsvervagende onderdelen die ook toegankelijk zijn voor participatie door anderen, zoals leraren, therapeuten, vormingswerkers e.d.
5

De invulling van het beroep op meso- en makro-niveau is afhankelijk van de
aard van de bijdrage die op deze niveaus het meest wenselijk is. Op dit punt kan de,
door ons bepleite meerdimensionele heranalyse een goede basis zijn. Om deze heranalyse aanvaardbaar en uitvoerbaar te krijgen, is een heroriëntatie nodig op de
relevante sponsors die op de verschillende niveaus voor dit type analyse in aanmerking komen. Deze konklusie spruit voort uit de betekenis van het sponsorship,
die wij eerder in dit hoofdstuk hebben vastgesteld.
Uit bovenstaande visie mag geen onderwaardering begrepen worden voor het belang en de waarde van de inbreng van de huidige beroepskeuzedeskundigen. Het
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gaat veeleer om een taxatie van de plaats in het beroepskeuzevraagstuk waar zij het
beste thuis zijn. Niet de beroepskeuzedeskundige is bij ons kontroversieel maar de
beroepskeuzedeskundigheid. Wel mag uit de voorgestelde visie een pleidooi gekonkludeerd worden voor een professionele instelling die de kwaliteit van de beroepskeuze stelt boven de mate, waarin de gevestigde deskundigen hun eigen bijdrage menen te moeten herkennen.

18 Summary
This study is an historical analysis of vocational guidance in the Netherlands between 1910 and 1985. The general premise upon which the study is based is that
the effect of the vocational guidance has not been optimal. This is due to the specific way in which professional education has been provided here. To date, research
on professional education has been tied to vocational related sociological theories,
including: occupation, occupational training, professions and the process of 'professionalization.'
Vocational guidance in the Netherlands was started around 1910, and was set in
motion for three reasons. The first was based on social motives, regarding a concern about the living conditions of the unskilled labourer. As such the function of
this career guidance was at level with other forms of social assistance, such as social
welfare for the poor and school inspection. The second was borrowed from the
anarchistic relationship between supply and demand. In this sense, the inferior
function of career guidance moves at the same level as labour exchange, vocational
training and the promotion of geographical mobility. The third acts as a connecting element between the two afore-mentioned concepts. The motive is based on
an appeal to the duty of the labourer to work well. In this sense vocational guidance functions as a protector of the moral order.
One therefore finds that the general information given, concerning training
and occupation is based primarily on the opinion of the adviser himself toward the
above stated aims and goals. Gradually psychologists took on the problem of advising about vocational choice and used psychological research, based on tests, as a
fundamental condition for reliable counselling. By about 1950 this method became the dominant instrument of advising.
In the post-war period the basis for vocational guidance for individual welfare
shifted from charitable to public welfare work. Increased prosperity also lay at the
root of this change. The significance of vocational guidance for the labour market
has remained; however, after 1975 this was accentuated due to a decline in the
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economic field. A field of tension then arose between the two meanings.
The meaning of vocational guidance as a reference to general and/or Christian
principles fell into the background after i960. This was then replaced by a more
authentic form of vocational choice, based on selfdetermination by the individual.
This change was influenced by the idea of professional counselling, which is infusing vocational guidance. In this new form of professionalism in addition to testing, new methods of initial supervision came into effect, which involved a clientbased approach.
Regarding the vocational training process between 1910 and 1985 two dominant
factors are of primary importance:
- the dominant concern of the government was to ensure control over the
fields of work, which could be included in the domain of the vocational counselling expert. This dominant factor had been visible from the start, but only clearly manifested itself when in 1940 the central authorities themselves began to
work with vocational guidance. From that moment on two types of service were
provided:
• public vocational guidance, provided by regional employment offices.
Here, vocational guidance is guided by the needs of labour supply;
• private vocational guidance was provided by vocational bureaux. Here
the orientation was based on a pedagogical approach in which the orientation
was towards the development of the individual client.
The dominance of the government can be explained by the subordination of
both types of guidance under the same department, viz the Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
— the dominant factor of psychologists and their science, as it related to their
professional practice. Regarding this factor, in the period 1925-1950 a process
of rationalization took place around the arguments of expertise and efficiency.
In the period 1960-1975 in order to maintain the domain of psychologists a
revolution took place. Their strength derived from the efficiency and expertise
arguments which paved the way for counselling-actions as a source of legitimacy. This dominance spread out into other vocational sectors, like schooltutorship and youth counselling, e.g. vocational guidance counselling.
The predominance of the psychologists concerning their method of work, can be
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seen as the main factor behind the unsatisfactory performance of vocational guidance. In their methods of work a strong interest in the development of the client's
self-image prevails. This approach may be seen as very unsatisfactory if it does not
promote an active influence on the structure and processes that promote or hamper the realization of vocational choice. Within the sphere of the dominant body of
knowledge, structural influence, however, is not regarded as comprising part of
vocational guidance. Consequently, the effect of this type of vocational assistance
is relatively small for the client because without concern for available structures
the individual can become frustrated.
The prevailing concern for self-image carries with it a weaker attention toward
the transfer of the requirements of the job market and availability of occupational
choice. Complaints about the widening gap between vocational guidance and the
work situation derive from this problem.
These complaints are connected with a change for the worse in the economic
situation. Vocational guidance must be set against the background of the mutual
relationship between the aims and purposes of individual welfare and the labour
situation. This relationship parallels that of training for labour and has not yet
been subjected to a close analysis of vocational guidance. One of the two aims and
goals has thus been implicitly eliminated by a one sided dominance of the labour
market.
Regarding the professions examined in the thesis the following conclusions can
be drawn. Psychologists play a crucial role in the process of professionalization.
The taken care for scientific method and vocational performance of the people who
actually do the work of counselling has created distortions. Until about 1975 their
contributions were still oriented to the two vocational models that were historically at their disposal, that is to say, the client and labour-oriented models. These
models functions as a reference framework to fulfill the aims of the profession.
In the 1975-1985 period there was a noticeable overemphasis on the clientoriented vocational model. Translated into terms of professionalization this implies an underemphasis on professional work itself, e.g. the central authorities as
the relevant external sponsor who as supporters dominate the profession. Besides
that, a decline in the quality in the rendering of services has been ascertained: the
actual quality of results is disproportionate to the complexity of the vocational
choice problem. Because the stability of the profession appears to be largely dependent on the provided services of the external dominant sponsor and of the qua-
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lity of the guidance there is a demand for restabilization. The latter factors should
be orientated to restore the two vocational models as reference frameworks and to
raise the quality of the results. This setting of standards should come, however,
from a multi-dimensional consideration of the vocational choice problem. This
last point is called 'reprofessionalization' in a wider context.
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5 In: Voorlichting bij beroepskeuze in Nederland, samengesteld door den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, Den Haag 1924, pag. 40.
6 Jeugd en Beroep 1930, pag. 358.
7 Zie: Jeugd en Beroep 1928, pag. 205-220.
8 F.C.J. Holthuizen, Studie over voorlichting bij beroepskeuze in Nederland, Den Haag 1935,
pag. 157-158.
9 F.C.J. Holthuizen, idem, pag. 159.
10 F.C.J. Holthuizen, idem, pag. 1 1 7 en 120.
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1 A . Folmer, Praeadvies over de vraag: Welke is de taak der Arbeidsbeurzen ter voorlichting
van leerlingen bij de beroepskeuze?, in: Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid, Haarlem 1913, pag. 104-105.
2 A. Folmer, idem, pag. 110.
3 Zie bijvoorbeeld de klacht van de Christelijke Psychologische Centrale over gebrek aan ondersteuning vanuit de protestants-christelijke sociale beweging, notulen van de vergadering van 29
mei 1926.
4 Zie bijvoorbeeld: Orgaan voor de Practijk, 1925, pag. 162-167.
5 Manifest is o.a. opgenomen in: Aanleg en Beroep 1925, pag. 49.
6 Orgaan voor de Practijk 1925, pag. 163.
7 Orgaan voor de Practijk 1925, pag. 167.
8 J. Luning Prak, De Psychotechniek der Beroepskeuze, Groningen/Den Haag 1925, pag. 267268.
9 Zie hierover: Tijdschrift der Nederlandschen Werkloosheidsraad, 1920, pag. 693-713, en 1921,
pag. 28-41.
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10 Dit advies staat vermeld in: Aanleg en Beroep 1925, pag. 1 4 6 - 1 4 7 , 1 6 6 - 1 6 7 .
11

Onzerzijds wordt erkend, dat de datering van het besluit (24 september 1940) door de bezetter
is geforceerd en in die zin als een Duitse beslissing is aan te merken. Onze stelling is, dat het besluit
vroeg of laat toch genomen zou zijn. Op dit punt valt een goede parallelliteit te trekken met de
geschiedenis van de arbeidsbemiddeling. Tot 1914 nog vooral een initiatief van partikulieren en
gemeenten, na 1914 steeds meer toevallend aan de zorg van de centrale overheid. Het werk van de
Staatscommissie over de Werkloosheid, de oprichting van de Centrale Rijksarbeidsbeurs in 1914 en
de instelling van distriktsbeurzen en lokale agentschappen, getuigen hiervan. De Arbeidsbemiddelingswet 1930 konsolideert de bestaande toestand en handhaaft de gegroeide scheiding tussen
openbare en niet-openbare arbeidsbemiddeling. Tot de openbare arbeidsbemiddeling horen zowel
de gemeentelijke arbeidsbeurzen als de agentschappen, distriktsbeurzen en het centrale rijksorgaan. Niettemin vallen van overheidswege, vooral na 1930, steeds meer geluiden te signaleren die
pleiten voor arbeidsbemiddeling als direkte en exclusieve zorg van de centrale overheid. Ook De
Kort die in 1940 op de geschiedenis van de arbeidsbemiddeling promoveert, meent dat de arbeidsbemiddeling noch partikulier noch gemeentelijk maar rijkszorg moet zijn, zolang de arbeidsbemiddeling nog niet kan worden ondergebracht in een publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie.

Zie:

W . L. P. M . De Kort, De arbeidsbemiddeling in Nederland, Alphen a/d Rijn 1940, pag. 351-365.
12 Zie hierover ook A . M . C . Vissers, Arbeidsmobiliteit en segmentering van de arbeidsmarkt, in:
Arbeidsmarkt in beweging, Den Haag 1977, pag. 51. En: W . L . P . M . De Kort, idem, pag. 298-299
en 351-36513 A . J . A . C . Van Delft, Arbeidsbemiddeling in verleden en heden, in: Katholiek Sociaal Tijdschrift, jaargang VII, 1954-1955, pag. 155. De uitspraak is vastgelegd in artikel 2 van het Besluit
van 17 juli 1944, Staatsblad no. E 5 1 .
14 Zie ook: J.Th. Snijders en F.C.J. Holthuizen, Problemen van het Beroepskeuzewerk, Utrecht/
Antwerpen 1952, pag. 1 3 - 1 6 .
15 In: Tijdschrift van de Nederlandse Werkloosheidsraad 1940, pag. 209-210.
16 Verslag Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze, 25 augustus 1942.
17 Beroepskeuze, april 1981, pag. 1 1 7 .
18 Haagsche Courant, 23 oktober 1940.
19 In: Jeugd en Beroep 1931, pag. 354-355.
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C.H. Sissingh, Over Beroepskeus, uit Zenuw- en Zieleleven, Uitkomsten van Psychologisch
Onderzoek, serie III, no. 9, pag. 31-32.

2 G . A . M . Van Waijenburg, Het medisch element in de beroepskeuze, Verslag van het Nationaal Congres over Beroepskeuze, Amsterdam 1925, pag. 25.
3 H.J.F.W. Brugmans, Psychologische voorlichting bij de beroepskeuze, Groningen/Den Haag
1920.
4 A . Polak, De rechte persoon op de rechte plaats, Den Haag 1921, pag. 23.
5 Geciteerd in: G.D. Zegers, Inleiding tot de kennis der beroepen, Utrecht/Nijmegen 1923, pag.
12-13.
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6 Jeugd en Beroep 1930, pag. 304-305.
7 Zie bijvoorbeeld: De Arbeidsmarkt 1919, pag. 153.
8 J. Van Ginneken en G.D. Zegers, Handleiding bij Beroepskeuze, Den Bosch/Antwerpen 1925,
pag. 2.
9 J. Luning Prak, De Psychotechniek der Beroepskeuze, Groningen/Den Haag 1925, pag. 262.
10 Zie ook: J.Th. Snijders en F.C.J. Holthuizen, Problemen van het Beroepskeuzewerk, Utrecht/
Antwerpen 1952, pag. 13-16.
1 1 H. Van der Vlist, Beroepskeuze-adviseurs, in: Tijdschrift van de Nederlandsen Werkloosheidsraad, november 1940, pag. 238-239.
12 Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek van de Voorlichting bij Beroepskeuze, Den Haag
1938 t/m 1946.
13 Aanvankelijk wordt beroepskeuzevoorlichting vooral gegeven door kommissies waarvan niet
zelden ook artsen lid zijn. Deze kommissies laten zich later steeds vaker bijstaan door een adviseur
en geleidelijk aan ook door een psycholoog. Gaandeweg neemt de adviseur het advieswerk van de
kommissies echter over en maakt er zijn dagtaak van.

N O T E N HOOFDSTUK 1 0 . 1 T/M 1 0 . 3

1 J.H. Ruys van Dugteren, De toekomst onzer jongeren, Amsterdam 1948, pag. 130.
2 J.Th. Snijders en F.C.J. Holthuizen, Problemen van het beroepskeuzewerk, Utrecht/Antwerpen 1952, pag. 9, 22-25.
3 J.Th. Snijders, Jeugd, School en Beroep, Haarlem ± 1960/1961, 3e druk, pag. 17-19.
4 C. Van der Zwet, De hoogste klas der lagere school en de beroepententoonstelling, in: Ministerie van Sociale Zaken, Artikelen Beroepenstudie en Beroepenvoorlichting, nr. 3,1963, pag. 40.
5 S. Wiegersma, Psychologie van beroep en beroepskeuze, Groningen 1967, pag. 238.
6 F.C.J. Holthuizen, De morele aspecten van het beroepskeuzewerk, in: Katholiek Sociaal Tijdschrift, november 1954, pag. 49-57.
7 O . Taborsky en M . C . A . De Grauw, Beroepskeuze, Haarlem 1974, pag. 1 1 2 .
8 L.J. Rogier, Katholieke herleving, Den Haag 1956, pag. 613-614.
9 J.P. Kruyt, Verzuiling in beweging?, in: Pacificatie en de zuilen, Meppel 1965, pag. 9-31.
10 Schrijven van de Christelijke Vereniging voor School- en Beroepskeuzewerk, van 18 januari
1977, aan de voorzitter en leden van de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting, bijlage 1, pag. 2.
11 Notulen ledenvergadering Christelijke Vereniging voor School- en Beroepskeuzewerk, 25 september 1974 te Amersfoort.
12 Notulen ledenvergadering Christelijke Vereniging voor School- en Beroepskeuzewerk, 17 september 1980 te Leusden.
13 H. Achterhuis, Arbeid, een eigenaardig medicijn, Baarn 1984, pag. 220.
14 H.C.J. Duyker, De ideologie der zelfontplooïng, in: Pedagogische Studiën, 1976 (53), pag.
358-37315 P.J. Bouman, Economische en sociale geschiedenis in hoofdlijnen, Groningen 1960, pag. 219224.
16 S. Wiegersma en P.J. Van Bochove, De wereld der beroepen, Haarlem 1976, pag. 14.
17 Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting, De toekomst van het beroepskeuzewerk, Beleidsnota
1975- pag- 6-9.
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18 Verwezen wordt naar desbetreffende artikelen in het tijdschrift Beroepskeuze.
19 R.C. Kwant, Werkloosheid als uitdaging, Amersfoort 1983, pag. 105.
20 H. Achterhuis, Het einde van arbeid?, in: Beroepskeuze, oktober 1982, pag. 1 6 1 - 1 7 6 .
21 Th. Beckers, Planning voor vrijheid, een historisch-sociologische studie van de overheidsinterventie in rekreatie en vrije tijd, Wageningen 1983, pag. 271.
22 Zie hierover: Beroepskeuze, maart 1983, pag. 71-81.
23 Universiteit van Amsterdam, Subfakulteit Psychologie, Vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie, Een doelstellingenanalyse van de individuele beroepskeuzehulpverlening, Amsterdam,
oktober 1982.
24 Nederlandse Vereniging van Schooldecanen, De N V S en de Schooldecaan, Bemmel 1981, pag.
1 2 en 14. Zie ook: Integratie van de keuzebegeleiding binnen het onderwijs, een beleidsnota van
het hoofdbestuur van de N V S , pag. 9, als speciaal opgenomen in: Dekanoloog, maart 1983.
25 Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk, Voorlopig Eindrapport van de N V B - werkgroep
regionalisatie, Haarlem, maart 1983, pag. 3.
26 Stellingen, gedateerd november 1973. Bron: Archief van de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting.
27 Stellingen, gedateerd 19 mei 1976. Bron: Archief van de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting.
28 Landelijke Commissie voor de Academische Studievoorhchting, De toekomst van de studie- en
beroepskeuzevoorlichting in het onderwijs, Utrecht 1976, pag. 22.
29 A . Steenhuizen, Beroepskeuzepsychologie, Groningen 1970, pag. VII.
30 B. Roolvink, Broodwinning of levensvervulling, in: Beroepskeuze, juli 1962, pag. 1 5 1 - 1 6 5 .
31

Sociaal Economische Raad, Advies over het arbeidsmarktbeleid, 1969, no. 1.

32 Europese Economische Gemeenschap, Commissie, Aanbeveling van de Commissie aan de Lidstaten van 18 juli 1966, Brussel.
33 Notulen vergadering van het Europees Parlement van 1 1 maart 1966. Bron: Archief van de
Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting.
34 Brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Sociaal Economische
Raad van 19 mei 1980 betreffende een adviesaanvrage Arbeidsvoorzieningswet. Bron: Archief van
de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting. Een advies hieromtrent is inmiddels beschikbaar gekomen. Zie: Raad voor de Arbeidsmarkt, Advies Arbeidsvoorzieningswet, 25-10-1985, no. 8519.
35 Zie Beroepskeuze, januari/februari 1972, pag. 18-24.
36 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Beroepskeuzevoorhchting, Commentaar op het rapport 'De toekomst van het beroepskeuzewerk', oktober 1982, pag. 7.
37 Zie hierover ook: Beroepskeuze, april 1984, pag. 97-102.
38 Geciteerd bij: C . W . Schouten, De lange golf, Scheveningen 1984, pag. 53-54.
39 In: Jeugd en Beroep 1929, pag. 220.
40 Brief van de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk aan de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting, gedateerd 8 december 1983.
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1 Zie bijvoorbeeld: S. Wiegersma, Counseling, in: Rijksarbeidsbureau, Artikelen betreffende de
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beroepskeuzevoorlichting, november 1955. Voorts de artikelen van Wiegersma over counseling in
het tijdschrift Beroepskeuze, oktober 1954 e.v.
2 In: Beroepskeuze, januari 1969, pag. 14.
3 Zie over de beide methoden het verslag van de sektie beroepskeuze-psychologie van het N e derlands Instituut van Psychologen, gepubliceerd in: Beroepskeuze, mei 1969, pag. 105 e.v. Volgens Steenhuizen worden de beperkingen van de A-methode al in 1949 door Van Lennep in diens
inaugurale rede besproken. Zie: Beroepskeuze, oktober/november 1984, pag. 215.
4 A . L . C . Knook, Angst voor de adviseur, in: Beroepskeuze, april 1981, pag. 1 1 2 .
5 In 't Veld-Langeveld, Arbeidsvoorziening en beroepskeuze, Utrecht 1964, pag. 14.
6 In: Beroepskeuze, februari/maart 1977, pag. 26.
7 In: Beroepskeuze, juli 1969, pag. 168.
8 In: Beroepskeuze, december 1953, nr. 2, pag. 4.
9 A . Steenhuizen, Beroepskeuzevoorlichting, Groningen 1970, pag. 80.
10 O . Taborsky en M . C . A . De Grauw, Beroepskeuze, Haarlem 1974/ pag. 100.
11

O. Taborsky en M . C . A . De Grauw, idem, pag. 1 1 6 en pag. 118 ev.

12 In: Beroepskeuze, februari 1984, pag. 44-60.
13 Bron: Kontaktblad Vereniging van Beroepskeuze-adviseurs, januari 1982, pag. 6.
14 Zie hierover Beroepskeuze, februari 1984, pag. 44-60, en pag. 92-94.
15 Bron: In 't Veld-Langeveld, idem, pag. 28, voetnoot 46.
16 S. Wiegersma, Psychologie van beroep en beroepskeuze, Groningen 1967, pag. 114.
1 7 S. Wiegersma, idem, pag. 236.
18 S. Wiegersma, idem, pag. 189 e.v.
19 S. Wiegersma, idem, pag. 266.
20 Zie hierover Wiegersma al in: Beroepskeuze, mei 1954, pag. 1 e.v.
21 Zie hierover ook: S. Wiegersma, Psychologie van beroep en beroepskeuze, idem, pag. 253
e.v.
22 Zie hiervoor ook: O. Taborsky en M . C . A . De Grauw, idem, pag. 118.
23 J.M. Van Westerlaak, Informatie in de mist, Een verkenning van beelden en ervaringen van
leerlingen en studenten rond de invoering van de twee-f asenstructuur op universiteiten en Hogescholen, Amsterdam 1983.
24 Zie hierover bijvoorbeeld: E.A. Van Trotsenburg, De toekomstige arbeidsplaats van de leerling als probleem voor de organisatie en inrichting van het onderwijs, in: Industriedag 1966, M o derne ontwikkelingen in Bedrijfsleven en Onderwijs, Amsterdams Contactcentrum Industrie-Onderwijs, Amsterdam 1966, pag. 24.
25 S. Wiegersma, idem, pag. 227.
26 In: Beroepskeuze, juli 1969, pag. 175-176.
27 Zie hiertoe ook: Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting, De Toekomst van het beroepskeuzewerk, oktober 1977, pag. 17.
28 In: Beroepskeuze, november/december 1983, pag. 241.
29 Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze, jaarverslag 1954,
pag. 6.
30 K. Van 't Zet, Enkele beschouwingen over beroepenvoorlichting, Artikelen beroepenstudie en
beroepenvoorhchting, Ministerie van Sociale Zaken, nr. 1 , 1 9 6 3 . De door Van 't Zet gehanteerde
begrippen (fasen van beroepenvoorhchting) worden geclaimd door Beijers die naar zijn zeggen de
onderscheiding eerder opvoert in een rapport voor de Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze.
31 A . Steenhuizen, idem, pag. 26-27. Deze, in de literatuur gesignaleerde kwahfikatie betreft
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vooral de kwaliteit van de beroepenvoorlichting. Kwantitatief gezien maakt de beroepenvoorlichting in de jaren zestig een belangrijke ontwikkeling door. Te denken is aan de aktiviteiten van het
arbeidsbureau in het basisonderwijs (de beroepententoonstelling) en op scholen voor mulo en lbo;
voorts aan het werk van de drie stichtingen voor beroepenvoorlichting in Gelderland, en het
schooldecanaat.
32 Zie hierover o.a. H. Hermans, Arbvo-beroepenvoorüchting, van vertellen naar helpen, in:
Beroepskeuze, september 1981, pag. 180.
33 Zie hierover o.a.: Dekanoloog, maart 1983, pag. 7 e.v.
34 In: Beroepskeuze, mei 1956, pag. 85.
35 J.Th. Snijders, Jeugd, School en Beroep, Haarlem + 1960/1961, 3e druk, pag. 57.
36 S. Wiegersma, idem, pag. 125.
37 Vermeld in jaarverslag Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze 1958, pag. 8.
38 Bron: Archief Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting.
39 Dit advies luidt dat een medisch onderzoek niet bij elk geval nodig is. Wel moet bij elk advies
de arts de gelegenheid krijgen om zich daarover uit te spreken. Zie: Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting, Advies betreffende de medische aspecten van de beroepskeuzevoorhchting, aangeboden bij schrijven van 25 februari 1969 aan de Minister van Sociale Zaken.
40 Schriftelijke reaktie van Wiegersma, 31 maart 1968. Bron: Archief Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting.
41 Bron: notulen vergadering Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting, 10 mei 1968.
42 Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze, jaarverslag 1963,
pag. 17.
43 Beroepskeuze, januari 1960, pag. 18-22.
44 J.Th. Snijders en F.C.J. Holthuizen, Problemen van het beroepskeuzewerk, Utrecht/Antwerpen 1952, pag. 20 en 49.
45 J.H. Ruys van Dugteren, De toekomst onzer jongeren, Amsterdam 1948, pag. 49.
46 J.Th. Snijders en F.C.J. Holthuizen, idem, pag. 58.
47 J.Th. Snijders en F.C.J. Holthuizen, idem, pag. 59.
4

8

In: Beroepskeuze, juni/juli 1976, pag. 186-187.

