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Inlei.di.ng 

Vrouwelijke en mannelijke ingenieurs lijken op de arbeidsnarkt 

niet over dezelfde kansen en irogelijkheden te beschikken. In het 

Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan staan cijfers over de werkloos

heid van vrouwelijke en mannelijke ingenieurs weergegeven. Hieruit 

blijkt dat 13,7% van de vrouwen tegenover 3,7% van de totale 

populatie werkloos is (HOOP 1988). 

Het onderzoek dat tot nu toe verricht is, vooral in het Hoger 

Beroepsonderwijs, geeft eveneens aanleiding te veronderstellen dat 

er verschillen zijn in de arbeidsnarktpositie van vrouwelijke en 

mannelijke ingenieurs. 

Hierdoor ontstond de behoefte aan de Technische Universiteit 

Eindhoven an meer inzicht te krijgen in de arbeidsnarktpositie van 

vrouwelijke en mannelijke ingenieurs. Op basis hiervan is door de 

emancipatiemedewerkster van de TUE een voorstel voor een kort

lopend onderzoek bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 

ingediend. Deze subsidieaanvraag is deels gehonoreerd en met een 

aanvullende financiering van het College van Bestuur van de TUE 

werd een onderzoek gestart. Hiervoor was een zeer beperkte hoe

veelheid tijd beschikbaar: een half jaar op basis van 0,6 aanstel

ling. 

In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor de volgende 

centrale vraagstellingen: 

1. "Wat zijn de ervaringen van (pas) afgestudeerde ingenieurs met 

betrekking tot hun intrede-functie op de arbeidsm:rrkt en wat 

zijn hun wensen en verwachtingen ten aanzien van hun toekom

stige loopbaan. " 

2. "Zijn er sexe-verschillen in bovengenoem:le ervaringen, wensen 

en verwachtingen?" 

Aan de hand van eerder verricht onderzoek, met name onder HOO

ingenieurs, zijn een aantal indicatoren geselecteerd. Dit zijn: 

- ervaringen tijdens de sollicitatieperiode 

- de nate van deelname aan het arbeidsproces 

- aard van de werkzaamheden uitgesplitst naar functies en sectoren 

- arbeidsvoorwaarden 

- toekomstwensen, -verwachtingen en voorkeur met betrekking tot de 

verdere loopbaan. 

Het onderzoek is voornamelijk beschrijvend van aard. De resultaten 

hiervan treft u aan in het voorliggende rapport. 
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De qiJaiw van het r~rt 

In hoofdstuk 1 wordt een literatuuroverzicht gegeven van de 

a.rheidsrrarktpositie van ingenieurs. Hierbij wordt specifiek 

ingegaan op het onderzoek waarbij de verschillen in arbeids

rrarktpositie van vrouwelijke en mannelijke ingenieurs centraal 

staan. Het betreffende onderzoek heeft voornamelijk in het Hoger 

Beroepsonderwijs plaats gevonden. 

De rnethcx:lologische verantwoording van het onderzoek komt in 

hoofdstuk 2 aan de orde. 

In hoofdstuk 3 worden de onderzoeksresultaten op een systematische 

wijze gepresenteerd. Hierbij zal de nadruk liggen op de over

eenkomsten en verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke inge

nieurs. 

Tenslotte zal in hoofdstuk 4 een korte samenvatting worden gege

ve n. 
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Hoofdstuk 1 Kort literatuuroverzicht 

Inleiding 

In dit h(X)fdstuk worden een aantal onderzoeken, die zijn verricht 

naar de arbeidsmarkt}X)Sitie van ingenieurs, in het kort besproken. 

Hierbij zal in het bijzonder op de positie van vrouwelijke inge

nieurs worden ingegaan. 

Het bestaande onderzoek heeft V(X)rnamelijk betrekking op vrouwen 

en mannen met een Hil) opleiding. Een uitzondering hierop vormt het 

onderzoek naar (onder andere herintreding van) vrouwelijke land

bouwingenieurs op de arbeidsmarkt. 