49 Zie bijvoorbeeld het schrijven van deze vereniging aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, gedateerd 9 maart 1983. Voorts het VBA-blad, april 1983, pag. 1.
50 Zoals in een tamelijk recente brochure 'Bijzonder Beroepskeuzewerk in Nederland', pag. 9.
51 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs en Wetenschappen, Beroepskeuzevoorhchting, Commentaar op het rapport 'De toekomst van het beroepskeuzewerk',
oktober 1982, pag. 7.
52 Brief, gedateerd 8 september 1971. Bron: Archief Centraal Comité.
53 Bijvoorbeeld: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rijksbegroting 1981, Memorie van Toelichting, Hoofdstuk II.
54 Zie hierover: Tweede Kamer der Staten Generaal, Vergaderjaar 83-84, Departement O . en
W . , Memorie van Toelichting, 18100, hoofdstuk VIII, nr. 3 (pag. 91) en nr. 4 (pag. 93-94).
55 Brief van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen aan de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting, gedateerd 23 januari 1981. Bron: Archief van de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting.
56 Motie Van de Voogd c.s. Bron: Tweede Kamer, zitting 79-80, 15594 enz., nr. 19
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57 Bron: Archief van het Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze.
58 Brief van de Nederlandse Vereniging van Beroepskeuze-adviseurs in overheidsdienst aan de
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gedateerd 8 december 1959. Bron: Archief Vereniging van Beroepskeuze-adviseurs.
59 Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze, jaarverslag 1959.
60 Sociaal Economische Raad, Advies over het Arbeidsmarktbeleid, 1969, no. 1, pag. III/i t/m
III/7.
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1 J.Th. Snijders en F.C.J. Holthuizen, Problemen van het beroepskeuzewerk, Utrecht/Antwerpen 1952, pag. 10.
2 In: Beroepskeuze, mei 1963, pag. 122.
3 J.Th. Snijders, Jeugd, School en Beroep, Haarlem + 1960/1961, e druk, pag. 92-94.
3

4 Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze, jaarverslag 1963,
pag. 25-27. Voorts: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek van de Voorlichting bij Beroepskeuze, Den Haag 1959.
5 Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze, jaarverslag 1967,
pag. 22.
6 Zie hiertoe bijvoorbeeld de notulen van het Centraal Comité, periode 1948-1951.
7 Zie hierover: Uit de herinnering van twee oudgedienden van Arbvo, in: Beroepskeuze, april
1981, pag. 120.
8 Zie voetnoot y, pag. 1 1 7 .
9 Brief van 7 mei 1951 aan de Tweede Kamer. Bron: Archief van het Centraal Comité.
10 Ministerie van Sociale Zaken, Arbeidsvoorziening 1973/ jaarverslag, pag. 122.
1 1 Zie voor meer informatie hierover o.a.: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Arbeidsvoorziening 1975, jaarverslag, pag. 1 1 6 - 1 1 8 .
12 Brief van de Direkteur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening aan het Centraal Comité, gedateerd 8 september 1 9 7 1 . Bron: Archief van het Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze.
13 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek van de Voorlichting bij Beroepskeuze,
Den Haag 1 9 7 1 , 1 9 7 8 en 1983.
14 Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk, Bijzonder Beroepskeuzewerk in Nederland, brochure (zonder jaar, vermoedelijk 1983), pag. 5. Zie voorts over deze doelgroepen: Nederlandse
Vereniging Beroepskeuzewerk, Taakstelling van de aangesloten bureaus, Haarlem 1981, pag. 2-4.
15 Zie bijvoorbeeld Beroepskeuze, december 1982, pag. 217-224.
16 Wij noteerden hierover o.a. publikaties als:
-

Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting, Eindconcept Advies Volwasseneneducatie en Beroepskeuzevoorlichting, Rijswijk, maart 1983

-

Scholingsvoorzieningen en nieuwe ontwikkelingen in de volwasseneneducatie, verslag van
een studie- en informatiedag, in: Beroepskeuze, maart 1979, pag. 53-57.

-

P. Pols, Keuzebegeleiding in de Volwasseneneducatie, in: Beroepskeuze, januari 1980, pag.
13-18.
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-

Volwassenen-educatie, serie artikelen van R . A . C . Hoksbergen, in: Beroepskeuze, december
1980, pag. 247-252 en februari 1981, pag. 33-41.

-

W. Dickhott, Informatie en Counseling in de Engelse Volwassenen-educatie, in: Beroepskeuze, januari 1980, pag. 19-21.

17 Zie hierover o.a. de mededelingen die zijn vervat in het persbericht dienaangaande, gedateerd
2 augustus 1982, van de rninisteries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Onderwijs en
Wetenschappen en van Cultuur, Rekreatie en Maatschappelijk Werk.
18 Zie: Beroepskeuze, februari 1980, pag. 41-46.
19 Zie: Beroepskeuze, mei 1980, pag. 135.
20 In 1952 snijden Snijders en Holthuizen dit al aan. Zie: J.Th. Snijders en F.C.J. Holthuizen,
idem, pag. 69-70.
21 Wie zich hierin nader wil verdiepen, kan o.a. terecht bij:
-

de jaarverslagen van het Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze, 1960-1971.

-

de archieven van de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting, 1963 e.v.

22 Bron: Archief van de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting, 31 oktober 1979.
23 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Beroepskeuzevoorlichting, Commentaar op het rapport 'De Toekomst van het Beroepskeuzewerk', oktober 1982, pag. 9 en 13.
24 Zie hiertoe: Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting, De Toekomst van het beroepskeuzewerk,
oktober 1977, pag. 20.
25 Blijkens de notulen van het overleg tussen de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk, de
Vereniging van Beroepskeuze-adviseurs en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gedateerd 9 mei 1984.
26 Zie hiertoe de brief van de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk, gedateerd 26 april
1983, waarin de bureaus wordt gevraagd op te geven wie waar beunhaast.

NOTEN HOOFDSTUK I 3 . I
1 Zie de Notulen van het Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze, jaren 1948/1949. Het verzoek van het Comité is gebaseerd op de stelling dat de beroepeninf ormatie van het Rijksarbeidsbureau berust op verouderde principes en in ieder geval geen psychologische informatie bevat.
2 Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze, jaarverslag 1953.
3 Deze wens wordt bijvoorbeeld al zichtbaar bij H.J.F.W. Brugmans, Psychologische voorlichting bij de beroepskeuze, Groningen 1920.
4 De in deze paragraaf opgenomen gegevens zijn mede ontleend aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening, Het beschouwen van
beroepen, Rijswijk 1978, pag. 12 e.v.
5 S. Wiegersma, Psychologie van beroep en beroepskeuze, Groningen 1967, pag. 79 e.v.
6 Directie voor de Arbeidsvoorziening, Beroepeninventarisatie, deel I, II, III, Den Haag 1958
e.v.
7 Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau, Classificatie van de beroepen naar hun on-
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derlinge verwantschap, Den Haag 1952, pag. 5.
8 Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau, Handleiding voor Beroepsanalyse, Den
Haag 1947.
9 Ministerie van Sociale Zaken, Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening, Handleiding
voor de funktie-analyse, Den Haag 1974.
10 Deze beroepsbeelden zijn ook door de Staatsuitgeverij in de handel gebracht. Ze worden thans
niet meer gemaakt.
1 1 Deze monografieën zijn eveneens door de Staatsuitgeverij in de handel gebracht. Voor de volledigheid wijzen we ook op de beroepeninformatie die in het kader van afstudeerscripties van beroepskeuze-adviseurs - in - opleiding wordt vergaard. In verschillende jaargangen van het tijdschrift Beroepskeuze kan men hierover lezen.
12 S. Wiegersma en P.J. Van Bochove, De wereld der beroepen, Haarlem 1959/1965/1970/1976.
13 S. Wiegersma, Psychologie van beroep en beroepskeuze, idem, pag. 53-56.
14 Zie bijvoorbeeld: A . Steenhuizen, Beroepskeuzepsychologie, Groningen 1970, pag. 28; O. Taborsky en M . C . A . De Grauw, Beroepskeuze, Haarlem 1974, pag. 1 1 9 . En: Instituut voor Toegepaste Sociologie, Een eerste analyse van het beroepenvoorhchtingsmateriaal in Nederland, Nijmegen 1978.
15 Instituut voor Toegepaste Sociologie, Proefonderzoek naar de beroepsuitoefening van Jonge
Volwassenen, Nijmegen, juni 1982.
16 Instituut voor Toegepaste Sociologie, Proefonderzoek naar mogelijkheden voor inventarisering
van schriftelijk voorhchtingsmateriaal over studies en beroepen in Nederland, deel 1, verslag, Nijmegen september 1981, pag. 1 1 .
17 Zie hierover: Beroepskeuze, mei 1962, pag. 103 e.v.
18 H. Van der Vlist, Noodzaak van beroepenvoorhchting, in: Beroepskeuze, september 1965,
pag. 197.
19 Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting, rapport werkzaamheden Commissie BeroepenvoorIichting, 1967, pag. 10. Bron: Archief van de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting.
20 Zie bijvoorbeeld ook: Landelijke Commissie voor de Academische Studievoorhchting, Het informatietraject, Amsterdam, maart 1984.
21 Deze kwestie wordt ook aan de orde gesteld in: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Beroepskeuzevoorhchting, Commentaar
op het rapport 'De toekomst van het beroepskeuzewerk', Den Haag 1982, pag. 19-21. Zie voorts:
Data-base opleidingsmogelijkheden en beroepen, opzet van een miniatuurprojekt, werkrapport
van de Landelijke Commissie voor de Academische Studievoorhchting, Rijswijk, november 1984.
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1 J.H. Ruysch van Dugteren, De toekomst onzer jongeren, Amsterdam 1948, pag. 72.
2 G. Lang, Vele uilen blijken valken, in: Beroepskeuze, mei 1970, pag. 161.
3 G. Lang, idem, pag. 1 3 1 - 1 3 2 .
4 S. Wiegersma, Psychologie van beroep en beroepskeuze, Groningen 1967, pag. 284.
5 O. Taborsky en M . C . A . De Grauw, Beroepskeuze, Haarlem 1974, pag. 109.
6 Zie: Nederlandse Vereniging van Schooldekanen, de N V S en de Schooldekaan, Bemmel 1981.

262

NOTEN

7 J.Th. Snijders, Jeugd, School en Beroep, Haarlem, ± 1960/1961, 3e druk, pag. 55.
8 In: Beroepskeuze, april 1959/ pag. 26.
9 Zo beschikt het Direktoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening over een researchbureau dat
zich bezighoudt met zaken als het ontwikkelen van tests. Zie hiertoe o.a. Ministerie van Sociale
Zaken, Voorlichting bij Beroepskeuze in Nederland, Den Haag 1970, pag. 23.
10 In: Beroepskeuze, februari 1984, pag. 33.
11

S. Wiegersma, idem, pag. 280.

12 J. Luning Prak, De waarde van de psychologische test, Amsterdam 1964, pag. 95-96.
13 J. Luning Prak, idem, pag. 104.
1 4 J. Luning Prak, idem, pag. 121.
15 Testselektie genoemd. Zie: S. Wiegersma, Counseling, in: Rijksarbeidsbureau, Artikelen betreffende de beroepskeuzevoorhchting, november 1955.
16 O. Taborsky en M . C . A . De Grauw, idem, pag. 162.
1 7 O. Taborsky en M . C . A . De Grauw, idem, pag. 1 1 4 - 1 1 5 .
18 Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting, Beleidsnota, mei 1975, pag. 12.
19 O. Taborsky en M . C . A . De Grauw, idem, pag. 108.
20 R.P. Hogerheijde en J.S. De Ruyter, Beroepskeuze Zelf Onderzoek, Een gids voor opleidingsen beroepskeuze, Lisse 1980 (plus handleiding). Zie hierover ook: Beroepskeuze, april 1981, pag.
128-135.
21 Een voorbeeld hiervan is de kursus 'Keuzebegeleiding' van Educaboek te Culemborg. Verschijnt jaarlijks in een herziene editie en richt zich op de vakkenpakketkeuze van leerlingen van het
lager beroepsonderwijs en algemeen voortgezet onderwijs.
22 Dit onderwerp komt al in de jaren zestig ter sprake, leidt voorts tot studiereizen, nota's, artikelen. Voorts tot een afrondend rapport en tot een poging van universitaire zijde, beroepskeuze in
een komputerprogramma op te slaan. Dit laatste zonder resultaat.
23 In: Beroepskeuze, juh 1969, pag. 137-150.
24 Zie: Beroepskeuze, mei 1969, pag. 109.
25 Geciteerd uit een brief van de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk aan de Raad voor de
Beroepskeuzevoorhchting, gedateerd 9 februari 1983. Bron: Archief van de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting.
26 In: Beroepskeuze, februari 1984, pag. 35-37.
27 In: Beroepskeuze, februari/maart 1977, pag. 27-28.
28 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Beroepskeuzevoorlichting, Commentaar op het rapport 'De Toekomst van het Beroepskeuzewerk', oktober 1982, pag. 17.
29 Zie: W . W . Pott, Een introduktie van het begrip consultatie in het beroepskeuzewerk, in: Beroepskeuze, oktober 1976, pag. 189-197.
30 Geciteerd uit een schrijven van W . W . Pott, psycholoog, aan de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting, d.d. 3 februari 1983, pag. 1-2. Bron: Archief van de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting.
31 Zie voetnoot 28, pag. 18.
32 Blijkens de voorstellen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, betreffende
een nieuwe subsidieregeling, gedateerd januari 1984, toelichting, pag. 6.
33 Zie voetnoot 28, pag. 16.
34 Zie: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek van de Voorlichting bij Beroepskeuze, Den
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I3.3

1 J.Th. Snijders en F.C.J. Holthuizen, Problemen van het beroepskeuzewerk, Utrecht/Antwerpen
1952, pag. 71. Zie over de samenwerking ook: J.H. Ruysch Van Dugteren, De Toekomst onzer
jongeren, Amsterdam 1948, pag. 1 1 3 - 1 1 4 .
2 Het VBA-blad, informatieblad van de Vereniging van Beroepskeuze-adviseurs, 1981 e.v.
3 Zie ook de zogeheten Signaalnotitie van de Vereniging van Beroepskeuze-adviseurs, Bunde,
juni 1984.
4 Zie bijvoorbeeld de brief van Steenhuizen in: Beroepskeuze, oktober/november 1984, pag. 214.

NOTEN HOOFDSTUK

I3.4

1 Zie bijvoorbeeld: Nederlandse Vereniging van Schooldecanen, De N . V . S . en de Schooldecaan,
Bemmel 1981, pag. 1 5 . Ter aanvulling: in de praktijk krijgen de schooldekanen en beroepskeuzeadviseurs wel steeds vaker met klienten te maken die een hernieuwd beroep op hulp doen.
2 M . A . J . M . Matthijssen en G.J.M. Sonnemans, Schoolkeuze en schoolsucces bij V H M O en
U L O in Noord Brabant, publikatie nr. 3 van de Katholieke Centrale voor Studie en Research, Tilburg 1959. Besproken door Wiegersma in: Beroepskeuze, augustus 1959/ pag. 86.
3 Gerapporteerd in: Research Instituut voor Toegepaste Psychologie, Evaluatie van schoolkeuzeadviezen, Amsterdam, maart 1972. Een samenvatting van dit onderzoek staat in: Beroepskeuze,
januari 1974.
4 Zie hierover de onderzoeker in: Beroepskeuze, januari 1974, pag. 21-30. Overigens blijkt uit
een later gepubliceerd onderzoek van het Nijmeegse Instituut voor Toegepaste Sociologie dat het
sowieso moeilijk is, in de zesde klas van de lagere school met name voor de hoogste schoolsoorten
een voorspelling te doen waar men van op aan kan. Zo is onder meer gebleken dat ten aanzien van
de jongens die een vhmo-diploma halen, geen signiükant verband bestaat tussen dit schoolsukses
en de behaalde prestatiescores in de zesde klas van de lagere school. Zo'n verband is ten aanzien van
de jongens op het vhmo ook niet te leggen met het geschiktheidsoordeel van de onderwijzer. Een
andere bevinding uit dit onderzoek heeft te maken met de invloed van het sociaal milieu op de
testuitslag in de zesde klas van de lagere school, met de invloed van het sociaal milieu op de keuze
van een school voor voortgezet onderwijs, en met het niet milieuvrij zijn van het onderwijzersoordeel. De miheu-invloed is minder als het gaat om het al of niet behalen van een diploma voor
voortgezet onderwijs, maar keert terug als het gaat om de keuze na het voortgezet onderwijs.
Zie: Instituut voor Toegepaste Sociologie, Van Jaar tot Jaar, i e fase (Nijmegen maart 1974), 2e fase
(Nijmegen december 1978) en Samenvatting 2e fase (Nijmegen januari 1978).
5 F. Winter, Schoolkeuze-advisering in de zesde klas van het L.O., Beroepskeuze, november
1974, pag. 233-238.
6 VBA-blad, kontaktblad van de Vereniging van Beroepskeuze Adviseurs, maart 1984, pag. 2.
7 Instituut voor Toegepaste Sociologie, Beroepskeuze en Beleid, Nijmegen 1977.
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8 Universiteit van Amsterdam, subfakulteit Psychologie, Vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie, Een doelstellingenanalyse van de individueel beroepskeuzehulpverlening, Amterdam-oktober 1982.
9 23e bijvoorbeeld:
- J.H. Abbas, Hoe bekend is beroepskeuze?, in: Beroepskeuze, december 1980, pag. 240-246.
- P. Van den Nouweland, Een evaluatie-onderzoek naar de beroepskeuze-hulpverlening van
jong volwassenen, in: Beroepskeuze, januari 1981, pag. 8-17.
- M. Hendriksen, Een beroepskeuzebureau, wat koop je daarvoor, in: Beroepskeuze, maart
1979- P ë- 4 2 - 5 ' en juni 1979, pag. 1 1 7 - 1 3 3 .
10 Een overzicht van dergelijk wetenschappelijk onderzoek uit de jaren '60 en begin-jaren '70
wordt vermeld in: Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting, Beroepenvoorlichting in Nederland,
Den Haag 1974, pag. 28-29.
1 1 Zie bijvoorbeeld het rapport van de Werkgroep Research van de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting, december 1965. Voorts de voorstellen van Vollebergh, vermeld in jaarverslag 1963
van het Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze.
12 Concept-advies van de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting, d.d. november 1979, pag. 5.
13 Concept-advies van de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting, idem, pag. 1-2.
a

2

NOTEN HOOFSTUK I 4 . I

1 Notulen Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze, 1948/
1951.

2 Vergadering Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorhchting bij Beroepskeuze, dd. 17
december 1948.
3 Zie bijvoorbeeld het Adres aan de Minister van Sociale Zaken, 15 maart 1949.
4 Zie de kanttekening, gemaakt bij het Adres, genoemd in voetnoot 3.
5 Brief van het Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorhchting bij Beroepskeuze, van
29 oktober 1951.
6 Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorhchting bij Beroepskeuze, jaarverslag 1953,
pag. 3-4.
7 A.L.C. Knook, Angst om de adviseur, in: Beroepskeuze, april 1981, pag. 1 1 1 .
8 Tweede Nota van Wijzigingen, 10 december 1958.
9 Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorhchting bij Beroepskeuze, jaarverslag 1961.
10 Informateken zijn dokumentatiecentra, verbonden aan de bureaus voor beroepskeuze, waar de
kliënten zelf op zoek kunnen gaan naar gegevens over opleidingen en beroepen. Indien nodig, staat
een beroepskeuze-adviseur ter beschikking om de kliënt verder te helpen.
11 De produktiviteitsnorm houdt in dat elke deskundige (beroepskeuze-adviseur) per jaar minstens 260 onderzoeken moet doen van het type I, om als een door de overheid betaalde kracht te
kunnen gelden. De andere onderzoekstypen worden daarbij tot onderzoeken van type I herleid.
12 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, koncept nieuwe subsidieregeling plus toelichting, gedateerd januari 1984.
13 Deze reaktie is opgesteld tijdens een vergadering van de vereniging op 27 februari 1984.
14 Zie bijvoorbeeld ook het schrijven van de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk aan de
voorzitter van het Europees Parlement, gedateerd 13 mei 1983.
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15 Notulen gesprek Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting met de Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, gehouden op 4 juli 1983.
16 Uit een brief van de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk aan de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, gedateerd 18 juni 1982.
17 Zie voor deze steun bijvoorbeeld de brief van de inspekteurs aan de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting, gedateerd 10 mei 1983. Voorts de korrespondentie van de Vereniging van Beroepskeuze-adviseurs over deze zaak, in het kontaktblad van de vereniging.
18 Voorstel, besproken tijdens het overleg tussen de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en een delegatie van N V B en V B A , dd. 9 mei 1984. Zie ook: NVB-berichten, no. 3,
pag. 1-2.
19 Zie de nota van de Christelijke Vereniging voor School- en Beroepskeuzewerk, gedateerd 24
november 1983.
20 Getuige een uitlating op een studiedag van de Katholieke Centrale voor Beroepskeuzevoorlichting, op 25 oktober 1956. Bron: Beroepskeuze, november 1956, pag. 148.
21 Zie bijvoorbeeld de brief van de Bond voor Beroepskeuze-adviseurs in Overheidsdienst, aan de
Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting, gedateerd 27 november 1976.
22 Uit een brief van de Direkteur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening aan het Centraal Comité,
1 9 7 1 . Bron: Archief van het Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze.
23 Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting, De Toekomst van het Beroepskeuzewerk, 1977.
24 Zie bijvoorbeeld hierover het schrijven van de Federatie van Samenwerkende Organisaties van
Beroepskeuze-adviseurs, aan de Tweede Kamer, gedateerd 23 november 1961.
25 A . L . C . Knook, idem, pag. 1 1 3 - 1 1 4 .
26 Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting, De Toekomst van het Beroepskeuzewerk, idem, pag.
45-46.
27 Zie over het eerste standpunt de motie van de Christelijke Vereniging voor School- en Beroepskeuzewerk, uitgesproken tijdens de ledenvergadering op 28 april 1976 te Utrecht; en over het
gewijzigd standpunt: Nota, bestemd voor de leden-organisaties van de Christelijke Vereniging
voor School- en Beroepskeuzewerk, gedateerd 24 november 1983, pag. 2.
28 Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk, Voorlopig eindrapport van de NVB-werkgroep regionalisatie, Haarlem 1982. Het eindadvies van de Raad is beschikbaar als: Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting, Advies inzake regionalisatie van het gemstitutionaliseerde beroepskeuzewerk,
Rijswijk, januari 1985.
29 Notitie van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs en W e tenschappen, gedateerd 6 oktober 1981.
30 Zie de notitie in voetnoot 29, pag. 3.
3 1 Uitdrukking, afkomstig uit de notulen van de vergadering van de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk van 15 december 1981.
32 Zie bijvoorbeeld het overleg tussen de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 4 juli 1983.
33 Bij schrijven van 5 juli 1968. Bron: Archief van de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting.
34 Zie hiertoe het schrijven van de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting aan de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, betreffende de adviesaanvrage inzake de Arbeidsvoorzieningswet, gedateerd 23 april 1981.
35 Zie bijvoorbeeld de notulen van de Raadsvergadering van 3 oktober 1980 en 23 januari 1981.