Deze onderzoeksresultaten geven een eerste indicatie V(X)r de 

verschillen in arbeidsmarktpositie van vrouwelijke en mannelijke 

ingenieurs. Achtereenvolgens komt aan de orde: 

- ervaringen tijdens de sollicitatieperiode (1.1) 

- mate van deelname aan het arbeidsproces (1.2) 

- aard van de werkzaamheden uitgesplitst naar functies en sectoren 

( 1.3) 

- arbeidsv(X)rwaarden (1.4) 

- toekcmstwensen, -verwachtingen en V(X)rkeur met betrekking tot de 

verdere l(X)pooan (1.5). 

Er is gebruik gemaakt van de volgende 6 onderzoeken: 

1. "Vrouwen aan het werk als HTS-Ingenieur" (Marinussen ea. 

1986) • 

2. "f'M ir op de arbeidsmarkt" (Bos-Boers ea 1987). 

3. "HEAO-vrouwen en carrière, kansspel of berekening" (HBO-Raad 

1988). 

4. De HAO-ingenieur in functie. Verslag van een l(X)pooan- en 

arbeidsmarktonderzoek (Girrbrere 1988). 

5. Enguète sch(X)lverlaters editie 1989. Verslag van het veertiende 

onderzoek onder afgestudeerden aan het harde HBO.(Niria 1989). 

6. Arbeidsmarktposities van vrouwen met hogere beroepsopleidingen, 

die overwegend d(X)r mannen worden gevolgd (Sanders 1989). 

Bovenstaande onderzoeken kenmerken zich door grote verschillen ten 

aanzien van opzet, rnethode en representativiteit. Desalniettemin 

zijn ze heel bruikbaar voor een eerste verkennend onderzoek aan de 

TUE. 
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1. 1 Ervaringen tijdens de sollicitatieperiode 

De onderzoeksresultaten met betrekking tot ervaringen tijdens de 

sollicitatieperiode zijn niet zo eenduidig. 

Marinussen vindt dat ruim drie kwart van de respondentes (N=85, 

H'T'S-ingenieurs) binnen 3 maanden na het afstuderen een baan heeft. 

Er wordt bij het Hoger Technisch Onderwijs (H'ID) geen verschil 

gevonden in de duur van de sollicitatieperiode tussen mannelijke 

schoolverlaters en vrouwelijke ingenieurs (Marinussen 1986). Dit 

komt niet overeen met de resultaten van het HEAO-onderzoek (N=172, 

waarvan 78 vrouwen en 94 mannen) waaruit blijkt dat vrouwelijke 

respondenten na het afstuderen eerder werk hebben dan mannen: 

vrouwen zijn gemiddeld 3 . 2 maanden werkzoekend tegen mannen 4.1 

maanden ( HBO-Raad 1988) . Vrouwen hebben gemiddeld wel vaker 

moeten solliciteren dan mannen voordat ze een baan vinden (Mari

nussen 1986, HBO-Raad 1988). 

Met betrekking tot de wijze waarop de eerste functie wordt verkre

gen blijkt dat H'ID-vrouwen meer op advertenties solliciteren, maar 

minder worden aangezocht door de werkgever. Daarnaast verwerven ze 

vaker hun eerste baan via een afstudeeropdracht of stage. Boven

dien vinden zij beduidend minder banen door open sollicitaties dan 

de mannelijke schoolverlaters (Marinussen 1986). 

Hoewel het verwerven van de eerste functie in de enquète onder 

schoolverlaters niet onderscheiden is naar sexe, wordt wel gesteld 

dat de betekenis van de advertentie als wervingsmiddel blijft 

afnemen (met name in het H'ID); daarentegen leidt de methode van 

open sollicitatie voor een groter aantal respondenten tot het 

verkrijgen van een werkkring (Niria 1989). 

In het onderzoek onder HBO afgestudeerden van het H'ID, HLS en HEAO 

(N =741, waarvan 153 vrouwen en 588 mannen) wordt gevonden dat 

vrouwen en mannen tegelijk beginnen met solliciteren, TTBar dat 

mannen eerder dan vrouwen een baan vinden . Daarnaast wordt er een 

significant verschil gevonden in de wijze waarop de uiteindelijke 

werkkring is verkregen. Vrouwelijke afgestudeerden blijken hun 

eerste functie vaker via formele methoden (arbeidsburo, uitzendbu

ro , advertentie, open sollicitatie brieven) te vinden en TTBnnen 

vaker via informele methoden (navraag bij werkgever, voorspraak en 

stage of afstudeeropdracht). Verder wordt een opnerkelijk verschil 

gevonden tussen vrouwen en mannen met betrekking tot de aanvang 
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van de sollicitatiepericxie: een kwart van de marmen (23,9%) en 

slechts 9,8% van de vrouwen hebben niet gesolliciteerd cm:iat hen 

reeds een baan was aangebcxien (Sanders 1989). 

1.2 Mate van deelnane aan het arbeidsproces 

Uit het onderzoek onder vrouwelijke H'ID ingenieurs (N=85) blijkt 

dat 80% een betaalde functie heeft. De overigen zijn verder gaan 

studeren, werken free-lance of zijn huisvrouw geworden (Marinussen 

1986). Deze resultaten zijn vergelijkbaar met een recent gehouden 

onderzoek onder agrarische ingenieurs van het HAO (N=5632, waarvan 

733 vrouwen en 4899 marmen). Hieruit blijkt dat 81% van de vrouwe

lijke tegen 93% van de marmelijke afgestudeerden een betaalde baan 

heeft. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het 

percentage vrouwen (9%) dat nog niet of niet meer op zoek is naar 

een baan, terwijl dit slechts voor 1% van de marmen geldt (Gimbre

re 1988). 

In de Niria enquète onder afgestudeerden aan de hogere agrarische, 

hogere technische, hogere econanische en administratieve, hogere 

laboratorium- en hogere nautische scholen (N=1976, waarvan 332 

vrouwen en 1644 marmen) kant naar voren dat iets meer vrouwen dan 

marmen op zoek zijn naar een baan, respectievelijk 9,1% tegen 8,8% 

(Niria 1989). 

In het onderzoek onder HEAO'ers (N=172, waarvan 78 vrouwen en 94 

marmen) blijkt er geen enkele vrouw of man werkloos te zijn (HBO

Raad 1988). 

In het onderzoek naar herintredende vrouwelijke LU-ingenieurs (N = 

946) wordt gesteld dat de werkloosheid onder vrouwelijke inge

nieurs relatief groter is dan de werkloosheid onder marmelijke 

academici (Bos-Boers 1987). Verder blijkt dat meer vrouwelijke 

ingenieurs een pericxie van baanloosheid hebben meegemaakt: 50% 

van de vrouwen tegen 30% van de marmen. Redenen hiervoor zijn met 

name de zorg voor het huishouden en/of kinderen of de standplaats 

van de partner. Ook worden de grote concurrentie en de weinige 

beschikbare functies als reden voor baanloosheid opgegeven (Mari

nussen 1986, Bos-Boers 1987, Gimbrere 1988) . Vrouwen die zich 

aanpasten aan de loopbaan van hun partner bleken vaker werkloos te 

zijn of te zijn geweest dan vrouwen die dit niet hadden gedaan 

(Bos-Boers 1987). 
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In het onderzoek onder HBO afgestudeerden van het H'ID, HI.S en HEAO 

heeft ongeveer 90% een half jaar na het afstuderen een baan 

gevonden en 10% is werkzoekend. Er is geen verschil gevonden 

tussen vrouwelijke en mannelijke ingenieurs (Sanders 1989). 