266

NOTEN

Voorts de notulen van de vergadering van de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk, 15 december 1981.
36 Zie het schrijven van dit verbond aan de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting, gedateerd 22
januari 1981. Bron: Archief van de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting.
37 Verslag van de vergadering van een delegatie uit de Commissie van Advies voor het Arbeidsvoorzieningsbeleid met een delegatie uit de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting, d.d. 31 oktober 1984.

N O T E N HOOFDSTUK

14.2

1 Uit: kort verslag van de Studiecommissie voor de opleidingscursus tot beroepskeuze-adviseur,
circa februari 1949. Bron: Archief van het Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze.
2 Zie hierover bijvoorbeeld Wiegersma in: Beroepskeuze, december 1953.
3 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek van de Voorlichting bij Beroepskeuze,
Den Haag 1983.
4 Zie bijvoorbeeld het verslag van het overleg tussen de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk en het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op 23 april 1982.
5 Zie bijvoorbeeld: Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk, Nota Beroepskeuzewerk, gepubliceerd in: Beroepskeuze, januari 1975, pag. 14-15. Op 23 april 1982 komt het punt weer ter
sprake in het georganiseerd overleg tussen het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk.
6 Zie het schrijven van de Nederlandse Vereniging van Beroepskeuze-adviseurs in Overheidsdienst aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gedateerd 8 december 1959.
7 De uitdrukking 'sociale zaken' niet verwarren met 'sociale bewogenheid', is afkomstig van
Van de Peijl, in 1971 Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening. Zie: Beroepskeuze, april/
mei 1972, pag. 109 e.v.
8 Zie Beroepskeuze, april/mei 1972, pag. 109 e.v.
9 Knelpunten, gedestilleerd uit de VBA-bladen, 1980 e.v.
10 Nederlandse Vereniging van Schooldecanen, Het Schooldecanaat in cijfers,

Leidschendam

1975, deel I, pag. 23-24.
11

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Beroepskeuzevoorlichting, Commentaar op het rapport 'De Toekomst van het Beroepskeuzewerk', oktober 1982, pag. 10.

12 Zie het VBA-blad, november 1980, pag. 3-4.
13 Zie hierover: Eindrapport van de werkgroep aansluiting opleiding

Mens-Arbeid/Werkveld,

maart 1985.
14 Landelijke Commissie voor de Academische Studievoorlichting, Het informatieverkeer naar de
a.s. studenten, Rijswijk, november 1984.
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1 J. Luning Prak, De psychotechniek der beroepskeuze, Groningen/Den Haag 1925, pag. 270.
2 S. Wiegersma, Psychologie van beroep en beroepskeuze, Groningen 1967, pag. 178-179.
3 T . T . Ten Have, Zelfonderzoek bij beroepskeuze, 1946. In T.T. Ten Have, Kennis van de
mens, Verzameld werk deel I, Lisse 1986.
4 Zie de brief van het Centraal Comité aan de Minister van Sociale Zaken, gedateerd 15 maart
1949. Bron: Archief van het Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze.
5 Zie bijvoorbeeld: In 't Veld-Langeveld, Arbeidsvoorziening en Beroepskeuze, Utrecht 1964,
pag. 13.
6 A . Folmer, Perspectief in de voorlichting bij beroepskeuze, in: Tijdschrift van de Nederlandse
Werkloosheidraad, november 1940, pag. 208.
7 Men beweert dan, dat het psychologisch onderzoek ook eigenlijk geen onderwijssysteem duldt
dat is afgestemd op de grijze massa en niet op de individuele verschillen in begaafdheid en interesse
van de leerlingen. Pleidooien van psychologen voor beter, op de leerling afgestemd onderwijs zijn
overigens al eerder te vinden. Bijvoorbeeld in 1964 bij Wiegersma. Zie: S. Wiegersma, Belemmerde vrijheid, Groningen 1964, pag. 1 1 e.v. (inaugurale rede). Of bij Luning Prak, eveneens in 1964.
Zie: J. Luning Prak, De waarde van de psychologische test, Amsterdam 1964, pag. 96. Interessant
is ook de vermelding dat men in het verleden het niet slagen in de geadviseerde richting, ook wel in
verband heeft gebracht met het niet opvolgen van het verstrekt advies. Zie hierover bijvoorbeeld:
Beroepskeuze, maart 1956.
8 In: Beroepskeuze, december 1982, pag. 225-226.
9 Nederlands Instituut van Psychologen, Psychologie en Beroep, Een beleidsvoorbereidende beschouwing van het bestuur van de sektie beroepskeuzepsychologie, januari 1984, pag. 8 (diskussiestuk ten behoeve van de studiedag op 20 januari 1984).
10 Bron: Archieven van Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze, 1934.
1 1 Zie het persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan van het Centraal Comité, gedateerd 8 november 1966.
12 In: Beroepskeuze, februari 1984, pag. 42.
13 Bron: notulen van de vergadering van de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk, van 25
mei 1983.
14 Zie hiertoe de jaarverslagen van het Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting
bij Beroepskeuze, jaren 1963 en 1967.
15 Zie: Beroepskeuze, januari 1963, pag. 31.
16 zie hierover ook: Dekanoloog, januari 1984, pag. 8.
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1 Zie bijvoorbeeld: J.M.M. Ritzen, Onderwijs en economie, in: J.A. Van Kemenade, Onderwijs: Bestel en Beleid, Groningen 1981, pag. 244-328.
2 Zie hiertoe bijvoorbeeld: Instituut voor Toegepaste Sociologie, Ongeschoolde arbeid, Nijmegen 1981.
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NOTEN

3 Een goede analyse van de wederzijdse relatie onderwijs-arbeid is onder andere te vinden in:
Instituut voor Toegepaste Sociologie, B. Hövels, Onderwijs en Arbeid, Omgevingsverkenning op
het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, werkdocument, Nijmegen 1984.
4 De enige effektmeting die, voorzover ons bekend, hierover tamelijk recentelijk is gepubliceerd,
is die van Hendriksen uit 1979. Het gaat hier om een doktoraal-onderzoek onder 1 1 2 kliënten van
een aantal beroepskeuzebureaus waar de B-methode wordt gebruikt. De vraagstelling van dit onderzoek luidde: Inhoeverre is een effekt van beroepskeuzebegeleiding aan te tonen in verandering
van het keuzeveld en in toegenomen zekerheid van de kliënt over zijn keuzemogelijkheden.
Zie: M . Hendriksen, Een beroepskeuzebureau, wat koop je daarvoor, in: Beroepskeuze, maart
!979< pag- 4 - 5 2 en juni 1979, pag. 1 1 7 - 1 3 3 .
2

Voorzover het gaat om effekten van keuzebegeleiding en counseling, is het beeld in de Angelsaksische literatuur niet veel beter. Systematisch, gekoördineerd onderzoek ontbreekt. Voorzover onderzoek wordt gedaan, overwegen eveneens de korte-termijn effekten. Zie: Academische Raad,
Voorlichters voorgelicht, Den Haag 1985, pag. 33.
5 Het onderwerp staat thans wel in de belangstelling, getuige onder meer het pas gestarte projekt 'Handleiding Keuzebegeleiding', geëntameerd door de Landelijke Commissie voor de Academische Studievoorhchting en gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
6 Instituut voor Toegepaste Sociologie, H. Keizer, Met het Mavo-projekt onderweg, deel 3, N i veaukeuze per vak, Nijmegen 1982.
7 Instituut voor Toegepaste Sociologie, P. Jungbluth, Docenten over onderwijs aan meisjes, positieve discriminatie met een dubbele bodem, Nijmegen 1982.
8 Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Achtergronden
van Beroepskeuze, Sociologisch Instituut van de Kathoheke Universiteit/Instituut voor Toegepaste
Sociologie, Nijmegen 1966.
9 Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Ouders en de
beroepskeuze van hun kinderen, Sociologisch Instituut van de Kathoheke Universiteit/Instituut
voor Toegepaste Sociologie, Nijmegen 1967.
10 Instituut voor Toegepaste Sociologie, F.P. Carpay en J.M. Van Westerlaak, Beroepskeuze en
Werkgelegenheid, Nijmegen 1973.
11

Instituut voor Toegepaste Sociologie, J. Diederen, De keuze van een beroep, Een onderzoek
naar de school- en beroepsloopbaan en naar de betekenis van beroepsarbeid van jongens en meisjes
die in 1965 het lager onderwijs verheten, Nijmegen 1982.

1 2 J.M. Van Westerlaak, Informatie in de mist, Een verkenning van beelden en ervaringen van
leerlingen en studenten rond de invoering van de twee-fasenstructuur op universiteiten en hogescholen, Amsterdam 1983.
13 Instituut voor Toegepaste Sociologie, J. Geurts, werkende jongeren 4 jaar later, Nijmegen
1984. Zie Voorts: H. Pere, Biedt jongeren kans op werk ze zullen er graag voor leren, in: Didactief,
14e jaargang, nr. 7, september 1984, pag. 7-9.
1 4 Zie voor het begrip 'innovatieve kwahfikaties': Instituut voor Toegepaste Sociologie, J. Geurts
en B. Hövels, Het kort-MBO tussen aanbod en vraag, Nijmegen 1983, pag. 9-12.
15 Zie hiertoe bijvoorbeeld: Vereniging van Beroepskeuze-adviseurs, Signaalnotitie, Bunde 1984.
16 Zie het schrijven van de FNV aan de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting, gedateerd 1 1
mei 1982. Bron: Archief van de Raad voor de Beroepskeuzevoorhchting.
17 G. Snel, Helpen (z)onder dwang, Assen 1972, pag. 25-26.
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NOTEN

18 Uit een recente enquête naar ervaringen met groepswerk komt onder andere naar voren dat
zorgvuldig en uitgewerkte formuleringen van doelstellingen een van de aspekten is waar ook in het
groepswerk mee geworsteld wordt. Men wil dat graag verbeterd zien, evenals doelstellingen toetsen, evaluatie aan de hand van 'objektieve meetpunten', en follow-up. In deze enquête blijkt ook
dat gab-begeleiders het verdedigen van de zin van groepswerk bij hun beleidmakers/de direktie, als
knelpunt ervaren. Een ander opmerkelijk gegeven is de korte-termijndefinitie van veel groepswerk. Zie: Werken met groepen, een terreinverkenning in de beroepskeuzepraktijk, in: Beroepskeuze, okt./nov. 1984, pag. 193-201. Zie voorts: ƒ. Boelens, Groepscounseling: proces en doelstellingen, in: Beroepskeuze, juni 1984, pag. 153.
Voor het meten van effekten van groepswerk kan overigens worden geraadpleegd: K. De Graauw
en M . Cuisinier, Over voetangels en klemmen bij de evaluatie van trainingen, in: Leren en Leven
met groepen, Alphen a/d Rijn, maart 1982, pag. 2294-1/2294-18 (losbladige klapper, uitgegeven
door Samson).
19 Dit blijkt onder meer uit de plotselinge, recente toename van het aantal artikelen over operationalisering van doelstellingen, in het tijdschrift 'Beroepskeuze', juni 1984, okt./nov. 1984, december 1984, jan./april 1985.
20 Zie bijvoorbeeld: S. Wiegersma, Een sociaal-psychologische theorie van de beroepskeuze, in:
Beroepskeuze, mei 1979, pag. 93-112.
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1 A . L . Mok, De gestokte professionalisering van de personeelsfunctionaris, in: Professionalisering van het personeelsbeleid, schets van een tienjarige ontwikkeling en een nieuw koersbepaling,
Deventer 1982, pag. 63.
2 De term 'dekwalificatie' is afkomstig van Mok. Geciteerd bij: Professionalisering van het personeelsbeleid, idem, pag. 12.
3 Zie hierover ook: S. Wiegersma, Een sociaal-psychologische theorie van de beroepskeuze, in:
Beroepskeuze, mei 1979, pag. 93-112.
4 A . L . Mok, idem, pag. 68.
5 S. Wiegersma, idem, pag. 107.
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21 Bijlagen
BIJLAGE 1

EXCERPT SCHRIFTELIJK LEIDRAAD POLAK*

vaatles voor de aanstaande tuinarchitecte
waarschijnlijk ± f 200.
Leeftijd en voorwaarde voor toelating:
Rijkstuinbouwwinterscholen, tenminste
Diploma niet geëischt.
16 j . , een toelatingsexamen wordt afgenoOpleiding te:
men, kennis der moderne talen geëischt
Aalsmeer (Rijkstuinbouwwintervan hen, die het, niet-verplichte, onderschool);
wijs in die talen willen volgen; bovendien
Boskoop (Rijkstuinbouwwinterwordt verlangd, dat men practisch in den
school);
tuinbouw werkzaam is geweest; - Rijswijk
Hoorn (Rijkstuinbouwwintertenminste 17 j . , kennis van Fransch,
school);
Duitsch, Engelsch, liefst ook de grondbeLisse (Rijkstuinbouwwinterginselen van scheikunde; - Wageningen,
school);
voor deelneming aan de examens wordt
Naaldwijk (Rijkstuinbouwwintergeëischt einddiploma H.B.S. met 3 jar.
school);
cursus, gymnasium, of het daarmede paRijswijk ('Huis te Lande', directrice
rallel loopende staatsexamen.
Mw. Hingst);
Getuigschrift kan worden verworven
Wageningen (Rijks Hoogere Land-,
Tuin- en Boschbouwschool); en in tal van aan de Rijkstuinbouwwinterscholen, digemeenten aan Tuinbouwwintercursus- ploma te Wageningen.
Examens voor practici worden afgenosen, uitgaande van verschillende vereenigingen (inlichtingen verstrekt de Directie men door de Nederlandsche Maatschapvan den Landbouw, Tournooiveld, 's- pij voor Tuinbouw en Plantkunde. DiploGravenhage). De aanstaande tuinarchi- ma's worden uitgereikt voor fruitteelt,
tecte moet, na afloop eener tuinbouw- groententeelt en bloementeelt.
school 1 jaar les nemen bij een architect,
Beroep of betrekking: kweekster op
terwijl de avonden dan moeten worden eigen grond; 'bediende' in anderer kweebesteed aan bouwkundig teekenen en aan kerij; tuinierster (vrouwelijke tuinman);
geschiedenis van de tuinkunst.
tuinarchitecte.
Inkomen der tuinarchitecte: hangt van
Duur: Rijkstuinbouwwinterscholen 2
winterhalfjaren; - Rijswijk 2 j . ; - Wage- de clientèle af. Ten hoogste kunnen jaarlijks 10 of 12 tuinen worden aangelegd,
ningen 3 j .
Kosten: Rijkstuinbouwwinterscholen hetgeen, procentsgewijs berekend, met
f 10 of f 20 per 2 jar. cursus; - Rijswijk levering van benoodigdheden, ongeveer
f 30op.j.;-Wageningenf 8op.j.-De pri- f ioooaf 1200 inkomen verschaffen kan.
'145.146.147. Tuinbouwkundige (kweekster), Tuinierster, Tuinarchitecte.
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Opmerkingen.

Alleen wie, behalve over de
noodige vakkennis, ook over veel handelsinzicht en een groot kapitaal beschikt, kan als
zelfstandig kweekster slagen. D e grootte van
het benoodigde kapitaal hangt af van de streek
waar men zich vestigt, en de soort gewassen die
men kweeken wil. Gerekend kan worden
f i o ooo - f 50000, terwijl stellig gedurende de
eerste jaren de opbrengst onvoldoende is om
van te bestaan.
G o e d onderlegde vrouwelijke 'bedienden'
vinden ten onzent moeilijk plaatsing.
Wel komt vrouwenarbeid in den tuinbouw
voor - behalve van vrouwen en dochters van
tuinbouwers in het bedrijf van man of vader bij ondergeschikte werkzaamheden, zooals
druivenkrenten en aardappelen rooien in het
Westland; planten, wieden, schoffelen, oogsten, in dienst van kweekers van klein fruit en
vollegronds-groentenkweekers in Groningen;
bessenplukken in de Over-Betuwe en op ZuidBeveland; en alle voorkomende werkzaamheden in de warmoezerijen in Limburg. - D e ver-

dienste wisselt dan voor jonge meisjes tusschen
f 0.25 - f 0.60 per dag en voor volwassen vrouwen tusschen f 0.60 en f 2 per dag. In het Westland kan in den tijd van het druivenkrenten het
loon tot f 15 per week loopen.
Vrouwelijke 'tuiniersters', die de tuinen van
klanten of van ziekenhuizen en sanatoria onderhouden, in het buitenland tamelijk veelvuldig voorkomend, zijn er in ons land nog slechts
enkelen.
Wij meenen vooralsnog dit vak als middel
van bestaan te moeten ontraden. - Het vak van
tuinarchitecte durven wij alleen aanraden voor
sterke en niet onbemiddelde meisjes, die kunnen afwachten, of het aantal opdrachten voldoende zal worden. N a voltooide opleiding
verdient het voor haar aanbeveling, een jaar
bij een tuinarchitect te werken als volontaire.'

* Bron: A . Polak, Leidraad voor Nederlandsche Meisjes bij de keuze van een beroep, D e n
Haag 1914, pag. 135-137
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BIJLAGE 2

MODEL VERZAMELING BEROEPENINEORMATIE*

'EEN BEPERKT BEROEPSONDERZOEK.
II
VRAGEN.
Beroep:

ANTWOORDEN.

Metselaar.

i. Beschrijving van de beroepshandelingen:
2. Maakt één persoon een onderdeel of
het geheele product?
3. Welke materialen worden gebruikt?
4. Welke werktuigen (ev. machines)
worden gebruikt?
5. Welk(e) product(en) wordt(en) gemaakt?
Soort van den arbeid:
6. Hoofdarbeid, handenarbeid, gebruik
van het geheele lichaam of van enkele
deelen.
Omgeving:
7. Arbeid in gesloten ruimte, buiten-,
dag- en nachtarbeid.
8. Groepsarbeid of alleenwerkzaamheid.
9. Seizoen-vrouwenarbeid.
Beroepsziekten:
10. Lichamelijke en geestelijke veranderingen door den arbeid.

1. Het verwerken van daarvoor geëigende materialen tot muren, daken en
straten. (Dit laatste alleen op het platteland.)
2. Als regel een onderdeel.
3. Steenen, pannen, zand, kalk, tras en
cement.
4. Handgereedschappen, als troffel, hamer, waterpas, schietlood, voegspijker enz.
5. Woningen, fabrieksgebouwen en
soortgelijke gebouwen. Ook hier en
daar nog wegen van straatklinkers.
6. In hoofdzaak handarbeid.

7. Veelal buiten en als regel over dag.
8. Als regel groepsarbeid.
9. Sommigen meenen dat het seizoenarbeid is. Beantwoorder dezes is die
meening niet toegedaan.
10. Geestelijke veranderingen komen
door het verrichten van dezen arbeid
niet voor. Dat er heelemaal geen beroepsziekten voorkomen, zou ik niet
graag beweren.
Door te werken in alle weer en wind
komen rheumatische aandoeningen
voor. Ook het aantal tuberculose-gevallen is niet gering. Wat ook wel aan
den arbeid buiten zal moeten worden
toegeschreven.
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VRAGEN.
Beroep:

ANTWOORDEN.

Metselaar.

11. Zedelijke gevaren.
12. Gevarenklasse ongevallenverzekering.
13. Veiligheidsmaatregelen.

11. Niet zoo groot, hoewel op karweien
de sfeer anders is dan b.v. in een winkel.
12. 35-36-4I-4213. Er zijn uiteraard veiligheidsmaatregelen voorgeschreven, terwijl daarnaast tal van gemeenten een z.g.
bouwpolitie hebben, die steigers controleeren enz.

Eischen, die het beroep stelt aan
lichaam, verstand en ziel.
1. Eigenschappen, zonder welke de uitoefening van het beroep niet mogelijk
is.
2. Gewenschte, doch niet absoluut vereischte eigenschappen.
3. Eigenschappen, die iemand voor het
beroep ongeschikt maken.
4. Minder gewenschte, doch niet bepaald storende eigenschappen of gebreken.

1. Een sterk gestel is ten zeerste gewenscht. Een behoorlijke ontwikkeling is eveneens noodig.
3. Lichamelijke gebreken, als b.v. een
stijf been, slechte oogen, enz.
4-

Ontwikkeling en opleiding.
1. Schoolopleiding.
2. Beroepsopleiding:
a. practisch.
b. theoretisch.
3. Verdere ontwikkeling.
4. Vakonderwijs. In bedrijf. Op scholen.
5. Welke inrichtingen van vakonderwijs
en opleiding zijn er?
Bedrijfsverhoudingen:
1. Arbeidstijd, vacantie, opzeggingstermijn, (eventueel collect. contr.)
z.m. exemplaar bijvoegen.

1. Met goed lager onderwijs kan worden
volstaan.
2. a en b. Beide zijn gewenscht. Een
theoretische scholing is ten zeerste gewenscht.
3. Is gewenscht, b. v. materialen-kennis.
4. Als regel wordt onderwijs op scholen
geprefereerd. De meeste metselaars
worden echter in het bedrijf gevormd.
5. Ambachtscholen, zoowel dag- als
avondscholen.
1 en 2. Men raadplege het collectief
contract.
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VRAGEN.
Beroep:

ANTWOORDEN.

Metselaar.

2. Loon of salaris, leeftijdsgrens bij aanstelling, pensioen, ziekenuitkeering.
3. Beroepsvooruitzichten.
4. Stand van de arbeidsmarkt (veel, weinig aanbod, veel, weinig leerlingen).
5. Tariefregelingen, accoordloon, premien.
6. Vakorganisaties.
(patroons
en
werkn.).
7. Vaklitteratuur, vakbladen en boeken
en geschriften op het beroep betrekking hebbend.
Algemeene vragen:
1. Is er in dit vak een te weinig of een te
veel aan leerlingen?

2. Hoeveel leerlingen worden elk jaar
opgeleid?
3. In welk deel van het jaar worden de
meeste leerlingen aangenomen?
4. Op welken leeftijd is het wenschelijk
dit beroep te beginnen?
5. Hoelang duurt de opleiding?