1.3 Aard van de 'Nerkzaanneden uitgesplitst naar functies en 

sectoren 

Uit bijna alle onderzoeken blijkt dat vrouwen vaker in de over

heidssector werken en mannen vaker in het bedrijfsleven (Marinus

sen 1986, Bos-Boers 1987, HBO-Raad 1988, Gimbrere 1988, Niria 

enquète 1989). Deze verschillen blijven bestaan a ls er een verge

lijking wordt gemaakt per afstudeerperiode en per s tudierichting 

(G.unbrere 1988). Van de vrouwelijke HEAO'ers werkt 36% bij de 

overheid tegen 16% van de mannen. Mannelijke HEAO'ers daarentegen 

werken meer in het bedrijfsleven; 67% van de mannen tegen 54% van 

de vrouwen (HBO-Raad 1988). 

Uit het onderzoek naar herintredende vrouwelijke ingenieurs blijkt 

het aantal werkuren samen te hangen met de sector waarin men 

werkzaam is: vrouwen met een volledige werkweek werken vaker in 

het bedrijfsleven en minder vaak in het onderwijs dan vrouwen met 

een deeltijdfunctie (Bos-Boers 1987). 

Ook blijkt uit het onderzoek onder HAO-ingenieurs, dat vrouwen 

andere functies vervullen dan .mannen; vaker onderzoeks- en admini

stratieve functies en minder vaak produktie, leidinggevende, 

comnerciële of beheersfuncties (Gimbrere 1988). 

Een analyse van de functie-aspecten in de Niria enquète laat ook 

sexe verschillen zien: de groep vrouwelijke resp::mdenten noemen 

vaker functie-aspecten die onder de noemer dienstverlening kunnen 

worden ondergebracht ; deze aspecten worden het minst door de 

mannelijke respondenten genoem:l. Verder blijkt dat activiteiten, 

die meer direct gericht zijn op het produktieproces, in hogere 

ITBte door mannelijke dan door vrouwelijke respondenten worden 

genoem:l (Niria enquète 1989). 

Daarentegen is er in het onderzoek onder HEAO'ers geen verschil in 

functie-aspect tussen vrouwen en mannen gevonden (HBO-Raad 1988). 

In het onderzoek onder HBO-afgestudeerden is een profiel van de 

aanvangsbanen geconstrueerd op basis van een aantal elementen o .a. 

functieinhoud, soort dienstverband, salaris, promotiernogelijk-
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heden. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van dit profiel bij de 

mannelijke afgestudeerden gemiddeld hoger ligt dan bij de vrouwe

lijke afgestudeerden. De ~onclusie luidt dat het volgen van 

"mannelijke" hogere beroepsopleidingen voor vrouwelijke afges

tudeerden beduidend minder rendement, in termen van kwaliteit van 

de aanvangsbaan oplevert dan voor hun mannelijke studiegenoten 

(Sanders 1989). 

1.4 Arbeidsvoorwaarden 

1.4.1 Deeltijdse/voltijdse functie 

Uit de meeste onderzoeken blijkt dat vrouwelijke ingenieurs vaker 

in deeltijd werken dan mannelijke ingenieurs. 

Ongeveer 1/5 van de werkende vrouwelijke H'IO-ingenieurs werkt in 

een deeltijd functie (Marinussen 1986). 

Van de HEAO-vrouwen werkt 78% full-time tegen 96% van de mannen; 

14% van de vrouwen werkt part-time tegen 2% van de mannen. De 

overigen studeren; 5% van de vrouwen tegen 2% van de mannen of 

zijn huisvrouw gei.vorden (3%). 

Van deze HEAO-vrouwen werkt bijna 1/6 deel minder dan 32 uur; 

daarentegen is er geen enkele mannelijke respondent, die minder 

dan 32 uur per week werkt (HOO-Raad 1988). 

In het onderzoek onder BID-afgestudeerden worden geen verschillen 

gevonden in het aantal uren per officiële werkweek, inclusief ADV 

( Sanders 1989). 