3. Normaal te achten.
4. Aanbod niet te groot. Het aantal leerlingen eveneens niet. In de groote steden is echter de toestand anders dan
in de provincie.
5. Tariefregelingen gelden in een paar
plaatsen. Accoordloon wordt dikwijls
toegepast.
Premiën komen niet voor.
6. Van beide.
7. Hieromtrent is heel veel verschenen
en verschijnt nog veel. 't Is niet mogelijk het allemaal te noemen.
1. Geneigd deze vraag zóó te beantwoorden dat het aantal leerlingen
grooter kon zijn, zonder nadeel voor
het bedrijf. Meen echter er nadrukkelijk op te moeten wijzen, dat voor de
groote plaatsen dit niet kan gelden.
Een betere distributie der werkkrachten zou voor deze plaatsen ongetwijfeld goed zijn.
2. Is niet aan te geven.
3. Als regel in het voorjaar, hoewel het
bedrijf er zich voor leent, op elk tijdstip leerlingen aan te nemen.
4. Op 16 jarigen leeftijd.
5. Dit hangt van tal van omstandigheden
af. Een belangrijke factor hierbij is
dat vooral in de groote plaatsen het
beroep min of meer wordt gespecialiseerd. Men kent daar fundeeringwerkers, metselaars aan de bouwmuren
enz. 't Spreekt vanzelf dat dat van in-
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VRAGEN.
Beroep:

ANTWOORDEN,

Metselaar.
vloed is op den leeftijd, daar in de
provincie nog zeer vaak het bedrijf in
zijn geheel door den metselaar wordt
uitgeoefend. Daar gebeurt het b.v.
nogal eens, dat hij ook de woning
voegt, marmer en hardsteen stelt, eenig stucadoorwerk verricht en meer
van deze werkzaamheden. Daar is
dus de metselaar in veel gevallen de
persoon die het geheele vak beoefent,
wat in de grootere plaatsen hoe langer
hoe minder voorkomt. Om het vak
grondig te leeren is m.i. een leertijd
van minstens 5 jaar noodig.

6. Kunt U zien, en zoo ja waaraan, of
een leerling een goed vakman zal worden?
7. Acht U het wenschelijk, dat een candidaat-leerling(e), voordat hij (zij)
tot dit beroep wordt toegelaten, een
examen doormaakt, waarin de bekwaamheden, die tot het uitoefenen
van dit beroep noodig zijn, onderzocht worden, en zoo ja, in welken
vorm zoudt U dat examen dan wenschen?
8. Gelooft U aan de nuttigheid van vakonderwijs, en hoe zou dat dan moeten
zijn ingericht?

9. Is in dit beroep de methode van halve
dagen toe te passen?
10. Acht gij voor dit beroep een groote
toekomst mogelijk, of een ondergang
waarschijnlijk?

6. Een zekere mate van vlugheid en handigheid wijzen er op, dat hij het vak
wel onder de knie zal krijgen.
7. Een examen omtrent zijn ontwikkeling, lijkt wel gewenscht. De beste
wijze waarop dit dient te geschieden,
is zeker een regeling per collectief
contract. De werkgevers- en werknemersorganisatie's zouden zich ter
plaatse moeten verstaan, voor zoover
het examen het vak betrof, terwijl
verder een leeraar zou moeten examineeren in rekenen, meetkunde, teekenen enz.
8. Vakonderwijs is ten zeerste gewenscht. Ambachtsonderwijs lijkt de
voorkeur te verdienen. Voor hen, die
bij een patroon hun opleiding ontvangen, zou men proefstukken kunnen
eischen.
9. Hoewel er wel bezwaren aan verbonden zijn, lijkt het niet onmogelijk.
10. Een behoorlijke toekomst mogelijk,
hoewel het ook den invloed van de
nieuwe werkmethode's wel zal ondergaan.
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VRAGEN.
Beroep:

ANTWOORDEN.

Metselaar.

11. Is dit beroep verindustrialiseerd? Bestaat er neiging toe?
12. Is de arbeid van dit beroep gespecialiseerd?
13. Zijn er onder die specialisties ook
werkzaamheden, die door minder begaafden, hetzij physiek hetzij psychisch kunnen worden uitgeoefend?
14. Indien leerlingenregeling het geval is,
hoe is deze dan samengesteld?

11. Neen.
12. Ja.
13. Ja, b.v. voegen.

14. Bestaat helaas geen leerlingregeling,
hoewel deze ten zeerste gewenscht is.
Er bestaat wel een bepaling hieromtrent in het contract. (Art. 25) doch
deze is tot nog toe een doode letter gebleven.'

Ruimte voor vrije toevoegingen:

Bron: Aanleg en Beroep 1927, pag. 68-72
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BIJLAGE 3

9

MODEL LEERLINGKAARTEN VAN HET HAAGS BUREAU VOOR
BEROEPSKEUZE. MET REDACTIONEEL KOMMENTAAR*

'BOEKBESPREKING.

Twee uitgaven van het Haagsche Bureau voor Beroepskeuze.
a. Jongens-leerlingUjst.
b. Meisjes-leerlinglijst.
Deze beide leerlinglijsten zendt het Haagsche Bureau aan de scholen met verzoek
aan Hoofd en Personeel, ze te beantwoorden. Als alles, wat van het Haagsche Bureau
uitgaat, maakt ook dit een indruk van degelijkheid en grondige behandeling. De vragenlijsten zijn van het volgende voorbericht voorzien:
Vertrouwelijk.

LUST VAN VRAGEN,
te beantwoorden door het Hoofd der School en de Onderwijzers(essen) en Vakonderwijzersfessen), die den leerling onder hun (haar) leiding hebben gehad.
Het is in het belang voor een juiste beroepskeuze van tSSSfj? vragen °°k
beantwoorden, al zou ' vooreerst nog op Uw school blijven of deze reeds verlaten
hebben.
Het komt herhaaldelijk voor, dat ouders en jongelieden later voor hernieuwd overleg het Bureau voor Beroepskeuze bezoeken. De schoolgegevens vormen dan, te zamen met de ervaringen tijdens een voortgezette opleiding, hetzij op een school of in de
praktijk verkregen, opnieuw mede een factor, welke bij het aanvullend beroepskeuzeadvies in aanmerking genomen wordt.
d e

t e

M

Hierna volgt een stel vragen over de vorderingen in de leervakken. De vragenlijst
wijkt in dit opzicht af van de Amsterdamsche leerlingkaarten, waarin gegevens worden
gevraagd over vorderingen en aanleg.
Hierna komen de vragen naar eigenschappen, enz. aan de beurt. Het zijn er niet
minder dan 23. Ter kennismaking voor Bureaux en Commissies van Voorlichting laten
wij ze hieronder volgen:
3. Toont de jongen duidelijke voorkeur voor één of meer leervakken? Zoo ja,
voor welke?
Heeft hij bijzonderen aanleg voor één of meer leervakken, of voor kunstvakken?
Zoo ja, voor welke?
4. Is de jongen vlug, gewoon of langzaam van begrip?
5. Is zijn geheugen zeer goed, goed, middelmatig of slecht?
6. Werkt hij nauwkeurig of slordig? (Eventueel met bijvoeging van zeer, vrij,
enz.)
7. Is hij ijverig of traag bij zijn werk?
Indien hij ijverig is, is hij dit dan uit neiging of in hoofdzaak door aansporing?
8. Is hij volhardend bij eens begonnen werk of spoedig verslappend?
Toont hij een krachtigen of een zwakken wil? (In welke mate?)
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9. Kan hij zijn aandacht voortdurend en gelijkmatig, of slechts kort en ongelijkmatig op een bepaalde zaak gevestigd houden?
10. Is hij belangstellend in alles wat zijn verstandelijke ontwikkeling kan bevorderen, of slechts in enkele vakken, of toont hij in het algemeen weinig belangstelling?
11. Is hij zelfstandig bij zijn werk of heeft hij veel hulp noodig?
12. Is hij plichtsbetrachtend? (In welke mate?)
13. Is hij handig of onhandig? (In welke mate?)
14. Is zijn uiterlijk in den regel goed, matig of slecht verzorgd?
15. Zijn eventueele slechte vorderingen van den jongen een gevolg van gebrek
aan ijver of van mindere begaafdheid, of van beide? Of ligt de oorzaak bij lichamelijke zwakte, bij gebreken der zintuigen, huiselijke omstandigheden, bij schoolverzuim, e.m.a.?
16. a. Acht U den jongen geschikt voor uitsluitend intellectueelen arbeid?
b. Of voor intellectueelen arbeid met handenarbeid verbonden?
c. Of voor overwegend handenarbeid?
1. Indien het laatste Uw meening is, acht U hem dan geschikt voor fijn
werk, waarbij veel geduld en opmerkzaamheid noodig is.
2. of meer voor groveren handen- en spierarbeid?
17. Welke nevenstaande karaktereigenschappen zoudt U den jongen op grond van
waarnemingen in de klasse, op de speelplaats, bij de lichamelijke oefening, enz.,
toekennen?
Het is de bedoeling, dat door U slechts die eigenschappen worden onderstreept,
welke in het schoolleven van den jongen overtuigend zijn gebleken en die geacht
mogen worden tot zijn karakteraanleg te behooren.
Indien het U, na onderstreping van de hiernevens genoemde eigenschappen,
voorkomt, dat daarmede toch de karakteraanleg van den jongen niet voldoende is
aangegeven, kan met Uw eigen bewoordingen daarvan een aanvullende beschrijving worden gegeven.
18. Bij de bespreking aan het Bureau voor Beroepskeuze bleek het gewenscht,
nog geen bepaalde beroepskeuze te doen. Voor de mogelijkheid van een latere
beslissing in een der meest naar voren gekomen beroepsrichtingen is plaatsing gewenscht op
a. Acht U genoemde voortgezette schoolopleiding mogelijk en geschikt voor
den jongen?
b. Indien Uw antwoord ontkennend luidt, welke schoolopleiding acht U dan
meer bereikbaar en geschikt?
19. Bij de bespreking aan het Bureau voor Beroepskeuze kwam als voorloopige
beroepskeuze van den jongen het meest naar voren het beroep van
a. Acht U dit beroep bereikbaar en geschikt?
b. Zoo neen, welk beroep acht U dan meer bereikbaar en geschikt?
20. In verband met de voorloopige beroepskeuze en met andere omstandigheden
is plaatsing gewenscht op
a. Acht U genoemde voortgezette schoolopleiding mogelijk en geschikt?
b. Zoo neen, welke schoolopleiding acht U dan beter?
21. Bij de bespreking aan het Bureau voor Beroepskeuze bleek voortgezette
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schoolopleiding, behalve op avondcursussen, niet gewenscht, maar plaatsing,
rechtstreeks in de praktijk, door de ouders verlangd of om andere redenen noodzakelijk.
Als voorloopige beroepkeuze kwam het meest naar voren het beroep van
a. Acht U dit beroep bereikbaar en geschikt voor den jongen?
b. Acht U hem geschikt voor het volgen van een avondcursus in
c. Indien Uw antwoord ontkennend luidt, welk beroep acht U dan meer bereikbaar en geschikt?
d. En welken cursus beter in dit geval?
22. Opmerkingen, bijzondere vragen, enz. van het Bureau voor Beroepskeuze:

23. Nadere mededeelingen van de school, die voor de beroepskeuze van den jongen van belang worden geacht, of welke ter verduidelijking of motiveering der gegeven antwoorden kunnen strekken:

Handteekeningen van hen, die in onderling overleg de vragenlijst hebben beantwoord:
Hoofd der School:
Onderwijzer(es) der klasse, waarin
de jongen nu geplaatst is, of uit
wiens (wier) klasse hij de school
verlaten heeft:
Vroegere onderwijzers(essen) van
den jongen:
Vakonderwijzers(essen):
Bij vraag 17 wordt 'nevensgaande' aldus omschreven:
Eigenschappen:
Betrouwbaar, beleefd, vriendelijk, hulpvaardig, gehoorzaam, waarheidslievend,
medelijdend, openhartig, geduldig, zachtaardig, kalm, geestig, opgewekt, nauwgezet,
ordelijk, bescheiden, verdraagzaam, vlijtig, vrijmoedig, moedig, schuchter, eerzuchtig, onverschillig, brutaal, eigenwijs, driftig, egoistisch, ruw, gesloten, heerschzuchtig,
stug, onbetrouwbaar, gedrukt, ongeduldig, nalatig, slordig, onverdraagzaam, vreesachtig, twistziek, gemakzuchtig, leugenachtig, lui,
De vragenlijst is in gemakkelijken octavoboekvorm. Nadat zij van de school terugkomt is de laatste bladzijde nog open; deze is bestemd voor het Bureau zelf en ziet er
aldus uit:
(In te vullen door het Bureau voor Beroepskeuze).
Na de bespreking met één of beide ouders (of verzorgers) en het meisje na het overleg met de school en volgens het resultaat van het geneeskundig onderzoek wordt het
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meisje geschikt geacht voor:
het beroep van
voortgezette schoolopleiding op
plaatsing in de praktijk van
het volgen van een avondcursus in
Opmerkingen:

De bespreking is gehouden door:
Datum:
Op deze wijze kunnen de vragenlijsten tevens voor de noteering der adviezen gebruikt worden. Zij vormen dus een volledig dossier der raadvragenden, dat met eventueele bijlagen alphabetisch-gewijs kan opgeborgen worden.
Alles hangt er nu maar van af of de scholen zich de moeite willen getroosten, aan de
beantwoording van dit uitvoerig stel vragen verbonden. Indien dit zoo is, dan komt het
Haagsche Bureau op den duur in het bezit van een voorbeeldig stel gegevens.
Naar mijn meening zit er voor andere instellingen veel in, dat als model en voorbeeld
kan dienen.
Voor alle zekerheid zeg ik er ten behoeve van niet-deskundigen op het gebied der
voorlichting bij, dat zulke gegevens niet zonder oordeel en vergelijking met andere
worden gebruikt, dat zij vooral als de leerlingen de school reeds korter of langer tijd
hebben verlaten zorgvuldig aan gegevens van meer recenten datum worden getoetst.
E.J. Van Det'

* Bron: Jeugd en Beroep 1929, pag. 317-320
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BIJLAGE 4

MODEL LEERLINGKAART GEMEENTELIJK BUREAU VOOR
BEROEPSKEUZE I N HAARLEM. MET REDAKTIONEEL KOMMENTAAR*

'UIT DE PRAKTIJK.
De Leerlingkaarten van het Gemeentelijk Bureau voor
Beroepskeuze te Haarlem.
Met 1 Januari a.s. zal aan het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze te Haarlem
nevenstaande leerlingkaart in gebruik genomen worden.
De Directeur van den Dienst teekent hierbij aan:
'De bedoeling is dat voor ieder kind der twee hoogste klassen een kaart zal worden
aangelegd; als regel zal dus vanaf het zesde leerjaar een kaart van het kind op de school
aanwezig zijn.
Zooals U bemerkt zult hebben, worden de vragen aan de achterzijde der kaart eerst
beantwoord, wanneer het kind de school verlaat. Bij het overgaan naar een andere
school wordt ook de leerlingkaart van den betreffenden leerling naar die school overgebracht.
Na het beëindigen van het zevende leerjaar of bij het eerste verlaten der school
wordt de kaart door het hoofd der school aan het Bureau voor beroepskeuze toegezonden.'

VOORZIJDE.
A
B
C
D

E

F

G

GEMEENTELIJK BUREAU VOOR

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

VAKKEN

Klasse

Datum

Handteekening v. d.
Klasse- of
Vakonderwijzer

Z

RAPPORTCIJFERS
Klasse V I

íe

2e

Klasse V I I of í e Klasse U . L . O .

3e

íe

2e

3e

rapport

rapport
AANTEKENINGEN
omtrent de vlijt, het gedrag In en buiten de klas, en den lichamelijken toestand van de(n) leerling(e). ( U w oordeel wordt
ook gevraagd over: netheid, accuraatheid, vlugheid van
werken, volhardendheid, zelfstandigheid; wat den lichamelijken toestand aangaat ook verschijnselen als: adenoïden,
zweeten van handen of voeten, huidgeur).

Y

LEERLING-KAART.

BEROEPSKEUZE

Naam:
Voornamen: (voluit)
Geboortedatum:
Adres:
Naam en adres van de school:
Naam en adres van eventueel een vorige school:

W

Rekenen
Lezen
Taal (1)
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Kennis der N a t u u r . . . .
Handteekenen
Lijnteekenen
Fransen
Duitsch
Algebra
Handwerken
Handenarbeid
Lich. Oefeningen (2).
BIZONDERE

OPMERKINGEN.
Klasse VI

1. Drukt hij/zij zijn/haar gedachten schriftelijk
juist uit?
Drukt hij/zij zijn/haar gedachten mondeling juist
uit?
Spreekt hij/zij vrijmoedig?
Drukt hij/zij zich beschaafd uit?
Hoe is Uw oordeel over het schrift?
2. Ontpopt de leeriing(e) zich in het spel als leider(ster) over zijn/haar medespelers(sters)?
Beschikt de leerling(e) over een behoorlijk uithoudingsvermogen?
Vindt dit zijn oorzaak in een goede lichamelijke
constitutie of in een 'ijzeren wil'?
Hoe is bij de(n) leerling(e) de reactie op een bevel?
Is hij/zij handig?

Klasse VII
of iste Klasse
UX.O.

BIJLAGEN

ACHTERZIJDE.
RAPPORT BIJ HET VERLATEN DER SCHOOL,
(dus niet in te vullen by het overgaan naar een andere school).

Verzuimde het kind vaak; zoo ja, wat
waren de oorzaken daarvan?
Vertoont het kind wellicht een duidelijke voorliefde voor bepaalde vakken of
bezigheden?
Heeft het sterk uitgesproken liefhebberijen; zoo ja, welke? (planten, dieren, lezen, sport, verzamelen, muziek, teekenen, knutselen).
Heeft het kind een voorlopige beroepskeuze gedaan; zoo ja, welke?
Zal de leerling verder onderwijs genieten; zoo ja, welk?
OPMERKZAAMHEID.
Kan de leerling(e) zijn/haar aandacht
gemakkelijk op een bepaalde zaak gevestigd houden of laat hij/zij zich licht afleiden?
Werkt hij/zij regelmatig of is zijn/haar
ijver in den aanvang groot en spoedig verslapt?
Heeft hij/zij veel of weinig uithoudingsvermogen?
Vertoont hij/zij voortdurend gebrek
aan belangstelling en werklust?
GEHEUGEN.
Is het geheugen sterk of zwak?
Is het geheugen nauwkeurig of onnauwkeurig?
Leert hij/zij vlug of langzaam uit het
hoofd?
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VAARDIGHEID.
Is U iets gebleken omtrent handigheid
of onhandigheid?
Is hij/zij geschikt voor werk dat geduld
en opmerkzaamheid, maar geen groote
spierkracht vereischt?
Of wel voor groven spierarbeid?
Of is hij/zij meer geschikt voor hoofdarbeid?
UITERLIJK.
Hoe is zijn/haar uiterlijk verzorgd?
Hoe is hij/zij in zijn/haar optreden?
(beleefd, bescheiden, al of niet verlegen,
ernstig, luchthartig).
Hebt gij bizondere eigenschappen of
karaktertrekken opgemerkt, die gij,
naast bovenstaande gegevens van belang
acht mede te deelen? (suggestibiliteit, betrouwbaarheid, plichtsgevoel, opmerkingsgave e.d.).
Is de leerling(e) zenuwachtig of rustig?
Is hij/zij spoedig geprikkeld?

* Bron: Jeugd en Beroep 1928, pag. 388-390
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2

NAZORGFORMULIER BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE AMSTERDAM*

'FORMULIEREN, DIE GEBRUIKT WORDEN
DOOR DE NAZORG-AFDEELING VAN HET
AMSTERDAMSCHE GEMEENTE-BUREAU
VOOR BEROEPSKEUZE.
De werkgevers, die door bemiddeling der plaatsingsafdeeling, jongens en meisjes in
dienst genomen hebben, ontvangen eenigen tijd na de plaatsing van het Bureau formulieren van den volgenden inhoud:
GEMEENTE-BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE.
Tesselschadestraat 9 (West) - Tel. 80706, 80806
Vertrouwelijk.

Amsterdam,

Den Heer
Mevrouw
Firma
De jongen
geboren

adres:

werd door bemiddeling van mijn Bureau
bij U geplaatst.
Is hij nog bij U werkzaam?
Zoo ja, hoe is Uw oordeel over hem en over zijn werk?
Is hij door U ontslagen?
Heeft hij zelf ontslag genomen?
Datum van ontslag:
Reden:
Handteekening:

3oo
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Daar mij gebleken is, dat voor de meeste jongelieden noodig is, bij herhaling naar hun
gedrag en arbeidsprestaties te informeeren, ben ik zoo vrij U te verzoeken ten behoeve van
den informatie- en controledienst van mijn Bureau, bovenstaande te willen beantwoorden.
Met dank voor Uw irdichtingen
Het Hoofd van het Gem. Bureau voor Beroepskeuze
Dr. J.J. V A N DAEL.
Desgewenscht aan ommezijde nog nader toe te lichten.

* Bron: Jeugd en Beroep 1930,

pag.

151.
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BIJLAGE 6

NAZORGFORMULIER BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE AMSTERDAM*

'GEMEENTE-BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE.
Tesselschadestraat 9 (West) - Tel. 80706, 80806
Daar ik vernam, dat Uw dochter
buiten
mijn Bureau om een betrekking heeft gekregen en ik er veel belang in stel te weten, hoe
zij het op het oogenblik maakt, verzoek ik U liefst zoo spoedig mogelijk onderstaande
te willen invullen.
íe. Naam en adres van den patroon,
bij wien zij werkzaam is:
2e. Datum, waarop zij in dienst is
getreden:
3e. Werkzaamheden, die zij moet
verrichten.
Het Hoofd van het
Gem. Bureau voor Beroepskeuze
Dr. J J . VAN DAEL.
Aan:

Aan de patroon wordt dan een formulier gezonden, waarvan de vragen vrijwel dezelfde
zijn als die van het formulier in bijlage 5. Het begeleidend schrijven heeft evenwel een
enigszins andere inhoud.

* Bron: Jeugd en Beroep 1930, pag. 153.
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BIJLAGE 7

NAZORGFORMULIER BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE AMSTERDAM*

'GEMEENTE-BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE.
Tesselschadestraat 9 (West) - Tel. 80706, 80806
Amsterdam,

Uw dochter

is

op mijn Bureau geweest en toen is haar
aangeraden zich in te laten schrijven voor
Daar ik er belang in stel te vernemen, hoe het haar gaat, verzoek ik U mij liefst zoo
spoedig mogelijk te willen mededeelen of zij daar geplaatst is en haar te vragen met het
eerste rapport eens op mijn Bureau te willen komen.
Mocht zij niet op de
geplaatst zijn, wilt U mij dan even berichten de reden, waarom het advies niet werd
opgevolgd en wat zij op het oogenblik doet.
U bij voorbaat dankend.
Het Hoofd van het Gem. Bureau voor
Beroepskeuze
Dr. J.J. VAN DAEL.
Aan

* Bron: Jeugd en Beroep 1930, pag. 154
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BIJLAGE 8

HANDLEIDING BEROEPSANALYSE*

'BEROEPSANALYSEFORMULIER
1.

N a a m van het beroep: Tramconducteur

4.

Nummer: Voorbeeld

2.

Aantal arbeiders in het beroep werkzaam:
M . 162 V . O

5.

Naam van de onderneming:

3.

Andere benamingen van het beroep:
Conducteur

6.

Adres:

7.

A a r d van het bedrijf:
Stadstram
Afdeling van het bedrijf:
Vervoer
Datum van analyse: 14-10-47
Aantal bladen: 1/2

8.
9.

N a a m van de beroepsanalyst:

11.
12.

10.

Naam van de bedrijfsleider:

13.

Materiaal en hulpstoffen. 14. Gereedschap. 15. Machines. 16. Taakbeschrijving.

13. Materiaal en hulpstoffen

Verkoopt: tramkaartjes voor 1 rit voor personen van 10 jaar en ouder
„
,,
1 ,, „
kinderen van 4 tot 10 jaar
„
„
2 ritten voor personen van 10 jaar en ouder
„
„
2 „
,, kinderen tot 10 jaar
5- en io-rittenkaarten tegen gereduceerd tarief.
Ontvangt: geld.
Verbruikt: stempelinkt voor een tijdstempel.

14. Gereedschap
Kniptang: een tang, waarmede gaatjes in aan trampassagiers verkochte 5- of io-rittenkaarten en
maandkaarten worden geknipt, om aan te geven hoeveel ritten van de kaart verbruikt zijn.
Tijdstempel met kussen: een verstelbaar rubberstempel, waarop datum en vol uur ingesteld kunnen worden. D i t stempel wordt afgedrukt op tramkaartjes voor 2 ritten.
Muit: een fluit voor het geven van vertrek- en stopseinen aan de wagenbestuurder.
Geldtas, kaartjesdoos, contrólestaat, potlood.
Uitrusting:

uniformkleding.

17. Verhouding tot andere arbeiders:
a. Staat onder toezicht: Algemeen: x Speciaal: O Van: (beroep) Controleur.
b. Houdt toezicht op: Aantal: O Beroepen: O
c. Werkt de arbeider in ploegverband? x Beroepen: Wagenbestuurder
d. K a n verwisseld worden met: Conducteur autobus
e. Kan voortkomen uit: O
ƒ . K a n opklimmen tot: Wagenbestuurder
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Opleiding:
a. Theoretisch: Lager onderwijs
b. Praktisch: i maand
c. Inlooptijd: O

Beroepseisen:
19. Beroepskennis: (materialen en grondstoffen; gereedschappen, machines en installaties;
werkstukken; werkwijzen en techniek; gang van het product of van het productieproces; instructies, tekeningen en berekeningen).
20. Geestelijke inspanning: (initiatief, aanpassingsvermogen, oordeel, aandacht).
21.

Verantwoordelijkheid: (materiaal of product; installatie of productieproces; werk van
anderen; samenwerking met anderen; veiligheid van anderen).

22. Handvaardigheid: (vaardigheid en nauwkeurigheid bij het hanteren, bewerken of behandelen van materiaal, gereedschap, instrumenten, machines of meetgereedschap).
23.

Opmerkingen.

Rubriek 19. Beroepskennis: zie aanvullingsblad 2/2.
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Tramconducteur, blad 2/2
15.

Machines: geen.

16.

Taakbeschrijving:

A a n trampassagiers tramkaartjes verkopen, vertrek- en stopsignalen aan de wagenbestuurder
geven, een contrólestaat bijhouden.
1.

Kaartjes verkopen: A a n trampassagiers tramkaartjes verkopen, rekening houdend met
de leeftijd der passagiers en de af te leggen trajecten in verband met de vervoerstarieven.
Kaartjes, welke voor meerdere ritten gelden, knippen of afstempelen (3-40%).

2.

Kaartjes knippen: Kaartjes, welke voor meerdere ritten geldig zijn en reeds in het bezit
zijn van de passagiers, knippen of stempelen (2-20%).

3.

Kaarten controleren: Abonnementen controleren, welke in het bezit van de trampassagiers zijn ( 1 - 5 % ) .

4.

Signalen geven: B e l - , fluit-'of lichtsignalen aan de wagenbestuurder geven door aan een
koord of handgreep te trekken, op een knopje te drukken of op een fluit te blazen, teneinde
aan te geven, dat de wagenbestuurder de rit kan aanvangen of vervolgen, resp. bij de eerstvolgende halte dient te stoppen ( 2 - 5 % ) .

5.

Halten afroepen.

6.

Wanneer met een bijwagen gereden wordt, letten o p de signalen van de bijwagenconducteur ( 2 - 9 5 % ) .

7.

E r voor zorgen, dat volgens de dienstregeling gereden wordt (2-100%).

8.

Orde bewaren: In het algemeen de orde in de tramwagen handhaven en er op toezien,
dat de passagiers zich aan de voorschriften van de directie houden (2-100%).

9.

Administreren: A a n het einde van elke rit het stroomverbruik van een meter aflezen, dit
verbruik en de nummers van de eerstvolgende tramkaartjes van elke soort op een contrólestaat noteren ( 2 - 5 % ) .

10.

Afrekenen: Dagelijks na de laatste rit de in de loop van de dag verkochte tramkaartjes
met een employé van het hoofdkantoor afrekenen en zo nodig nieuwe kaartjes in ontvangst
nemen ( 3 - 5 % ) .

19.

Beroepskennis:
M o e t op de hoogte zijn met het vervoersreglement, de dienstregeling, de tarieven en de
trajecten. M o e t geld kunnen wisselen.
20.

Geestelijke inspanning:

M o e t er op letten of de passagiers van plaatsbewijzen zijn voorzien. M o e t aandacht hebben bij het wisselen van geld en het uitscheuren van kaartjes.
21.

Verantwoordelijkheid:
Is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde in de tramwagen, voor de veiligheid van de passagiers bij het in- en uitstappen in verband met het geven van vertreksignalen, voor
een correcte omgang met het pubhek en voor het beheer van geld en kaartjes.
22.

Handvaardigheid:
Bijzondere handvaardigheden zijn niet vereist.

23. Opmerkingen:
Algemene opmerkingen: D e tramconducteur werkt afwisselend in de ochtend-, middag- en avonddienst.
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LICHAMELIJKE

EKEN-FORMULIER

Naam van het beroep: Tramconducteur

Nummer: Voorbeeld

Naam van de onderneming

Adres:

Aard van het bedrijf: Stadstram

Afdeling: Vervoer

Naam van de beroepenanalyst:

Datum: 14-10-47

Lichamelijke verrichtingen

Arbeidsomstandigheden

x

1 Lopen

O 16 Werpen

x 51 Binnen

x

2 Springen

O 17 D u w e n

x 52 Buiten

x
O

O 18 Trekken
x 19 Hanteren

O 53 Heet
O 54 Koud

x

3 Hardlopen
4 Evenwicht houden
5 Klimmen

O

6 Kruipen

x 20 M e t vingers
werken
O 21 V o e l e n

O 55 Plotselinge
temp. wisseling
O 56 Vochtig

x
x

7 Staan
8 Wenden

x 22 Spreken
x 23 Horen

O 57 D r o o g
O 58 Nat

O

9 Buigen

X 24 Zien

O 59 Stoffig

O 10 Bukken

O 25 Kleuren zien

O 60 Vuil

O 11 Knielen

O 61 Stank

O 12 Zitten
x 13 Reiken

O 26 Afstand waarnemen
O 27 Arbeidstempo
28

O 14 Heffen

29

O 15 Dragen

30

O 62 Lawaai
O 63 Niet-passende
verlichting
O 64 Niet-passende
ventilatie
x 65 Trillingen

O 66 Mechanische
ongevallen
x 67 Bewegende
*
voorwerpen
O 68 N a u w e ruimten
O 69 H o g e plaatsen
O 70 Brandwonden
O 71 Electriciteitsongevallen
O 72 Ontploffingen
O 73 Stralende energie
O 74 Giftige omstani
digheden
x 75 Werken met anderen
O 76 Werken tussen
anderen
O 77 A l l e e n werken
78
:

79
80

Toelichting bij de lichamelijke verrichtingen:
L o p e n ( 2 0 % ) ; staan ( 8 0 % ) ; reiken ( 2 0 % ) ; met vingers werken ( 2 5 % ) ; spreken met publiek
( 2 0 % ) ; springen, hardlopen, klimmen ( 5 % ) ; wenden ( 5 % ) .
Toelichting bij de arbeidsomstandigheden:
Binnen ( 9 5 % ) ; buiten ( 5 % ) ; trillingen ( 9 0 % ) ; contact met trampassagiers ( 9 0 % ) .
Toelichting bij de ongevallen:
Blootgesteld aan ongevallen door aanrijding van de tramwagen met een ander voertuig
'

(90%).
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ARBEIDERSEIGENSCHAPPENFORMULIER
Naam van het beroep: Tramconducteur
Naam van de onderneming
A a r d van het bedrijf: Stadstram
Naam van de beroepenanalyst:

0 =
1 =
2 =

Nummer: Voorbeeld
Adres:
Afdeling: Vervoer
Datum: 14-10-47

Geef met een x in de juiste kolom aan in hoeverre elke eigenschap vereist wordt.
de eigenschap wordt niet vereist voor de juiste uitoefening van het beroep.
de eigenschap wordt normaal of in een lage graad vereist voor een of enkele onderdelen van het beroep.
de eigenschap wordt in een meer dan normale graad vereist of voor veel onderdelen
van het beroep, öf voor het belangrijkste, óf voor het moeilijkste onderdeel van het beroep.

3 = de eigenschap wordt in zeer hoge graad vereist voor enkele onderdelen van het beroep.
Wanneer er twijfel bestaat tussen 3 en 2, kies 2; tussen 2 en 1, kies 2; tussen 1 en 0, kies 1. A l s er
een eigenschap vereist wordt, welke niet in deze lijst voorkomt, dient deze aangevuld, gewaardeerd en onderaan kort omschreven te worden.

0

Graad
i 2 3

X
X
X

Graad
0 2 i 3

I. Kracht van de handen.

X
X
X
X
X
X
X

2.

Kracht van de armen.

34-

Kracht in de rug.
Kracht Ín de benen.
Vingervaardigheid.
Behendigheid van handen en armen.
Behendigheid van voeten en benen.

56.
7.
8.
9-

Snel werken gedurende lange tijd.
Hand-oogcoördinatie.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ÏO. Hand-voet-oogcoördinatie.
X

X
X
X
X
X
X
X

11.
12.
1314.

X
X
X
X
X
X
X

Vereiste eigenschappen

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
2324.

X

2526.

Coördinatie van beide handen.
Afmetingen schatten.
Snelheid schatten.
Hoeveelheid schatten.
Kwaliteit schatten.
Vormwaaraeming.
Kleuronderscheidingsvermogen.
Gezichtsvermogen.
Hoorvermogen.
Reukvermogen.
Smaakvermogen.
Tastvermogen.
Spieronderscheidingsvermogen.
Geheugen voor details.
Geheugen voor begrippen.
Geheugen voor mondelinge opdrachten.

Vereiste eigenschappen
27.
28.
29.
303i32.

X

33343536.

X

3738.

X
X
X
X
X
X
X
X

* Bron: Zie voetnoot 8, hoofdstuk 13.1.

Initiatief.
Aanpassingsvermogen.
Vastberadenheid.
Beheerstheid.
Concentratievermogen.

Verdeelde aandacht.
39- Werken onder v.h. lichaam onaangeo.
omstandigheden.
40. Werken onder gevaarlijke omstandighe41.
42.

den.
Mondelinge uitdrukking.

Schriftelijke uitdrukking.
43- Tact in de omgang met mensen.
44. De geschiktheid om publiek te ontvangen.
45- Persoonlijk voorkomen.
46.
4748.
4950.

Definities van aanvullende eigenschappen:

Geheugen voor geschreven opdrachten.
Onthouden van namen en personen.
Intelligentie.
Wiskundige aanleg.
Begrip voor techniek.
Organisatievermogen.
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RIJKSSUBSIDIEREGELING BEROEPSKEUZEVOORLICHTING

I962

'MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID
Rijkssubsidieregeling
beroepskeuzevoorlichting 1962.
3 januari 1962.
nr. 35517
Directie voor de Arbeidsvoorziening.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Besluit:
Vast te stellen de volgende regeling voor het verlenen van rijkssubsidie ten behoeve
van bijzondere instellingen voor beroepskeuzevoorlichting"):

") D e navolgende tekst van de regeling vormt een herziene editie (per 10 augustus 1977), bestaande uit de oorspronkelijke tekst met daarin aangebracht de wijzigingen, welke sindsdien werden
ingevoerd.
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§ I. VOOR RIJKSSUBSIDIE IN AANMERKING KOMENDE INSTELLINGEN.
Artikel I.
Indien de begrotingswetgever de nodige gelden heeft toegestaan, kan aan bijzondere
instellingen voor beroepskeuzevoorlichting, die aan de hieronder genoemde eisen voldoen, met inachtneming van onderstaande bepalingen van rijkswege subsidie worden
verleend.
Artikel 2.
1. Onder bijzondere instellingen voor beroepskeuzevoorlichting worden voor de
toepassing van deze regeling verstaan stichtingen en rechtspersoonlijkheid bezittende
verenigingen, die zelfstandig en zonder winstoogmerk uitsluitend beroepskeuzevoorlichting verstrekken.
2. Onder bijzondere instellingen voor beroepskeuzevoorhchting worden niet verstaan instellingen, die geacht worden uitsluitend of voornamelijk ten behoeve van een
of meer ondernemingen werkzaam te zijn.
3. Onder beroepskeuzevoorlichting wordt verstaan de activiteit, die beoogt zowel
door het geven van inlichtingen, adviezen enrichtlijnenals door methodische hulpverlening een verantwoorde besluitvorming te bevorderen met betrekking tot de schoolkeuze, tot de keuze van een beroep en de voorbereiding daarop, alsmede tot de verdere
ontwikkeling in het gekozen beroep.
4. Het zelfstandig verstrekken van beroepskeuzevoorhchting, als bedoeld in lid 1,
wordt geacht te geschieden door instellingen, die voor het geheel der verrichtingen, als
omschreven in artikel 5 van deze regeling, minstens één eigen bureau met deskundige
bezetting onderhouden. Aan een bureau mogen, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 3, medewerken zowel werknemers van de instelling als personen die per verrichting worden betaald of die door andere werkgevers ter beschikking worden gesteld,
mits deze personen binnen de organisatie van het bureau samenwerken.
De leiding van het bureau moet berusten bij een functionaris, die als werknemer in
loondienst van de betrokken beroepskeuze-instelling is. Als beroepskeuze-adviezen,
die door de instelling worden verstrekt, dienen door het eigen bureau (c.q. de eigen
bureaus) in hun geheel te worden voorbereid en uitgebracht. Hiervan worden uitgezonderd:
a. aanvullende onderzoeken in incidentele gevallen door een niet aan het bureau
verbonden deskundige;
b. onderzoeken ten gevolge van een niet periodiek optredend en onevenredig groot
aantal aanvragen, mits hiervoor de goedkeuring van de minister wordt verkregen.
5. Een beroepskeuze-instelling wordt geacht uitsluitend beroepskeuzevoorlichting,
als bedoeld in lid 1, te verstrekken, indien zij zich bezighoudt met verrichtingen, die
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direct betrekking hebben op de beroepskeuzevoorlichting, al dan niet in combinatie
met beroepenvoorlichting, zoals deze is omschreven in artikel 8a, en voorts - onder
uitsluiting van alle andere werkzaamheden - eventueel met de volgende nevenactiviteiten"):
a. het verzamelen, bestuderen en bewerken van materiaal ten behoeve van informatie, oriëntatie en advies met betrekking tot de keuze van een opleiding, beroep, ambt of
werkkring;
b. het geven van informatie omtrent opleidingen, beroepen, ambten of werkkringen
in individuele gevallen dan wel het in groepsverband geven van beroepenvoorlichting,
op andere wijze dan is omschreven in artikel 8a;
c. het speurwerk, verbonden aan de beroepskeuzevoorlichting;
d. de nazorg, verbonden aan de beroepskeuzevoorlichting;
e. het verstrekken van adviezen ten behoeve van onderwijsinstellingen inzake de
toelating van leerlingen;
f. het geven van onderricht omtrent opleidingen, beroepen, ambten of werkkringen
alsmede omtrent de methodiek van de beroepenvoorlichting aan leerkrachten en aan in
opleiding zijnde leerkrachten.
") H e t wijzigingsbesluit verband houdende met het van kracht worden van de facüiteitenregehng
beroepenvoorlichting trad in werking op i september 1 9 6 8 .

6. Tot de in het voorgaande lid uitgesloten werkzaamheden behoren met name:
a. het verstrekken van adviezen omtrent kinderen, die nog geen 11 jaar oud zijn,
tenzij zij het vijfde leerjaar van een school voor gewoon lager onderwijs hebben bereikt;
b. het verstrekken van adviezen omtrent of aan oudere personen dan onder a genoemd, wanneer deze adviezen niet betrekking hebben op schoolkeuze of beroepskeuze;
c. personeelsselectie en hiermede verwante activiteiten ten behoeve van bedrijven.
7. Het zonder winstoogmerk verstrekken van beroepskeuzevoorlichting door verenigingen, als bedoeld in lid 1, wordt geacht te geschieden door verenigingen, die in
haar Koninklijk goedgekeurde statuten het maken van winst als doel hebben uitgesloten.
Artikel 3.
1. Voor subsidiëring krachtens deze regeling komen in aanmerking beroepskeuzeinstellingen, die - onverminderd de overige in deze regeling gestelde eisen - minstens
één beroepskeuze-adviseur of één psycholoog in volledige dienst hebben.
2. Onder volledige dienst wordt verstaan een dienstverband gedurende volle werkweken en met een volledige dagtaak.
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§ II. EISEN VAN DEUGDELIJKHEID TEN AANZIEN VAN HET BEROEPSKEUZE-ONDERZOEK.
Artikel 4.
Aan een beroepskeuze-instelling wordt krachtens deze regeling subsidie verleend,
indien de door haar verrichte beroepskeuze-onderzoeken aan de in de artikelen 5 en 6
gestelde eisen voldoen; zulks onverminderd de overige in deze regeling gestelde eisen.
Artikel j .
1. In het onderstaande wordt onder adviesvragende verstaan degene, op wiens aanvrage het beroepskeuze-onderzoek wordt verricht; onder adviesbehoevende degene,
op wie het beroepskeuze-advies betrekking heeft.
2. a. Er kunnen verschillende typen van beroepskeuze-onderzoek worden onderscheiden, hierna aan te duiden als typen I, II, III A, IIIB, IV en V.
b. Een beroepskeuze-onderzoek van het type I wordt verricht, indien een adviesvragende een andere persoon beneden de leeftijd van 15 jaar aanmeldt voor een individueel onderzoek/)
c. Een beroepskeuze-onderzoek van het type II wordt verricht, indien een adviesvragende:
hetzij een andere persoon van 15 jaar of ouder aanmeldt voor een individueel onderzoek;
hetzij 15 jaar of ouder is en een beroepskeuze-advies vraagt ten behoeve van zichzelf.-)
d. Een beroepskeuze-onderzoek van het type IIIA wordt verricht, indien een aantal
leerlingen van hetzij derde of hogere leerjaren van scholen voor voortgezet onderwijs,
hetzij het tweede leerjaar van scholen voor lager beroepsonderwijs dan wel van scholen
voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs gemeenschappelijk wordt aangemeld
en in groepsverband wordt onderzocht.")
e. Een beroepskeuze-onderzoek van het type IIIB of van het type IV wordt verricht,
indien een aantal leerlingen van andere dan in punt d genoemde scholen of leerjaren
van scholen gemeenschappelijk wordt aangemeld en in groepsverband wordt onderzocht, met dien verstande, dat een onderzoek van het type IV slechts in aanmerking
komt, indien de leerlingen worden onderzocht uitsluitend met het oog op het verstrekken van een advies inzake richtingkeuze bij differentiatie van opleidingen.
*) V a n kracht sedert 1 januari 1975; voordien werd het onderscheid tussen het type I en het type II
gelegd bij de wijze van aanmelding, niet zoals thans bij de leeftijd.
™) Het wijzigingsbesluit, houdens de invoering van het onderzoek-type I I I A (waarmede tegelijkertijd het bestaande type III werd vernoemd in type III B ) , werkte terug tot 1 januari 1968.
Oorspronkelijk was de toepassingsmogelijkheid beperkt tot de leerlingen van derde of hogere
leerjaren van scholen voor voortgezet onderwijs. Ingaande 1 januari 1974 werd de toepassingsmogelijkheid uitgebreid tot o.m. leerlingen van het tweede leerjaar van scholen voor lager beroepsonderwijs. D e huidige redactie is van kracht sedert 1 januari 1975.
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f. Ter vervanging van een beroepskeuze-onderzoek van het type II kan een beroepskeuze-onderzoek van het type V worden verricht, indien de functionaris die het onderzoek verricht, een psychologisch onderzoek niet noodzakelijk acht en de adviesbehoevende naar het oordeel van die functionaris voldoende rijpheid bezit.")
3 . Een beroepskeuze-onderzoek van het type I dient minstens te omvatten:
a. een mondeling onderhoud met de adviesbehoevende;
b. een psychologisch onderzoek;
c. een informatieve bespreking met de adviesvragende;
d. het opstellen van een advies en van een schriftelijke motivering hiervan;
e. hetzij het uitbrengen van een mondeling advies aan de adviesvragende en/of de
adviesbehoevende, dat schriftelijk wordt bevestigd, hetzij het uitbrengen van een
schriftelijk advies, toegelicht in een bespreking met de adviesvragende en/of de adviesbehoevende; de bespreking kan achterwege blijven wanneer de adviesvragende deze
niet op prijs stelt, alsmede wanneer deze door het bureau bepaald onnodig wordt geacht; in dit laatste geval dient aan de adviesvragende schriftelijk te worden medegedeeld, dat de mogelijkheid tot bespreking van het advies steeds open staat.
4. Een beroepskeuze-onderzoek van het type II dient minstens te omvatten:
a. een mondeling onderhoud met de adviesbehoevende;
b. een psychologisch onderzoek;
c. een informatieve bespreking met of het inwinnen van schriftelijke inlichtingen bij
de adviesbehoevende en/of diens ouders of verzorgers;
d. het opstellen van een advies en van een schriftelijke motivering hiervan;
e. hetzij een bespreking van het advies, die schriftelijk wordt bevestigd, hetzij het
uitbrengen van een schriftelijk advies, toegelicht in een bespreking met de adviesbehoevende en/of diens ouders of verzorgers.
5 A. Een beroepskeuze-onderzoek van het type IIIA dient minstens te omvatten:
a. een schriftelijk onderzoek in groepsverband;
b. een mondeling onderhoud met iedere adviesbehoevende afzonderlijk;
c. een individueel psychologisch onderzoek;
d. een informatieve bespreking met of het inwinnen van schriftelijke inlichtingen bij
iedere adviesbehoevende en/of diens ouders of verzorgers;
e. een bespreking met de daarvoor in aanmerking komende docent of met de leiding
van de school;
f. het opstellen van een advies en van een schriftelijke motivering hiervan;
g. hetzij een bespreking van het advies, die schriftelijk wordt bevestigd, hetzij het
uitbrengen van een schriftelijk advies, toegelicht in een bespreking met iedere adviesbehoevende en/of diens ouders of verzorgers.
5 B. Een beroepskeuze-onderzoek van het type IIIB dient minstens te omvatten:
a. een schriftelijk onderzoek in groepsverband;
') Van kracht sedert 1 januari 1971.
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b. een mondeling onderhoud met iedere adviesbehoevende afzonderlijk;
c. een beperkt individueel psychologisch onderzoek;
d. een bespreking met de daarvoor in aanmerking komende docent of met de leiding
van de school;
e. het inwinnen van inlichtingen bij de ouders of verzorgers van de adviesbehoevende;
f. een uitgebreider psychologisch onderzoek, indien dit op grond van bij de voornoemde onderdelen verkregen gegevens in het belang van de adviesbehoevende noodzakelijk moet worden geacht;
g. het opstellen van een advies en van een schriftelijke motivering hiervan;
h. het uitbrengen van een schriftelijk advies, mondeling toegelicht, aan de ouders of
verzorgers van de adviesbehoevende en eventueel aan de adviesvragende; indien in
verband met het onder e genoemde reeds een bespreking met de ouders of verzorgers
heeft plaatsgevonden, kan aan hen het advies ook uitsluitend schriftelijk worden verstrekt.
6 A. Een beroepskeuze-onderzoek van het type IV dient minstens te omvatten:
a. een schrifteüjk onderzoek in groepsverband;
b. een bespreking met de daarvoor in aanmerking komende docent of met de leiding
van de school;
c. het inwinnen van inlichtingen bij de ouders of verzorgers van de adviesbehoevenden;
d. een individueel psychologisch onderzoek, indien op grond van de bij de voornoemde onderdelen verkregen gegevens geen verantwoord advies kan worden uitgebracht;
e. het opstellen van een advies en van een schriftelijke motivering hiervan;
f. het uitbrengen van een schriftelijk advies, eventueel met een mondelinge toelichting.
6 B. Een beroepskeuze-onderzoek van het type V dient minstens te omvatten:
a. een mondeling onderhoud met de adviesbehoevende;
b. het opstellen van een advies en van een schriftelijke motivering hiervan;
c. een bespreking van het advies, die schrifteüjk wordt bevestigd.
7. Voor de hierna te noemen onderdelen van de typen van beroepskeuze-onderzoek
I, II, IIIA, IIIB, IV en V, vermeld in de leden 3 tot en met 6B van dit artikel, geldt een
minimumduur als daarbij aangegeven:
Typen I en II, onderdelen a en b tezamen:

Idem, mondelinge gedeelte van de onderdelen a en b tezamen:

2 uren voor elk beroepskeuze-onderzoek;
doch gemiddeld 3 1/2 uur, berekend op
basis van alle in een kalenderjaar verrichte beroepskeuze-onderzoeken van het
desbetreffende type.
45 minuten voor elk beroepskeuze-onderzoek.
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Typen III A en III B, onderdeel a:
Type III A, onderdelen b en c tezamen:

Type ILT B, onderdelen b en c tezamen:

Type IV, onderdeel a:
Type V, onderdelen a en c tezamen:

3 uren voor elk beroepskeuze-onderzoek.
45 minuten voor elk beroepskeuze-onderzoek, doch gemiddeld ruur, berekend op
basis van alle in een kalenderjaar verrichte beroepskeuze-onderzoeken van dit
type.
1/2 uur voor elk beroepskeuze-onderzoek; doch gemiddeld 45 minuten, berekend op basis van alle in een kalenderjaar
verrichte beroepskeuze-onderzoeken van
dit type.
3 uren voor elk beroepskeuze-onderzoek,
i uur.