Van de HAO-ingenieurs heeft 65% van de vrouwelijke respondenten 

een volledige werktaak teg~n 92% van de mannen. Een nadere analyse 

wijst uit dat ook de afstudeerpericx:ie van invloed is op het werken 

in deeltijd; vanaf 1982 is het percentage deeltijd aanstellingen 

zowel onder mannen als vrouwen sterk toegenomen: respectievelijk 

van 3 naar 8% en van 25 naar 35 %. Verder komt naar voren dat het 

werken in deeltijd meer voorkomt bij de overheid dan bij de 

overige sectoren (Gimbrere 1988). 

Uit het onderzoek naar herintredende vrouwelijke landbouwinge

nieurs blijkt dat vrouwen die gehuv.tl zijn of samenwonen en vrouwen 

met kinderen vaker in deeltijd werken (Bos-Boers 1987). 

Bij de antwoorden op de vraag over de gewenste omvang van de 

functie blijkt dat vrouwen in het algemeen meer voorkeur hebben 
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voor een kortere werktijd dan nannen (Marinussen 1986, Bos-Boers 

1987, HBO-Raad 1988, Gimbrere 1988). Opmerkelijk is dat in de 

Niria enquète, die voornamelijk uit mannelijke respondenten 

bestaat, de conclusie wordt getrokken dat arbeidstijdverkorting 

de categorie schoolverlaters niet aanspreekt; 92,6% van de respon

denten wenst een werkweek tussen de 32 en 40 uur per week en 

slechts een kleine groep, nl 0,8%, wenst minder dan 20 uur per 

week te werken. Hierbij is echter geen onderscheid gemaakt tussen 

de voorkeuren van vrouwelijke en nannelijke respondenten. 

1.4.2 Vaste/tijdelijke aanstelling 

Wat betreft verschillen in de duur van de aanstelling ZlJn de 

onderzoeksresultaten niet zo eenduidig. Uit het onderzoek van de 

HBO-Raad blijkt dat er weinig verschil in soort dienstverband 

bestaat; alle nannen hebben een vast dienstverband tegen 94% van 

de vrouwen. Slechts 6% van de vrouwen heeft een tijdelijk dienst

verband (HBO-Raad 1988). In de Niria e nquète komt naar voren dat 

meer vrouwen dan nannen werkzaam zijn in vaste dienst; respectie

velijk 63,5% en 54,6%; het tijdelijke dienstverband blijkt onge

veer gelijk te zijn. Op basis hiervan wordt de conclusie getrok

ken, dat de arbeidspositie van vrouwelijke ingenieurs relatief 

gunstig is (Niria 1989). 

Bijna 85% van de vrouwelijke H'ID-Ingenieurs heeft een vaste 

aanstelling en 15% een tijdelijke aanstelling (Marinussen 1986). 

Uit het onderzoek onder HAO-ingenieurs blijkt, dat vrouwelijke 

respondenten relatief vaker een tijdelijke aanstelling hebben dan 

nannelijke respondenten (over de hele populatie 20% en 10%). Dit 

geldt voor respondenten uit elke afstudeerperiode en in bijna elke 

studierichting. Tegelijkertijd komt naar voren dat de responden

ten die de laatste 5 jaar zijn afgestudeerd beduidend vaker een 

tijdelijke aanstelling hebben dan de eerder afgestudeerden (17% 

tegen 5%). Hiermee kan slechts ten dele worden verklaard dat 

vrouwen, die voor 2/3 afkomstig zijn uit de groep afgestudeerden 

van de laatste 5 jaar, relatief vaker een tijdelijke aanstelling 

hebben (Gimbrere 1988). 

In het onderzoek onder HBO-afgestudeerden komt geen verschil 

tussen vrouwen en nannen naar voren met betrekking tot een vaste 

of tijdelijke aanstelling. Studierichting blijkt wel een belang-
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rijke factor te ziJn voor een vaste of tijdelijke aanstelling: 

chemisch technologen, canputerdeskundigen en bedrijfseconomen 

worden vaker dan bedrijfskundigen, oouwkundigen en landoouwers in 

hun eerste baan vast aangenomen (Sanders 1989). 