Artikel 6.
1. De volgende onderdelen van een in het vorige artikel bedoeld beroepskeuze-onderzoek dienen door de erachter vermelde functionarissen te worden verricht:
a. de informatieve bespreking met de adviesvragende:

b. het psychologisch onderzoek in al zijn
vormen, waaronder begrepen het schriftelijk onderzoek in groepsverband:
c. het mondelinge onderhoud met de adviesbehoevende, de school-, resp. de beroepskeuze betreffende:
d. het opstellen van het schriftelijke advies en van de motivering hiervan:

hetzij door een psycholoog, hetzij door
een beroepskeuze-adviseur, hetzij door
een adjunct-beroepskeuze-adviseur onder verantwoordelijkheid van een dezer
beide functionarissen;
door een psycholoog of, onder diens verantwoordelijkheid, hetzij door een beroepskeuze-adviseur, hetzij door een assistent;
door een beroepskeuze-adviseur of, onder diens verantwoordelijkheid, door een
adjunct-beroepskeuze-adviseur;
door een beroepskeuze-adviseur in samenwerking met of onder medeverantwoordelijkheid van een psycholoog;
door een beroepskeuze-adviseur, zonodig in samenwerking met een psycholoog.

e. het uitbrengen van het advies, alsmede
het bespreken of mondeling toelichten
hiervan:
2. Van een beperkt aantal beroepskeuze-onderzoeken kunnen de in het eerste lid,
onder a, b, c en e vermelde onderdelen onder verantwoordelijkheid van een psycholoog en van een beroepskeuze-adviseur worden verricht door een stagiair.")

3. Een beroepskeuze-onderzoek van het type V wordt, in afwijking van het in het
eerste lid bepaalde, in zijn geheel verricht door een beroepskeuze-adviseur, al dan niet
in samenwerking met een stagiair en zo nodig in samenwerking met een psycholoog.
*) V a n kracht sedert 1 juli 1969.

315

BIJLAGEN

Artikel 7.
1. De beroepskeiize-instelling dient gedurende minstens vijf jaren van elk verricht
onderzoek te bewaren:
a. een overzicht van de verrichte werkzaamheden met de voornaamste uitkomsten;
b. de motivering van het advies;
c. een afschrift van het schriftelijk uitgebrachte advies.
2. Het

volledige dossier van elk verricht onderzoek dient gedurende minstens drie

jaren te worden bewaard.

Artikel 8.
Op elk beroepskeuzebureau, als bedoeld in artikel 2, lid 4, dient een goed bijgehouden documentatie van beroeps-, opleidings- en studie-mogelijkheden voor directe!
raadpleging aanwezig te zijn.

§ II A. BEPALINGEN BETREFFENDE DE BEROEPENVOORLICHTING.
Artikel 8a.
1. a. Onder het verstrekken

van beroepskeuzevoorlichting, als bedoeld in artikel

2,

wordt het geven van beroepenvoorlichting mede begrepen.

b.

Onder beroepenvoorlichting

wordt voor de toepassing van deze regeling verstaan

de activiteit, die erop is gericht door het geven van systematische informatie groepen te
Oriënteren omtrent beroepen en de hiermede corresponderende opleidingen benevens
de positie en de functie ervan in de samenleving teneinde bij te dragen tot een zelfstandige oordeels- en besluitvorming inzake de keuze van een beroep.
2. De beroepenvoorlichting wordt in groepsverband gegeven in de vorm van één of
meer der volgende voorlichtingsactiviteiten:
a. het geven van explicatie bij een beroepententoonstelling;
b. het geven van beroepenvoorlichting door middel van een klasse-voordracht;
c. het geven van beroepenvoorlichting op door een school georganiseerde ouderbijeenkomsten;
d. het geven van beroepenvoorlichting op beroepenvoorlichtingsbijeenkomsten, georganiseerd door de betrokken beroepskeuze-instelling of door andere instanties;
e. het begeleiden van groepen tijdens een bedrijfsbezoek.
De bij elke afzonderlijke voorlichtingsactiviteit betrokken groep dient een verantwoorde omvang te bezitten.
3. De volgende beroepenvoorüchtingsactiviteiten dienen in het kader van deze regeling uitsluitend te worden verricht door de erachter vermelde functionarissen, die in
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loondienst moeten zijn van de betrokken beroepskeuze-instelling:
a. de activiteit, genoemd in het vorige lid, door een beroepskeuze-adviseur of door
onder a:
een adjunct-beroepskeuze-adviseur;
b. de activiteit, genoemd in het vorige lid, door een beroepskeuze-adviseur,
onder b tot en met e:
4. Wanneer ten behoeve van het geven van beroepenvoorlichting aan de instelling de
faciliteit wordt verleend, als bedoeld in artikel 13, lid 5, wordt
het verrichten van één afzonderlijke voorhchtmgsactiviteit, als bedoeld in lid 2, onder a, geacht overeen te komen met het verrichten van 0,4 beroepskeuze-onderzoek
van het type. I, als bedoeld in artikel 5 en
het verrichten van één afzonderlijke voorlichtingsactiviteit, als bedoeld in lid 2, onder b t/m e, geacht overeen te komen met het verrichten van 0,7 beroepskeuze-onderzoek van het type I.
5. De te gebruiken audio-visuele hulpmiddelen, alsmede het eventueel te verstrekken beroepenkundig voorlichtingsmateriaal, worden op hun deugdelijkheid beoordeeld door de rijksinspecteur van de beroepskeuzevoorlichting, aan de hand van algemene richtlijnen, door de minister op te stellen na ingewonnen advies bij de raad voor
de beroepskeuzevoorlichting.
6. Indien de gegeven beroepenvoorlichting niet aan de bepalingen van dit artikel
voldoet, kan de eventueel verleende faciliteit, als bedoeld in artikel 13, lid 5, geheel of
gedeeltelijk worden ingetrokken.
§ ín. EISEN VAN BEKWAAMHEID TEN AANZIEN VAN DE MEDEWERKERS VAN DE BEROEPSKEUZE-INSTELLING.
Artikel 9.
1. Behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel, dient de psycholoog, bedoeld in de
artikelen 3 en 6, in het bezit te zijn van het getuigschrift, waaruit blijkt, dat aan een der
Nederlandse universiteiten het doctoraal examen psychologie met goed gevolg is afgelegd, of van een bij of krachtens de wet hiermede gelijkgesteld getuigschrift.
2. Voor de toepassing van het eerste üd wordt met de daarbedoelde getuigschriften
gelijkgesteld het getuigschrift, waaruit blijkt, dat de betrokkene aan een Belgische universiteit het licentiaat in de psychologie heeft verworven.
Artikel 10.
De beroepskeuze-adviseur, bedoeld in de artikelen 3, 6 en 8a, dient in het bezit te
zijn van een akte van bekwaamheid, afgegeven door de Commissie Certificatie Be-
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roepskeuze-adviseurs, ingesteld door de Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening en het Centraal Comité Samenwerking Beroepskeuzevoorlichting. )
1

Artikel 11.")
1. De adjunct-beroepskeuze-adviseur, bedoeld in artikel 6, dient in het bezit te zijn
van
hetzij het getuigschrift van adjunct-beroepskeuze-adviseur, uitgereikt door de Stichting voor Opleiding tot Sociale Arbeid te Haarlem (vóór 1 augustus 1960 genaamd
Stichting voor Opleiding van Maatschappelijke Werkers), hierna te noemen: Stichting
Haarlem, na met goed gevolg afgelegd examen voor het theoretische gedeelte van de
cursus tot opleiding van beroepskeuze-adviseur;
hetzij het getuigschrift van adjunct-beroepskeuze-adviseur, uitgereikt door de Akademie Mens-Arbeid uitgaande van de Stichting Opleiding voor School- en Beroepskeuzewerk, gevestigd te Tilburg, hierna te noemen: Akademie Tilburg na met goed
gevolg afgelegd examen ter afsluiting van de opleiding aan de afdeling Limburg van de
Akademie Tilburg;
hetzij de verklaring van overgang van het tweede naar het derde studiejaar van de
part-time-opleiding van de Akademie Tilburg;
hetzij het diploma van de dagopleiding van de Akademie Tilburg, opleiding tot beroepskeuze-adviseur, indien niet gedurende deze opleiding twee stages van vijfmaanden in de beroepskeuzevoorlichting zijn doorlopen.
2. De stagiair, bedoeld in artikel 6, tweede en derde lid, dient in het bezit te zijn van
een verklaring van overgang van het tweede naar het derde studiejaar van de dagopleiding van de Akademie Tilburg.
Artikel na.
De adjunct-beroepskeuze-adviseur, bedoeld in artikel 8a, derde lid, dient in het bezit te zijn van
hetzij het getuigschrift, dat het examen beroepskeuze-adviseur, afgenomen door de
Stichting Haarlem met goed gevolg is afgelegd;
hetzij het getuigschrift van adjunct-beroepskeuze-adviseur, uitgereikt door de Akademie Tilburg, na met goed gevolg afgelegd examen ter afsluiting van de opleiding aan
de afdeling Limburg van de Akademie Tilburg.

") Aldus van kracht met ingang van het kalenderjaar 1973, waardoor ook psychologen met de akte
van bekwaamheid als beroepskeuze-adviseur bevoegd werden beroepenvoorlichting te geven.
**) In deze vorm sedert 1 juli 1969 van kracht, met uitzondering van de laatste alinea van lid 1, die
op 29 mei 1973 van kracht is geworden.
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§ IV. VERSTREKKING VAN GEGEVENS.
Artikel 12.
1. Bij de eerste aanvrage om in aanmerking te worden gebracht voor subsidie dient
de beroepskeuze-instelling aan de minister te zenden:
a. een exemplaar van de stichtingsakte, c.q. de statuten van de vereniging;
b. een opgave van de samenstelling van de groep van medewerkers (namen, functies,
bevoegdheden, aard van de dienstverhouding).
2. Uiterlijk i november van het jaar, voorafgaande aan het kalenderjaar, waarover
subsidie zal worden gevraagd, wordt een gespecificeerde begroting van inkomsten en
uitgaven voor dat kalenderjaar ingezonden, voorzien van een gedetailleerde toelichting.
3. Van elke wijziging in de stichtingsakte, c.q. de statuten van de vereniging, of in de
in lid 1, onder b, bedoelde samenstelling van de groep van medewerkers, dient binnen
een maand mededeling te worden gedaan aan de minister.
4. Indien de in het voorgaande lid bedoelde wijzigingen, dan wel andere omstandigheden, ertoe leiden, dat de alsdan voor een kalenderjaar te verwachten inkomsten en
uitgaven meer dan tien procent zullen afwijken van hetgeen in de voor dat kalenderjaar
ingediende begroting was geraamd, wordt door de mstelling een herziene begroting
ingediend, voorzien van een toelichting ter verklaring van de verschillen met de oorspronkelijke begroting.
5. Binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar wordt de balans per
31 december van dat kalenderjaar ingezonden, alsmede de staat van baten en lasten
over dat jaar.
§ V. BEPALINGEN BETREFFENDE HET SUBSIDIE.
Artikel 13.
1. De beroepskeuze-instelling, die voor subsidie in aanmerking wenst te komen, verzoekt, op de wijze, als in artikel 12, lid 2, bepaald, jaarlijks vóór 1 november goedkeuring van het aantal deskundigen (psychologen en/of beroepskeuze-adviseurs), waarmede in het eerstvolgende kalenderjaar ten hoogste rekening zal worden gehouden bij de
bepaling van de subsidiebasis, bedoeld in artikel 14, lid 2. Indien noodzakelijk, kan de
instelling in de loop van dat kalenderjaar goedkeuring vragen voor een verhoging van
vorengenoemd aantal deskundigen.
2. Ter bepaling van het voor de subsidieberekening ten hoogste in aanmerking te
brengen aantal deskundigen wordt uitgegaan van de aantallen onderzoeken van de on-
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derscheidene typen, die de instelling naar verwachting in het desbetreffende kalenderjaar zal verrichten, voor zover deze aantallen door de minister worden aanvaard.
3. Voor de toepassing van het voorgaande lid wordt de instelling geacht per deskundige per jaar 260 volledige onderzoeken van het type I, als bedoeld in artikel 5, te kunnen verrichten.
Onderzoeken van de typen II, I I I A , I I I B , I V en V worden herleid tot onderzoeken
van het type I door
a. vijf onderzoeken van het type II gelijk te stellen met zes onderzoeken van het
type I;")
b. tien onderzoeken van het type I I I A gelijk te stellen met negen onderzoeken van
het type I;
c. vijf onderzoeken van het type I I I B gelijk te stellen met drie onderzoeken van het
type I;
d. vijf onderzoeken van het type I V gelijk te stellen met één onderzoek van het
type I;
e. vijf onderzoeken van het type V gelijk te stellen met twee onderzoeken van het
type I.
4. Indien het aantal naar verwachting te verrichten onderzoeken, uitgedrukt in onderzoeken van het type ï , geen veelvoud is van 260,

wordt, bij een resterend aantal

onderzoeken van minder dan 130, het ten hoogste voor subsidie in aanmerking komende aantal deskundigen naar evenredigheid van het aantal onderzoeken bepaald. Bij
een resterend aantal van 130 of meer onderzoeken wordt genoemd aantal deskundigen
op een geheel getal naar boven afgerond.
5. a. O p verzoek van de instelling kan bij de bepaling van het voor de subsidieberekening ten hoogste in aanmerking te brengen aantal deskundigen - in afwijking van het
bepaalde in lid 2 van dit artikel - tevens rekening worden gehouden met het geven van
beroepenvoorlichting, als bedoeld in artikel 8a.
b. D e onder a bedoelde faciliteit kan slechts worden verleend, indien de instelling
voor het desbetreffende kalenderjaar goedkeuring heeft verkregen voor tenminste
3 deskundigen, dan wel voor tenminste 2 deskundigen, mits tevens een adjunct-beroepskeuze-adviseur, die voldoet aan de eis, gesteld in artikel n a , in volledig dienstverband aan de instelling verbonden is.
c. Wanneer de onder a bedoelde faciliteit wordt verleend, wordt het ten behoeve van
de beroepenvoorlichting in de berekening van de subsidiebasis op te nemen aantal deskundigen - behoudens het bepaalde onder d en met inachtneming van het bepaalde in
artikel 8a, lid 3 - bepaald door de in het desbetreffende kalenderjaar door deskundigen
verrichte voorlichtingsactiviteiten op de wijze, zoals is aangegeven in artikel 8a, lid 4,
uit te drukken in een daarmede overeenkomend aantal beroepskeuze-onderzoeken
van het type I en laatstbedoeld aantal te delen door

") V a n kracht sedert 1 januari 1975.

260.

3

20

BIJLAGEN

d. Het onder c bedoelde aantal deskundigen kan ten hoogste 25% bedragen van het
totaal aantal deskundigen, dat in het desbetreffende kalenderjaar in de berekening van
de subsidiebasis wordt opgenomen; de minister kan op verzoek van de instelling dit
percentage voor die instelling op ten hoogste 30 vaststellen, indien naar zijn oordeel
bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding geven. )
1

6. a. Indien een of meer beroepskeuze-deskundigen, die in volledige of gedeeltelijke
dienst zijn van de beroepskeuze-instelling, in haar opdracht en voor haar rekening
deelnemen aan een applicatiecursus, kan daarmede op verzoek van de instelling - in
afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel - rekening worden gehouden bij de bepaling van het voor de subsidieberekening ten hoogste in aanmerking te
brengen aantal deskundigen, mits de minister voor de aanvang van de applicatiecursus
hun deelneming daaraan heeft goedgekeurd.
b. Onder beroepskeuze-deskundigen worden voor de toepassing van dit artikellid
verstaan: beroepskeuze-psychologen en beroepskeuze-adviseurs.
Onder beroepskeuze-psycholoog wordt voor de toepassing van dit artikellid verstaan een persoon die
íe. voldoet aan de eis gesteld in artikel 9 en
2e. hetzij voldoet aan de eis gesteld in artikel 10,
hetzij beschikt over praktijkervaring in de beroepskeuzevoorlichting, welke in duur
overeenkomt met 3 jaar in volledige dagtaak en verkregen is nadat het getuigschrift,
bedoeld in artikel 9 werd verworven, en tevens
3e. een dienstverband met de beroepskeuze-instelling heeft dat ten minste gelijk is
aan 50% of meer van een volledig dienstverband.
Onder beroepskeuze-adviseur wordt voor de toepassing van dit artikellid verstaan
een beroepskeuze-adviseur die in het bezit is van een akte van bekwaamheid, afgegeven door de Commissie Certificatie Beroepskeuze-adviseurs anders dan op grond van
onderdeel C, onder 2a en 2b van het besluit tot instelling van genoemde commissie.
c. Het in dit lid onder a bepaalde vindt slechts toepassing ten behoeve van het deelnemen aan een applicatiecursus in een bepaald kalenderjaar voor ten hoogste één beroepskeuze-deskundige , indien de instelling in dat jaar blijkens mededeling van de minister goedkeuring kan verkrijgen voor één doch minder dan 5 deskundigen;
twee beroepskeuze-deskundigen, indien de instelüng in dat jaar blijkens mededeling
van de minister goedkeuring kan verkrijgen voor 5 doch minder dan 9 deskundigen;
drie beroepskeuze-deskundigen, indien de instelling in dat jaar blijkens mededeling
van de minister goedkeuring kan verkrijgen voor 9 of meer deskundigen.
d. De instelling dient voor elke beroepskeuze-deskundige, ten aanzien van wie het
onder a bepaalde toepassing vindt, een verklaring over te leggen, ondertekend door de
cursusleiding, waarin opgave wordt gedaan van de data waarop hij aan de applicatiecursus heeft deelgenomen en van de tijdstippen van aanvang en beëindiging van elke
cursusdag.
e. Wanneer het in dit lid onder a bepaalde toepassing vindt, wordt een volledige
cursusdag, waaraan door een beroepskeuze-deskundige is deelgenomen, geacht over') D e bepaling, vervat in de laatste zinsnede, is van kracht sedert 1 januari 1975.
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èen te komen met het verrichten van 2,1 beroepskeuze-onderzoeken van het type I.
Onvolledige cursusdagen worden zonodig in evenredigheid herleid. Het totaal aantal
cursusdagen waaraan is deelgenomen, wordt op de aldus aangegeven wijze uitgedrukt
in een daarmede overeenkomend aantal beroepskeuze-onderzoeken.
f. Het uit hoofde van dit artikellid in de berekening van de subsidiebasis op te nemen
aantal deskundigen wordt bepaald door het overeenkomstig dit lid onder e vastgestelde
aantal onderzoeken te delen door 260.")
Artikel 14.
1. Het subsidie over een kalenderjaar bedraagt, behoudens het bepaalde in het vierde lid, over het kalenderjaar 1974:72% van de subsidiebasis; met ingang van 1 januari
-75 73%
de subsidiebasis.")
IO

:

v a n

2. De in het vorige lid bedoelde subsidiebasis wordt met inachtneming van artikel 13
gevormd door de som van:
a. de betaalde salarissen van de in volledige dienst van de instelling zijnde deskundigen en assistenten (waaronder begrepen de adjunct-beroepskeuze-adviseurs en de administratieve medewerkers), voor zover vallende binnen de in lid 3 van dit artikel bedoelde salarisgrenzen voor de onderscheidene functies, dan wel lager zijnde dan de
hiervoor aangegeven minimumgrenzen;
b. de betaalde salarissen van de in gedeeltelijke dienst van de instelling zijnde deskundigen en assistenten, voor zover vallende binnen de - in evenredigheid met de arbeidstijd verminderde - salarisgrenzen voor de onderscheidene functies, als bedoeld in
lid 3 van dit artikel, dan wel lager zijnde dan de hiervoor aangegeven - naar evenredigheid verminderde - minimumgrenzen;
c. de betaalde bedragen wegens sociale voorzieningen ten behoeve van de in volledige en in gedeeltelijke dienst van de instelling zijnde deskundigen en assistenten tot ten
hoogste een percentage van 41 voor het tijdvak, ingaande 1 januari 1975, berekend van
het totaal van de onder a en b bedoelde, in de subsidiebasis opgenomen salarisbedragen;»")
d. de betaalde honoraria van de deskundigen, die niet in dienst van de instelling zijn,
doch per verrichting worden betaald, tot ten hoogste het bedrag, dat in de subsidiebasis
zou mogen worden opgenomen wegens salarissen en sociale voorzieningen voor een
") Bepalingen betreffende het deelnemen van beroepskeuze-adviseurs aan een applicatiecursus
zijn van kracht geworden met ingang van 1 januari 1974 en uitgebreid tot beroepskeuze-psychologen met ingang van 1 januari 1976.
"") D i t percentage bedroeg 75 over de kalenderjaren 1962 t/m 1971 en 70 over de kalenderjaren
1972 en 1973.
™ ) Hieraan voorafgaand bedroegen de percentages:
• 23 1/2 voor de jaren 1962 en 1963,
• 28 1/2 voor het jaar 1964,
• 34
voor het jaar 1965,
• 37
voor de jaren 1966 t/m 1972,
• 39
voor de jaren 1973 en 1974.
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overeenkomstig aantal onderzoeken, verricht door in dienst van de instelling zijnde
deskundigen;
e. de gedane materiële uitgaven tot ten hoogste een in het volgende voor elk onderstaand tijdvak aangegeven bedrag voor iedere in volledig dienst van de instelling zijnde
deskundige, vermeerderd met een in evenredigheid tot de arbeidstijd bepaald gedeelte
van ten hoogste vorenbedoeld bedrag voor iedere in gedeeltelijke dienst van de instelling zijnde deskundige, alsmede met een in evenredigheid tot het aantal verrichte onderzoeken bepaald gedeelte van ten hoogste meerbedoeld bedrag voor iedere per verrichting betaalde deskundige.

•
•
•
•
•
•

Het in het vorenstaande bedoelde bedrag is:
f 6300,- voor het tijdvak, ingaande 1 anuan 1972;
f 7000,- voor het tijdvak, ingaande 1 anuari 1973;
f 7500,- voor het tijdvak, ingaande 1 anuari 1974;
f 8200,- voor het tijdvak, ingaande 1 anuari 1975;
f 9000,- voor het tijdvak, ingaande 1 anuari 1976;
f 9800,- voor het tijdvak, ingaande 1 anuari 1977/)

3. De salarisgrenzen, bedoeld in het voorgaande lid onder a en b, worden voor de
onderscheidene functies bepaald door de minimum- en maximumbedragen van de bezoldingsschalen, die ingevolge het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren
voor overeenkomstige functies in de rijksdienst worden gebruikt.")™ )
3a. a. Wanneer bij de berekening van de subsidiebasis rekening is gehouden, op de
wijze zoals is aangegeven in artikel 13, lid 5, met door de instelling gegeven beroepenvoorhchting, wordt aan de instelling een bijdrage toegekend ter grootte van een percentage van de subsidiebasis.
1

") Hieraan voorafgaand waren de volgende maximale bedragen van kracht:
• f 3500,- voor de jaren 1962 en 1963,
• f 3 7 5 0 , - voor het jaar 1964,
• f 4000,- voor de jaren 1965 en 1966,
• f 4700 - voor het jaar 1967,
• f 5000 - voor het jaar 1968,
• f 5500 - voor de jaren 1969 en 1970 en
• f 6000 - voor het jaar 1971.
" ) T o t en met het jaar 1963 werden als salarisgrenzen voor de subsidiebasis de feitelijke minimum- en maximumbedragen van de bezoldigingsschalen van het B . B . R . A . gehanteerd. Nadien
moest rekening worden gehouden met de omstandigheid, dat de rijksambtenaren zelf geen
A . O . W . / A . W.W.-premie betalen - in tegenstelling met degenen, die een salaris ontvangen ingevolge een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht - en dientengevolge evenmin in aanmerking
komen voor een gedeeltelijke compensatie voor deze premie. Sindsdien zijn de salarisgrenzen
voor personeel der instellingen vastgesteld in analogie met de dienovereenkomstige salarissen
voor rijkspersoneel, d.w.z. conform laatstbedoelde salarissen, nadat deze met een compensatie
voor A . O . W . / A . W . W . - p r e m i e zijn verhoogd.
) M e t ingang van het kalenderjaar 1970 is aan het begrip 'overeenkomstige functies' uitbreiding gegeven, waardoor voor een aantal functies bij de beroepskeuze-instellingen onder bepaalde
voorwaarden nieuwe salarisschalen beschikbaar werden gesteld. Schaal 148 is ingevoerd per 1
januari 1969. Z i e de bij de salaristabel gevoegde bepalingen.
m
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b. Het onder a bedoelde percentage wordt gevonden door het ten behoeve van de
beroepenvoorlichting in de subsidiebasis opgenomen aantal deskundigen als bedoeld
in artikel 13, vijfde lid, onder c, te delen door het totaal aantal deskundigen dat in de
berekening van de subsidiebasis is opgenomen en de uitkomst van deze breuk te vermenigvuldigen, voor zover het betreft het jaar 1974: met 28; met ingang van 1 januari
1975: met 27/)
3b. íe Wanneer bij de berekening van de subsidiebasis rekening is gehouden, op de
wijze zoals is aangegeven in artikel 13, zesde lid, met het deelnemen aan een applicatiecursus door een of meer beroepskeuzedeskundigen der instelling, wordt aan de instelling een bijdrage toegekend ter grootte van een percentage van de subsidiebasis.
2e Het onder íe bedoelde percentage wordt gevonden door het volgens artikel 13,
zesde lid, onder f in de berekening van de subsidiebasis opgenomen aantal deskundigen
te delen door het totaal aantal deskundigen dat in de berekening van de subsidiebasis is
opgenomen en de uitkomst van deze breuk te vermenigvuldigen, voor zover het betreft
het jaar 1974: met 28; met ingang van 1 januari 1975: met 27.
3c. De volgens de leden 3a en 3b berekende bijdragen worden gerekend tot de inkomsten, bedoeld in de eerste volzin van lid 4 van dit artikel.
4. Indien de totale inkomsten van de beroepskeuze-instelling over het kalenderjaar,
waarop de subsidie-aanvrage betrekking heeft, na toekenning van het overeenkomstig
de eerste drie leden van dit artikel berekende Rijkssubsidie, meer zouden bedragen
dan het bedrag van de subsidiebasis verhoogd met tien procent, wordt het aanvankelijk
berekende Rijkssubsidie met dat meerdere verminderd.
Tot de bedoelde inkomsten worden niet gerekend:
a. schenkingen;
b. erfstellingen en legaten;
c. bijdragen van kerkelijke instellingen en van stands- en vakorganisaties;
d. van geval tot geval aan te wijzen andere bijdragen;
een en ander voor zover de baten, genoemd onder a tot en met d, niet haar ontstaan
vinden in door de instelling verleende diensten of verrichte prestaties.
5. Indien door onvoorziene omstandigheden de totale inkomsten van de beroepskeuze-instelüng over het kalenderjaar, waarop de subsidie-aanvrage betrekking heeft,
met uitzondering van de in het voorgaande lid onder a tot en met d genoemde inkomsten, na toekenning van het overeenkomstig de eerste drie leden van dit artikel berekende Rijkssubsidie, minder bedragen dan het bedrag van de subsidiebasis, kan de instelling een met redenen omkleed verzoek indienen tot verhoging van het aanvankelijk
berekende subsidie met een bedrag, ten hoogste gelijk aan het bedrag, dat vorenbedoelde inkomsten minder bedragen dan de subsidiebasis.
") D e z e factor bedroeg 25 over de kalenderjaren 1968 t/m 1971 en 30 over de kalenderjaren 1972
en 1973.
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§ VI. BEPALINGEN BETREFFENDE GEOORLOOFDE
NEVENACTIVITEITEN.
Artikel z j .
1. Indien een beroepskeuze-instelling naast het verstrekken van beroepskeuze-adviezen andere activiteiten verricht, die volgens artikel 2, lid 5, onder a tot en met f,
geoorloofd zijn (of waarvoor door de minister toesternming is verleend), dienen de
hierop betrekking hebbende inkomsten en uitgaven afzonderlijk te worden geadministreerd.
2. Onder inkomsten als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden gerekend bijdragen
van overheid en particulieren, verleend met de uitdrukkelijke bestemming voor één of
meer bedoelde nevenactiviteiten en voorts vergoedingen voor dergelijke werkzaamheden.
3. De instelling verzoekt de minister goedkeuring van de wijze, waarop het deel van
de totale uitgaven, dat geacht moet worden betrekking te hebben op de nevenactiviteiten, wordt vastgesteld.
4. De in voorgaande leden bedoelde inkomsten en uitgaven blijven buiten beschouwing bij de vaststelling van het subsidie voor beroepskeuzevoorhchting. Voor medewerkers, die gedeeltelijk werkzaam zijn bij beroepskeuzevoorhchting en gedeeltelijk
bij nevenactiviteiten, kan slechts aanspraak worden gemaakt op subsidie naar evenredigheid van arbeidstijd, mits tevens het aantal onderzochte gevallen de aanspraak op
subsidie rechtvaardigt.
5. Alle bij de administratie van de nevenactiviteiten behorende stukken en bescheiden moeten, evenals deze administratie zelf, op verzoek worden overgelegd aan de
comptabele inspecterende ambtenaren.
6. In gevallen, waarin een beroepskeuze-instelling naar het oordeel van de minister
misbruik zou maken van het boven bepaalde, kunnen in afwijking van lid 4 van dit
artikel alle op nevenactiviteiten betrekking hebbende inkomsten mede in aanmerking
worden genomen bij het vaststellen van het subsidie voor beroepskeuzevoorlichting.
7. Indien de geringe omvang der nevenactiviteiten dit rechtvaardigt, kan door de
minister op verzoek van de beroepskeuze-instelling worden toegestaan, dat voor deze
werkzaamheden geen administratieve scheiding wordt doorgevoerd.
§ VII. VERSTREKKING VAN VOORSCHOTTEN.
Artikel 16.
De beroepskeuze-instelling kan aan het begin van elk kwartaal een voorschot vragen
op het haar over het lopende kalenderjaar eventueel toe te kennen subsidie. Aan deze
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voorschotaanvragen worden toegevoegd:
a. een begroting van inkomsten van uitgaven over het kwartaal, waarop de aanvrage
betrekking heeft;
b. een opgave van de inkomsten en uitgaven over het daaraan voorafgegane kwartaal;
c. een opgave van de in het voorafgegane kwartaal verrichte onderzoeken van de
onderscheidene typen, genoemd in artikel 5, lid 2, van deze regeling.
§ VIII. TOEZICHT EN CONTROLE.
Artikel 17.
De beroepskeuze-instelling dient een register bij te houden, waarin van elk verricht
beroepskeuze-onderzoek minstens wordt aangetekend:
a. geslachtsnaam, voorletters, geslacht, geboortedatum en adres van de adviesbehoevende;
b. het type van onderzoek, waartoe het onderzoek behoort, als bedoeld in artikel 5;
c. de namen van de medewerkers, die aan het onderzoek hebben deelgenomen;
d. de datum, waarop het onderzoek is begonnen;
e. de datum, waarop het schriftelijk advies, bedoeld in artikel 5, is uitgebracht of
verzonden.
Artikel 17a.
1. Indien beroepenvoorlichting wordt gegeven, als bedoeld in artikel 8a, waarmede
bij de berekening van de subsidiebasis wordt rekening gehouden op de wijze als omschreven in artikel 13, lid 5, dient de instelling een register bij te houden, waarin van
elke afzonderlijke voorlichtingsactiviteit wordt aangetekend:
a. datum, tijdstip van aanvang, tijdstip van beëindiging, plaats en adres van de desbetreffende voorlichtingsactiviteit;
b. de vorm van de desbetreffende voorkchtingsactiviteit, als aangegeven in artikel
8a, lid 2;
c. het aantal bij de voorlichting betrokken aanwezigen;
d. de naam van de functionaris, die de voorlichting heeft gegeven;
e. naam en adres van de instantie, op welker verzoek de voorüchting werd gegeven;
f. de eventueel ontvangen vergoeding en/of terugontvangen reiskosten.
2. De gegevens, vermeld onder a t/m f in het vorige lid, dienen tevens vermeld te zijn
op een formulier, dat door de instantie, genoemd onder e, ondertekend is voor elke
afzonderlijke voorlichtingsactiviteit. Deze ondertekende formulieren dienen gedurende ten minste vijf jaren te worden bewaard.
3. Van elke vastgestelde voorlichtingsactiviteit wordt vooraf kennis gegeven aan de
rijksinspecteur van de beroepskeuzevoorlichting.
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Artikel 18.
1. a. Met het toezicht op de naleving van de in deze regeling gestelde voorwaarden
worden door de minister één of meer inspecteurs van de beroepskeuzevoorüchting belast.
b. Door het aanvaarden van het subsidie verbindt de mstelling zich de inspecteur op
zijn verzoek alle gegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn om te beoordelen of de
beroepskeuzevoorüchting, verstrekt door enig bureau, dat onder deze mstelling ressorteert, geschiedt overeenkomstig de voorwaarden, gesteld in de artikelen 5 tot en met
11 a en of de mstelling tevens voldoet aan al hetgeen verder in deze regeling is bepaald.
c. Aan de inspecteur dient op zijn verzoek toegang te worden verleend tot de ruimten, die zijn bestemd voor het beroepskeuze-onderzoek of onderdelen hiervan.
2. De instelüng dient aan de daartoe door de minister aangewezen ambtenaren op
hun verzoek inzage te verlenen van alle boeken, documenten en bescheiden, die onontbeerüjk zijn voor de comptabele controle met betrekking tot de uitvoering van deze
regeling.
3. Indien de inspecteur, genoemd in lid 1, sub a, op grond van zijn bevindingen van
oordeel is, dat de door een bureau verstrekte beroepskeuzevoorlichting niet ten volle
geschiedt overeenkomstig de voorwaarden, gesteld in de artikelen 5 tot en met 1 ia en/
of de instelling niet ten voUe voldoet aan één of meer der verdere bepalingen van de
subsidieregeüng, brengt hij dit ter kennis van de minister en van de betrokken instelüng. Indien binnen een van geval tot geval vast te stellen termijn in de gebleken tekortkomingen niet is voorzien, kan de minister het subsidie geheel of gedeelteüjk inhouden.
4. Indien een beroepskeuze-instelling naar het oordeel van de minister valse of vervalste boeken c.q. bescheiden overlegt of opzetteüjk mededelingen doet, die in strijd
zijn met de waarheid, kan een eventueel op grond hiervan ten onrechte verleend subsidiebedrag worden teruggevorderd.
§ IX. SLOTBEPALINGEN.
Artikel ig.
Gevallen, waarin deze regeling niet mocht voorzien of de toepassing van deze regeüng tot onbillijkheden zou leiden, worden door de minister - voor zover nodig in afwijking van de bepalingen van deze regeling - afzonderiijk beoordeeld en besüst.
Artikel 20.
Indien een beroepskeuze-instelling bezwaren heeft tegen een uit hoofde van deze
regeling te haren aanzien genomen beslissing, kan zij deze bezwaren schrifteüjk aan de
minister kenbaar maken. De minister beslist op het bezwaarschrift na ter zake het ad-
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vies van de raad voor de beroepskeuzevoorhchting, dan wel van een door de minister in
te stellen commissie, te hebben ingewonnen.
Artikel 21.
Deze regeling, die in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst en kan worden
aangehaald als 'Rijkssubsidieregeling beroepskeuzevoorhchting 1962' treedt in werking op 1 januari 1962. Met ingang van genoemde datum vervalt de regeling, vastgesteld bij besluit van 23 april 1959, nr. 10633 > Directie voor de Arbeidsvoorziening, zoals
dit besluit laatstelijk van toepassing is verklaard bij besluit van 16 december 1960, nr.
24823, Directie voor de Arbeidsvoorziening.'')
Dagtekening van de oorspronkelijke beschikking:
's-Gravenhage, 3 januari 1962.
De Staatssecretaris voornoemd,
w.g. B. Roolvink.
* Noot bij artikel 21:
Het thans voorliggende geheel bestaat uit de tekst van de oorspronkelijke Rijkssubsidieregeling beroepskeuzevoorhchting 1962, zoals gepubliceerd in Staatscourant nr. 9
van 12 januari 1962; opnieuw gepubliceerd met de sinds 1962 daarin aangebrachte wijzigingen in Staatscourant nr. 160 van 20 augustus 1973 en thans wederom aangevuld,
c.q. aangepast overeenkomstig het besluit van 10 augustus 1977, gepubliceerd in
Staatscourant nr. 161 van 19 augustus 1977.

Bij de hierboven gepubliceerde tekst behoort ook een toehchting. Deze is eveneens
door het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid gepubliceerd. (H.P.)
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BIJLAGE 10

ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN UIT DE
CONCEPT-RIJKSSUBSIDIEREGELING

BEROEPSKEUZEVOORLICHTING

I986

In de loop van 1985 kwam de koncepttekst van de Rijkssubsidieregeling 1986 beschikbaar. Terwille van de aktualiteit volgen hieronder enkele belangrijke punten
uit de regeling zoals die gedacht wordt.
• de subsidieregeling 1962 behelst in overwegende mate een subsidiëring van
personeelskosten. De gedachte regeling 1986 subsidieert naar rato van de prestatie
van de gesubsidieerde (aktiviteitensubsidie)
• naast een aktiviteitensubsidie biedt de gedachte regeling de mogelijkheid tot
kontrakt- en projektsubsidie. Kontraktsubsidie beoogt een betere aansluiting van
de aktiviteiten van beroepskeuze-instellingen op het beroepskeuzevoorhchtingsbeleid van onderwijsinstellingen en gewestelijke arbeidsbureaus. Projektsubsidie
beoogt de toekenning van extra financiële middelen ten behoeve van de ondersteuning van onderwijsinstellingen en gewestelijke arbeidsbureaus op het terrein van
de beroepskeuzevoorlichting
• in de gedachte regeling wordt beroepskeuzevoorhchting ten behoeve van
leerlingen in het basisonderwijs niet meer gesubsidieerd. Werkzaamheden op het
terrein van de beroepskeuzevoorlichting in het hoger onderwijs zullen eveneens
niet via de regehng gefinancierd worden. Voor instelllingen voor volwassenenedukatie wordt de mogelijkheid geschapen, regulier gebruik te maken van de voorzieningen op het terrein van de beroepskeuzevoorhchting
• in de gedachte regeling wordt de totstandkoming van Provinciale Overlegorganen Beroepskeuzevoorlichting gestimuleerd. Een zekere schaalvergroting
wordt beschouwd als voorwaarde voor de vergroting van de bedrijfsekonomische
doelmatigheid
• de gedachte regehng valt onder verantwoordelijkheid van de ministers van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs en Wetenschappen
• de gedachte regehng vraagt van kliënten die van beroepskeuzevoorlichting
gebruik maken, een - zij het verhoudingsgewijs geringe - eigen bijdrage. Kosteloze beroepskeuzevoorhchting wordt afgewezen, hoewel de drempelverhogende
werking van de eigen bijdrage wordt erkend
• in de gedachte regeling dient tenminste één psycholoog en één beroepskeuzeadviseur in dienst te zijn van de instelling die voor subsidie in aanmerking wil
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komen. De mstelling mag zelf de verhouding tussen het aantal psychologen en
adviseurs bepalen. Psychologen moeten het doktoraal-examen psychologie met
goed gevolg hebben afgelegd, beroepskeuze-adviseurs moeten in het bezit zijn van
het diploma van de Akademie Mens-Arbeid in Tilburg of Deventer. Aanvullende
eisen worden aan beide funktionarissen niet gesteld, wel staat het de besturen der
mstellingen vrij, hieromtrent nadere kwaliteitseisen te stellen. Psychologen en
adviseurs zijn beiden in gelijke mate verantwoordelijk voor de werkzaamheden die
als beroepskeuzevoorlichting door de mstelling verzorgd worden
• in de gedachte regeling ontbreekt, in tegenstelling tot de regeling 1962, een
minutieuze opsomming van kriteria aangaande de wijze waarop beroepskeuzevoorhchting naar inhoud en vorm dient te worden bedreven. De kwaliteitseisen
hieromtrent zijn globaal en betreffen de doelgerichtheid en de khëntgeschiktheid
van de gehanteerde methoden van onderzoek en advisering, voorts de systematiek, aktualiteit en obj ektiviteit van het voorhchtingsmateriaal en van de te gebruiken audio-visuele middelen. De verantwoordelijkheid voor de keuze van methodiek en materiaal ligt primair bij het management van de instelling die daartoe
verantwoording aflegt tegenover de inspektie
• de gekozen definitie van beroepskeuzevoorlichting in de gedachte regeling is
ruim en biedt openingen naar een groot aantal subsidiabele vormen zoals brugklasbegeleiding, beroepenvoorlichting, maar ook kontraktueel overeen te komen
werkzaamheden als faalangst-, koncentratie- en motivatietrainingen, en kursussen en trainingen voor schooldecanen. Een uitzondering geldt (wederom) het gebied van vrije tijd en hobby.
Het is de bedoeling dat de nieuwe subsidieregeling per 1 januari 1986 van kracht
wordt.
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BIJLAGE I I

BEROEPSETHIEK VOOR DE LEDEN VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT
VAN PSYCHOLOGEN

'HOOFDSTUK I

Inleiding
Elke psycholoog, die lid van het N.I.P. wenst te worden en door het Bestuur zonder
bezwaar van de leden kan worden toegelaten, is verplicht de hierna volgende verklaring te ondertekenen en bij het Bestuur te deponeren, alvorens zijn lidmaatschap van
kracht wordt.
Verklaring
Ik verklaar, dat ik de psychologische praktijk naar eer en geweten zal uitoefenen en mij
bij deze uitoefening zal laten leiden door de voor de psychologen geldende richtlijnen,
zoals omschreven in 'Beroepsethiek voor de leden van het Nederlands Instituut van
Psychologen'.
Indien bij het bestuur van het N.I.P. klachten worden ingediend omtrent de door mij
uitgeoefende praktijk of mijn houding als psycholoog, dan verklaar ik mij te onderwerpen aan een onderzoek door het 'College van Toezicht' en aan de uitspraak van dit
College behoudens de in art. 16 en 17 van het 'reglement voor het toezicht' vermelde
mogelijkheid van hoger beroep bij het College van Beroep.
HOOFDSTUK II

Grondprincipes
De beroepswerkzaamheden van de psycholoog bestaan in de dienstverlening aan anderen op grond van zijn inzicht in psychische samenhangen, en in arbeid dienstig aan de
vermeerdering van een zodanig inzicht.
Aangezien hij hierdoor het leven en welzijn van zijn medemensen beïnvloedt, dient
hij in zijn beroepsuitoefening op ethisch verantwoorde wijze te handelen. Dit houdt in,
dat hij in zijn arbeid de waarde en waardigheid van de mens en diens recht om volgens
een eigen overtuiging te leven respecteert; dat hij de belangen van individuen, groepen
en sferen, waarmee bij uit hoofde van zijn beroep in aanraking komt, naar eer en geweten afweegt en behartigt; dat hij daarom in de uitoefening van zijn beroep handelt op
wetenschappelijk verantwoorde wijze en de grenzen van zijn vakkundigheid nauwlettend in acht neemt; dat hij zich derhalve onthoudt van alle professionele arbeid waarin
hij door onvoldoende deskundigheid of door aan de eigen persoon en situatie verbonden beperkingen van tijdelijke of blijvende aard gebrekkige prestaties zou leveren of
anderen zou schaden; en dat hij de hulp van andere deskundigen inroept of zich terugtrekt, indien hij bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden op zodanige tekortkomingen stuit.
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Hij zal voorts alles doen wat in zijn vermogen ligt om te voorkomen dat door anderen
van zijn psychologische kennis en kundigheid een verkeerd gebruik wordt gemaakt, of
dat door eigen of anderer toedoen de beroepseer wordt geschaad.
HOOFDSTUK Dl