1.4.3 Salaris 

In bijna alle onderzoeken kcmt naar voren dat vrouwen minder 

verdienen dan mannen. HEAO-vrouwen verdienen op jaarbasis bij een 

40-urige werkweek een nroiaansalaris tussen f45.000,= en fS0.000,= 

terwijl dat van de mannen tussen de fS0.000,= en f55.000,= ligt. 

Voor een deel hangt het hogere salaris van mannen sc31ren met het 

feit dat ze meer in het bedrijfsleven werken, waar de salarissen 

gemiddeld hoger liggen (HOO-Raad 1988). Dit kcmt overeen met de 

onderzoeksresultaten van Gimbrere: het gemiddelde salaris dat 

vrouwen verdienen blijkt nog steeds lager te zijn dan het gemid

delde salaris van mannen in dezelfde functie, studierichting of 

periode. Dit geldt voor zowel het aanvangssalaris als het salaris 

in de huidige functie; mannen verdienen gemiddeld f2879,= en 

vrouwen f2731,= per maand. Bovendien wijzen de onderzoeksresul

taten uit dat het verschil tussen het salaris van vrouwelijke en 

mannelijke ingenieurs groter wordt naarmate men langer geleden is 

afgestudeerd (Gimbrere 1988). 

In het onderzoek onder HOO-afgestudeerden blijkt dat mannen een 

half jaar na het behalen van een HBO-diploma gemiddeld f2884,= 

bruto per maand verdienen en vrouwen f2725,= Dit betekent dat 

vrouwen een half jaar na het afstuderen met eenzelfde HBO-diploma 

meer dan f150,= minder verdienen (Sanders 1989). 

In het onderzoek van Marinussen wordt geen verschil gevonden in 

salaris tussen de vrouwelijke HTS-ingenieurs en mannelijke school

verlaters. Hierbij dient wel de kanttekening worden gemaakt, dat 

de mannelijke schoolverlaters als vergelijkingsgroep een vertekend 

beeld kan opleveren; deze groep is slechts 4 maanden afgestudeerd 

in tegenstelling tot de groep vrouwelijke respondenten, waarvan 

ongeveer een kwart 10 jaar of langer is afgestudeerd; de rest is 5 

jaar of korter afgestudeerd (Marinussen 1986). 

Hoewel in de Niria enquète staat vermeld dat er traditiegetrouw 

gedetailleerde info:rnatie wordt verstrekt over de inkomenspositie 
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wrn de HBO-ingenieur, wordt er geen onderscheid in salaris tussen 

de sexen gemaakt (Niria 1989 ). 

1.4.4 PrC11Dtie en loopbaan 

Wat bet reft promotie- e n loopbaanmoge l ijkheden kunnen diverse 

aspecten worden onderscheiden , zoals het volge n van bedr ijfs

opl e idi nge n, het opstellen van l oopbaanplannen e n het wel of niet 

he bben van f unctionerings- en/of beoordelingsgesprekken met de 

werkgever . De onderzoeken laten verschi llende resultaten zien op 

di t terrein . 

Uit het onderzoek onder HEAO' e rs blijkt dat meer manne n deelnemen 

aan externe cursussen dru1 vrouwen; i n hOP.verr e dit. van invloed is 

np pr omotj e mogeli j k11ede n i.s nj et ve rnlPld (HBO- Raad 1988). 

Van de groep vr ouwe lijke HTS- inge niem s is un bezig met vervolg

studi es . De helft van de vrouwel ijke i ngenieurs geeft aan nog niet 

aan promotie toe te zi j n; een kwart wil wel maar zi et geen moge-

] i j kheid binnen het bed , ijf ( Marinussen 1986) . 