Terminologie
In dit hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van een aantal in hoofstuk IV gebruikte termen, teneinde aldaar definities en omschrijvingen te kunnen vermijden.
Psycholoog:
degene die volgens de door het N.I.P. gestelde normen bevoegd is
psychologische praktijk uit te oefenen.
Cliënt:
degene, die zich tot de psycholoog wendt, of tot deze wordt gezonden voor een psychologisch advies betreffende hemzelf en/of voor psychologische bijstand betreffende hemzelf, of voor een onderzoek, op
grond waarvan op onpersoonlijke wijze beslissingen betreffende hemzelf kunnen worden genomen (b. v. bij kwantitatief groepsonderzoek,
waarbij op grond van statistische gegevens beslissingen worden genomen omtrent selectie of indeling).
Ook wanneer een advies aan derden (ouders, bedrijfsdirectie e.a.)
wordt gegeven, is de persoon over wie het advies wordt gegeven, de
cliënt.
Proefpersoon: degene die, al of niet langs de weg van persoonlijk contact, door
de psycholoog wordt onderzocht of geobserveerd in verband met algemene vragen van wetenschappelijk of praktische aard (b.v. bij research-projecten).
Opdrachtgever: degene, die aan de psycholoog de opdracht geeft tot het uitbrengen van een psychologisch advies of het verlenen van psychologische
bijstand.
Gegevens:
de informatie, die de psycholoog van en over de cliënt of proefpersoon heeft verworven in verband met zijn professionele relatie tot deze.
Interpretatie: alles wat de psycholoog afleidt of concludeert uit de gegevens van
en over de cliënt of proefpersoon verkregen.
Rapportering: de mondelinge of schriftelijke mededeling, gedaan door de psycholoog betreffende de cliënt of proefpersoon.
Rapport:
alles wat t.a.v. de rapportering schriftelijk wordt vastgelegd en aan
de opdrachtgever ter hand wordt gesteld.
Advies:
datgene uit de rapportering, waarin de psycholoog de door hem
verkregen gegevens in een raadgeving of conclusie vervat.
Dossier:
het geheel van gegevens over de cliënt of proefpersoon, met de interpretaties en adviezen.
Fundamentele Beroepssituatie: de situatie, waarin psycholoog en cliënt of proefpersoon zich bevinden bij elk professioneel contact.
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Specifieke Beroepssituatie: de situatie, zover deze met behoud van de fundamentele
beroepssituatie wordt bepaald door de aard van de opdracht.
HOOFDSTUK IV

De beroepssituatie
In elk professioneel contact met een cliënt of proefpersoon bevindt de psycholoog zich
steeds in de fundamentele beroepssituatie. Hoewel de relatie in de verschillende specifieke beroepssituaties verschillend is, neemt hij dus steeds een verantwoordelijkheid
op zich ten opzichte van de cliënt of proefpersoon. Vanuit deze primaire verantwoordelijkheid dienen alle andere relaties (b.v. t.a.v. een opdrachtgever) in hun ethische betekenis te worden beschouwd.
In dit hoofdstuk worden de consequenties van de in hoofdstuk II beschreven principes nader geconcretiseerd in een aantal richtlijnen, welke gelden ten aanzien van de
fundamentele beroepssituatie of, met inachtneming van deze fundamentele beroepssituatie, ten aanzien van de specifieke beroepssituaties. (Deze laatsterichtlijnenzijn van
de eerste, waaraan algemene geldigheid toekomt, te onderscheiden, doordat er een
extra brede marge voor aangebracht is.)
Achtereenvolgens wordt besproken de verhouding van de psycholoog tot:
a. de cliënt
b. de proefpersoon
c. de opdrachtgever
d. de leden van andere beroepen
e. collega's
f. de wetenschap van de psychologie
g. de gemeenschap en het publiek
a. De verhouding van de psycholoog tot de cliënt

Uit het primair stellen van de fundamentele beroepssituatie volgt, dat bij conflicten
tussen de belangen van de cliënt en die van anderen (opdrachtgever, leden van andere
beroepen, collega's, de maatschappij enz.) de verantwoordelijkheid tegenover de
cliënt en diens belangen prevaleert, al dient deze mede bepaald te worden door de andere relaties waarin de psycholoog gesteld is.
In de verhouding tot de cliënt dient onderscheid te worden gemaakt tussen de twee
volgende situaties:
i. Wanneer de psycholoog een persoonlijk contact met de cliënt aanvaardt, treedt hij
met deze in een vertrouwensrelatie, waarin ligt opgesloten de geheimhoudingsplicht
tegenover derden van omtrent de cliënt verworven gegevens. Uitzonderingen op dit
beroepsgeheim zijn alleen gerechtvaardigd, wanneer het belang van de cliënt dit op
overtuigende wijze eist. Wanneer de aard van de specifieke beroepssituatie met zich
meebrengt dat de psycholoog over de cliënt mededelingen heeft te doen aan derden,
dient hij de cliënt zo duidelijk mogelijk te laten weten over welke zaken hij wel en over
welke hij niet geheimhouding zal betrachten tegenover zijn opdrachtgever.
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Met name in specifieke beroepssituaties, waar de vertrouwensrelatie sterk wordt
bedreigd, wordt bij het aangaan van de relatie de zorg van de psycholoog gevraagd, dat hij geen situatie laat ontstaan, waarin de gegevens die hij omtrent
zijn cliënt verkrijgt, hem in botsing brengen met zijn geheimhoudingspücht.
Het psychologische onderzoek van een cliënt in opdracht van derden dient zich niet op
meer te richten dan nodig is voor een antwoord op de vraagstelling. De cliënt heeft er
recht op om op de hoogte te worden gesteld van die resultaten van het onderzoek, welke voor hem persoonlijk van belang geacht kunnen worden.
Wanneer de psycholoog in een team of in een hiërarchisch verband samenwerkt met
andere psychologen of met leden van andere beroepen, blijven de vorenvermelde
richtlijnen onverminderd van kracht. Hij is in zulk een situatie binnen het team gerechtigd tot een vrije uitwisseling van gegevens, mits hij er zich van verzekert, dat er voldoende waarborgen zijn voor de strikte geheimhouding van de door hem verstrekte
gegevens en voor een verantwoord beheer van de dossiers, zodat zijn vertrouwensrelatie tot de cliënt niet in gevaar wordt gebracht. Ook dient hij er zich van te verzekeren
dat de onderzoeks- en rapporteringsprocedure in overeensternming is met de alhier
omschreven grondprincipes en richtlijnen.
2. Wanneer de psycholoog geen persoonlijk contact met de cliënt aanvaardt en geen
beoordeüng van diens persoonlijkheid aan de opdrachtgever verstrekt, doch slechts
een op statistische vergelijking van onderzoeksresultaten gebaseerde conclusie, is ook
hier de fundamentele beroepssituatie aanwezig. De psycholoog dient ook hier in de
eerste plaats te waken voor de belangen van de cliënt. Hij dient hem daarom zo duidelijk mogelijk te laten weten wat voor hem de conseuqenties van het onderzoek kunnen
zijn, en dient een strikte geheimhouding te betrachten omtrent de onderzoekresultaten
tegenover derden, uitgezonderd de opdrachtgever.
De cliënt kan in dit geval evenwel geen recht laten gelden om op de hoogte te worden
gesteld van de resultaten van het onderzoek, aangezien de psycholoog niet over voldoende gegevens beschikt om te kunnen beoordelen wat voor de cliënt persoonlijk van
belang is.
Voor de psycholoog, werkzaam in een team of in een hiërarchisch verband, geldt
m.m. hetzelfde als voor de psycholoog, die een persoonlijk contact aanvaardt met een
cliënt.
b. De verhouding van de psycholoog tot de proefpersoon
Ook in de verhouding tot de proefpersoon is de fundamentele beroepssituatie aanwezig
en dient dus diens belang te prevaleren. De psycholoog dient daarom een strikte geheimhouding te betrachten tegenover alle derden, ook tegenover een eventuele opdrachtgever en tegenover niet aan het onderzoek deelnemende collega's omtrent de
identiteit van de personen van wie hij gegevens heeft verkregen. Hij mag deze gegevens
dus niet in zodanige vorm aan anderen meedelen, dat daardoor de anonimiteit in gevaar zou worden gebracht.
Een proefpersoon mag slechts dan in een spanningssituatie worden gebracht, wanneer:
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1. het gaat om een belangrijk probleem, dat niet op andere wijze kan worden onderzocht;
2. hij er van tevoren van op de hoogte is gesteld, dat hij aan een zodanige situatie
zal worden blootgesteld en zich hier desondanks vrijwillig voor beschikbaar stelt;
3. redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat aan de proefpersoon geen schade
zal worden toegebracht;
Voor de psycholoog, werkend in een team of in een hiërarchisch verband, geldt o.m.
hetzelfde als voor de psycholoog, in zijn verhouding tot een cliënt.
c. De verhouding van de psycholoog tot de opdrachtgever
In zijn verhouding tot de opdrachtgever dient de psycholoog ervoor te waken dat de
rechten en belangen van zijn cliënt, proefpersoon of van een collega, zoals deze in dit
hoofdstuk sub a, b en e worden beschreven niet worden geschaad. De psycholoog mag
aan de opdrachtgever geen mededelingen doen omtrent zaken betreffende een cliënt of
proefpersoon, die als strikt vertrouwelijk zijn te beschouwen. Hij onderhoudt tegenover de opdrachtgever ook strikte geheimhouding betreffende bij een onderzoek naar
voren gekomen punten, die niet relevant zijn voor de vraagstelling. Hij rekent het tot
zijn plicht om een opdracht te weigeren, wanneer deze hem met zijn beroepsethiek in
conflict zou brengen.
Is de opdrachtgever tevens werkgever van de psycholoog, dan is het dossier eigendom van de werkgever; in dit geval dient de psycholoog zich ervan te verzekeren dat het
beheer van de dossiers op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Is de opdrachtgever
tevens lid van het onderzoekingsteam, dan gelden de in dit hoofdstuk sub a gegeven
richtlijnen. Is de opdrachtgever niet tevens werkgever van de psycholoog, dan is het
dossier van een onderzoek eigendom van de psycholoog, die voor een zodanige bewaring zorgdraagt, dat de geheimhouding niet in gevaar komt.
Ook bij het onderzoek van kinderen dient tegenover de opdrachtgever, ook wanneer
dit de ouders zijn, geheimhouding te worden betracht omtrent gegevens, die het kind
zelf als strikt vertrouwelijk beschouwt.
De psycholoog dient de opdrachtgever ervan op de hoogte te stellen dat:
1. hij de hem verstrekte mededelingen op zodanige wijze moet gebruiken dat de
belangen van de cliënt of proefpersoon zo goed mogelijk worden gediend;
2. hij geheimhouding dient te betrachten omtrent de hem over cliënten verstrekte
mededelingen;
3. hij rapporten over cliënten op een verantwoorde wijze dient te beheren;
4. de geldigheidsduur van een rapport beperkt is, gezien de mogelijke wijzigingen
in het gedragspatroon van de cliënt, die tot stand komen op grond van ontwikkelingsen milieufactoren, die bij een onderzoek niet kunnen worden overzien.
De psycholoog die een rapport over een cliënt uitbrengt in het kader van bedrijfspsychologische werkzaamheden, dient bovendien zijn opdrachtgever ervan op de hoogte te brengen:
1. dat een rapport uitsluitend bestemd is voor hem en eventueel voor de functionaris, aan wie hij zijn beslissing t.a.v. de cliënt heeft gedelegeerd; dat een uitzondering
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op zijn plicht tot geheimhouding omtrent de over cliënten verstrekte mededelingen
gemaakt mag worden voor die raadgevingen omtrent de cliënt, die uitdrukkelijk in
zijn rapport zijn vermeld, voorzover dat nuttig en wenselijk is om de aanpassing van
de cliënt aan zijn taak en werkomgeving te bevorderen;
2. dat hij het rapport niet aan de cliënt ter hand mag stellen, noch aan deze op
enige wijze gelegenheid mag bieden kennis te nemen van de letterlijke inhoud. Dit
laatste geldt niet voor de mededelingen, hierboven onder i genoemd;
3. dat het rapport over de cliënt beoogt een voorspelling te geven omtrent diens
gedragswijze in een specifieke functie onder de daarbij geldende omstandigheden,
en dat het als zodanig een beperkte geldigheid heeft.
Indien de opdrachtgever handelt in strijd met de hierboven genoemde mededeüngen,
dient de psycholoog die stappen te nemen, die hem in de gegeven situatie het meest
dienstig lijken om de belangen te behartigen, die door deze mededeüngen beschermd
moeten worden.
Ten aanzien van al datgene, wat men in de professionele relatie met een opdrachtgever omtrent deze of anderen te weten komt, of wat men in de professionele relatie met
een cüënt omtrent diens opdrachtgever of over anderen te weten komt, geldt de pücht
tot strikte geheimhouding tegenover aUe derden.
Ook ten aanzien van voor een opdrachtgever verworven gegevens, die geen betrekking hebben op individuele proefpersonen, maar uitsluitend op kenmerken van groepen proefpersonen, of op arbeidssituaties, waarin deze werkzaam zijn, geldt de pücht
tot strikte geheimhouding tegenover aüe derden, tenzij voor het aanvaarden van de
opdracht anders met de opdrachtgever is overeengekomen, of tenzij de psycholoog
achteraf door de opdrachtgever van deze verpüchting wordt ontheven.
d. De verhouding van de psycholoog tot leden van andere beroepen
Mededeüngen over een cüënt worden aan leden van andere beroepen aüeen verstrekt,
wanneer deze met hem eveneens beroepshalve in relatie staan, wanneer daartoe door
de cüënt of, wanneer deze minderjarig is, door diens ouders of voogden en door de
eventuele oorspronkeüjke opdrachgever toestemming aan de psycholoog is verleend,
en voorzover hierdoor het belang van de cliënt of van de oorspronkeüjke opdrachtgever niet wordt geschaad, en hiertegen geen juridische bezwaren zijn aan te voeren.
Een psycholoog kan zich met een niet-psycholoog associëren voor het gemeenschappeüjk uitvoeren van werkzaamheden; hij is in de keuze van zijn associatievormen vrij;
hij is verpücht zodanige voorzieningen te treffen, dat door de samenwerking de regels
van de Beroepsethiek niet worden geschaad.
e. De verhouding van de psycholoog tot collega's
De psycholoog is gerechtigd aan collega's, die eveneens beroepshalve met zijn cliënt in
relatie staan, inzage te verschaffen van het desbetreffende dossier en aüe mededeüngen
te doen, die in de gegeven situatie nuttig en wenselijk zijn, ook hier onder het sub d
vermelde voorbehoud, dat geen belangen van cüënt of oorspronkeüjke opdrachtgever
worden geschaad.
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Tegenover zijn collega's behoort de psycholoog de collegialiteit te betrachten. Zo
behoort hij aan collega's, indien nodig, naar vermogen hulp en bijstand te verlenen in
hun beroepsuitoefening. Hij behoort niet op zodanige wijze zijn diensten aan te bieden
aan personen of instanties, waarmee een collega reeds een professioneel contact heeft,
dat rederlijkerwijs verwacht kan worden dat de belangen van deze collega geschaad
worden; geen mededelingen aan derden te doen over de persoon of de praktijkuitoefening van een collega, die diens positie schaden.
Meent hij dat een collega handelt in strijd met de regels van de Beroepsethiek, dan
behoort hij, ongeacht andere te nemen stappen, zich te wenden tot het College van
Toezicht.
f. De verhouding van de psycholoog tot de wetenschap van de psychologie
In zijn beroepsuitoefening eerbiedigt de psycholoog de resultaten van wetenschappelijke onderzoekingen. Bij mededelingen omtrent resultaten van zijn wetenschappelijke
arbeid geeft hij daarvan een objectieve beschrijving; hij verzwijgt geen feiten uit het
onderzoek, die de kracht van zijn conclusies kunnen verzwakken. Hij werkt mee aan.
het vormen van een zo hecht mogelijk wetenschappelijk fundament van zijn vak, en
stelt daartoe zijn ervaringsmateriaal ter beschikking, voorzover dit kan plaatsvinden
zonder dat daardoor de belangen van zijn cliënten, proefpersonen of opdrachtgevers
worden geschaad of de geheimhouding in gevaar komt. Hij verricht naar vermogen
onderzoek naar de resultaten van de door hem gegeven adviezen.
Psychologische tests en ander onderzoeksmateriaal worden door de psycholoog niet
op zodanige wijze in populaire publikaties beschreven of gereproduceerd, dat de bruikbaarheid van deze middelen daardoor vermindert. Zij worden door hem slechts in de
handel gebracht op zodanige wijze, dat zij alleen door daartoe gekwalificeerde deskundigen kunnen worden betrokken.
g. De verhouding van de psycholoog tot de gemeenschap en het publiek
Het is de plicht van de psycholoog om het aanzien van zijn vak in de maatschappij te
bevorderen door zijn beroep op een volstrekt integere wijze uit te oefenen.
Wanneer hij in publikaties, voordrachten of cursussen voorhchting geeft aan het publiek, doet hij dit zonder overdrijving of oppervlakkigheid, op wetenschappelijk verantwoorde wijze en derhalve de grenzen van zijn wetenschap in acht nemend. Instructie van de psychologische tests en andere onderzoeksmiddelen wordt slechts gegeven
aan studenten in de psychologie of aan personen, op wier gebruik van deze onderzoeksmiddelen de psycholoog blijft toezicht houden.
De psycholoog maakt geen reclame voor zijn praktijk. Bij publieke berichtgeving
omtrent door hem te verlenen diensten beperkt hij zich tot eenvoudige mededelingen
omtrent zijn praktijkuitoefening. Hij neemt geen beloning in ontvangst voor verwijzing naar collega's of andere deskundigen, noch geeft hij beloning voor verwijzing door
collega's of anderen naar hemzelf.'
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BIJLAGE 12

KODE VOOR DE BEROEPSKEUZE-ADVISEUR

'Omschrijvingen
Beroepskeuze-adviseur: Degene die, in het bezit zijnde van de Akte van Bekwaamheid als Beroepskeuze-Adviseur, na ondertekening
van deze Kode, is ingeschreven bij de Stichting Register Beroepskeuze-Adviseurs .
Konsultant:

De persoon die, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van anderen, deelneemt aan een beroepskeuze-aktiviteit.

Beroepskeuze-aktiviteit: De professionele bemoeienis van de beroepskeuze-adviseur met de konsultant.
Aanvrager:

Degene op wiens verzoek de beroepskeuze-aktiviteit
plaatsvindt.

ALGEMEEN
Artikel i
De beroepskeuze-adviseur heeft in zijn functie primair de plicht de konsultant te helpen bij keuzen en beslissingen betreffende opleiding, beroep of arbeid. Dit dient hij te
doen naar beste weten en kunnen volgens de geldende vaktechnische en de in deze
Kode vastgelegde beroepsethische normen.
Artikel 2
De beroepskeuze-adviseur dient te bevorderen dat de konsultant op basis van vrijwilligheid deelneemt aan de beroepskeuze-aktiviteit.
Artikel 3
De beroepskeuze-adviseur is verplicht geheimhouding te bewaren over vertrouwelijke
zaken die hem in verband met de uitoefening van zijn functie bekend worden. Het vorengenoemde is niet van toepassing indien er sprake is van misdrijven of pogingen daartoe zoals in het wetboek van strafrecht genoemd.
Artikel 4
De beroepskeuze-adviseur zal datgene vermijden waardoor het aanzien van het beroep
kan worden geschaad.
Artikel 5
De beroepskeuze-adviseur dient zijn professioneel handelen aan deze Kode te toetsen
en zich in twijfelgevallen te wenden tot het Bestuur van de Stichting Register Beroepskeuze-adviseurs.
De verhouding tot de konsultant
Artikel 6
De houding van de beroepskeuze-adviseur tegenover de konsultant dient gebaseerd te
zijn op eerbiediging van diens persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging, als-
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mede op erkenning van diens verantwoordelijkheid voor eigen keuze van handelen.
Artikel 7
De beroepskeuze-adviseur heeft de plicht de konsultant zo volledig mogelijk op de
hoogte te stellen over gang van zaken, inhoud en resultaat van de op hem betrekking
hebbende beroepskeuze-aktiviteit.
Artikel 8
De beroepskeuze-advsieur zal de konsultant zonodig duidelijk maken, op welke wijze,
in welke vormen en door welke instellingen eventueel andere of aanvullende hulp kan
worden geboden.
Artikel 9
De beroepskeuze-adviseur zal omtrent de persoon en de omstandigheden van de konsultant slechts gegevens verzamelen voor zover deze van belang kunnen zijn voor de
beroepskeuze-aktiviteit.
Artikel 10
De beroepskeuze-adviseur is tot geheimhouding verplicht van alle vertrouwelijke gegevens die hem over een konsultant bekend zijn geworden. Deze plicht wordt slechts
door de expliciete toestemming van de konsultant opgeheven, waarbij de beroepskeuze-adviseur hem op de konsequenties daarvan zal wijzen.
Artikel 11
Indien terwille van de beroepskeuze-aktiviteit wordt samengewerkt met anderen, zal
de beroepskeuze-adviseur aan hen gegevens verstrekken voor zover dit het belang van
de konsultant dient, echter niet zonder de (bij voorkeur schriftelijke) toestemming van
de konsultant. Deze toestemming is niet nodig ten aanzien van medewerkers aan dezelfde beroepskeuze-instelling of -afdeling verbonden.
Artikel 12
Gegevens omtrent een konsultant mogen zonder diens toestemming slechts aan anderen worden verstrekt ten behoeve van research. In dat geval dienen strikte waarborgen
getroffen te worden voor de anonimiteit van de konsultant.
Een en ander is niet van toepassing op de beroepskeuze-inspecteur van overheidswege
en op de medewerkers genoemd in artikel 11.
Artikel 13
Indien de beroepskeuze-advsieur wordt opgeroepen als getuige zal hij zich van geval
tot geval afvragen, of hij op grond van de in de voorgaande artikelen omschreven plicht
tot geheimhouding zich dient te beroepen op het in de Nederlandse Wetgeving neergelegde verschonings-recht van getuigen.
Artikel 14
De beroepskeuze-adviseur streeft er ernstig naar dat de konsultant ervan op de hoogte
gesteld wordt dat hij het recht heeft bij het Bestuur van de Stichting Register Beroepskeuze-Adviseurs een klacht in te dienen indien hij van mening is dat door de beroepskeuze-adviseur onjuist, derhalve in strijd met de bepalingen van deze Kode, is gehandeld.
De verhouding tot anderen
Artikel 15
De beroepskeuze-adviseur dient tot een zodanige samenwerking met anderen bereid te
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zijn als het belang van de konsultant vereist en het beroepsgeheim toestaat. Daarbij zal
hij tegenover hen die uit hoofde van een ander beroep bemoeienis hebben met de konsultant begrip tonen voor de inbreng der gegevens van deze beroepsbeoefenaren.
Artikel 16
De beroepskeuze-adviseur dient bereid te zijn, zijn vaktechnische inzichten en ervaring als beroepskeuze-adviseur ten dienste te stellen van kollega's eveneens zijn eigen
opvattingen aan de hunne te toetsen.
Artikel 17
De beroepskeuze-adviseur die gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het belang
van de konsultant en/of het aanzien van het beroep ernstig wordt geschaad door een
kollega dient, indien in kollegiaal overleg geen oplossing kan worden gevonden, zijn
bezwaren aanhangig te maken bij het Bestuur van de Stichting Register Beroepskeuzeadviseur.
Artikel 18
Indien er tegenstellingen dreigen op te treden tussen de belangen van de aanvrager en
de konsultant, zal de beroepskeuze-adviseur trachten de tegenstellingen te overbruggen.
Blijkt dit niet mogelijk, dan zal het belang van de konsultant in alle gevallen moeten
prevaleren.
Betreffende Rapportage
Artikel 19
De inhoud van een omtrent de konsultant opgemaakt rapport dient aanvaardbaar te
zijn voor de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger, alvorens het kan en
mag worden uitgebracht aan een derde.
Artikel 20
Indien de aanvrager een ander is dan de konsultant dient de adviseur er voor te zorgen
dat de konsultant, indien hij dit wenst, een eensluidend afschrift kan krijgen van het
rapport.
Artikel 21
Met betrekking tot rapporten die vertrouwelijke informatie bevatten over personen,
dient de beroepskeuze-adviseur van alle anderen dan de konsultant die van het rapport
kennis nemen geheimhouding en zorgvuldige hantering van de informatie te eisen.
Artikel 22
De beroepskeuze-adviseur dient de aanvrager en de konsultant erop te wijzen dat de
geldigheid van de in het rapport vastgelegde gegevens en bevindingen van beperkte
duur kan zijn, met name indien zich belangrijke wijzigingen in de situatie en/of de
vraagstelling van de konsultant voordoen.'
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