Ook komt i n ee n paar onderzoeken naar voren dat mannen hun car-

r i_ic>n-~ bev1us t pL,nne n e n daar gerich t. stappen voo r ze t.ten ; vrouwen 

z ijn minder gewend te denke n in tennen van loopbaanplanning en 

vrouwen moeten dikwijls meer keuze n make n op het terrein van werk, 

lcx)pbaan , t huissituatie e n vrj je ti -jdsbesteding (Mari nussen 1986, 

Bos - Boers 19fl7 , HBO- Raad 1988). VCXJr de mate var1 s ucces is het van 

be lang dat vrouwen opge nomen worde n i n een l oopbaanplan va n de or 

ganisatie en ze zouden af moeten var1 hPt idee dat een loopbaan hen 

overkomt en dat een carr ièn' afhangt v;:in <JP l 11k e n toeval . Er wordt 

gesteld dat vrouwen hu n t oekomst in e .1..gen hand moeten ne.men en een 

l(X)pbaanplan opstelle n (HBO- Raad 1988) . 

Me t betrekking tot loopbaanonclerbreki11g komt naar voren dat pas

afqestudeerde vrouwe n, CX)k. wan11eer zij k_inder e n hebben , vaker een 

loopbaan hebben zonder onderbreking da11 l ange r afgestudeerde 

v1 o uwe n (Bos-Boers 1987). 

Er blijken weinig gegeve ns besc:h.ikbaa_r te :?. LJn over promotie 

moge l ijkheden e n loopbaanplanne n me t tÜtzonderimJ var1 de 2 mees t 

r ece nt e onderzoeken . In het onderzoek onder HAO- ingenieurs komt 

naar voren dat 13% var1 de vr ouwen aangeeft dat ze bi j promotie in 

het bedrijf worden gepasseerd (Gimbrere 1989) . 



In het onderzoek onder HOO afgestudeerden wordt gevonden dat meer 

mannen dan vrouwen zowel een functionerings- als een beoordelings

gesprek hebben ( resp 34, 4% tegen 27, 9%) • Meer vrouwen dan mannen 

hebben alleen een beoordelingsgesprek (61,5% tegen 52,5%) of 

alleen een functioneringsgesprek (10% tegen 4%). Daarnaast kant 

naar voren dat de prarotie m:,gelijkheden (binnen het bedrijf waar 

de respondenten op dit m::ment werkzaam zijn) door vrouwen en 

mannen significant verschillend worden geacht: mannen zijn in het 

algemeen meer positief over hun prarotie m:,gelijkheden dan vrou

wen; 12,3% van de mannen tegen slechts 2,4% van de vrouwen achten 

hun prarotierrogelijkheden binnen het huidige bedrijf "uitstekend" 

(Sanders 1989). 

1.5 Toekambiensen, -verwachtingen en voorkeur :net betrekking tot 

de verdere loqbaan 

Een eerder uitgevoerd onderzoek door Sanders (1988) heeft een 

ander karakter dan het voorgaande; deze onderzoeksresultaten 

hebben geen betrekking op de feitelijke arbeidsmarktpositie, maar 

op de mening van de respondenten ten aanzien van de canbinatie 

werk en privé. Centraal in het onderzoek onder 65 vrouwelijke en 

125 mannelijke H'IO-bouwkunde en HEAO-studenten staat het levens

perspectief en de voorkeur voor een bepaald type banen. Hoewel de 

aantallen veel te klein zijn voor algemene uitspraken, blijkt dat 

vrouwen voorkeur hebben voor andere aspecten in banen. Ze prefere

ren meer part-time banen en letten meer dan mannen op de afstand 

van de woonplaats naar het werk. Mannen daarentegen blijken 

aspecten als inkcrnen, prarotie m:,gelijkheden en m:,gelijke belang

rijke contacten voor het vak van groter belang te vinden. 

Met betrekking tot de voorkeur voor tijdelijk of vast werk blijken 

er geen verschillen in voorkeuren tussen de sexen te bestaan. 

Vrouwelijke en mannelijke respondenten laten een verschil in 

levensperspectief zien. Meer vrouwen dan mannen verwachten dat ze 

over 10 jaar een part-time baan hebben, een werkende echtgenoot 

hebben en minder vrouwen dan mannen verwachten dat ze kinderen 

hebben. Meer dan drie kwart van de mannen verwacht over 10 jaar 

een partner te hebben, die met hem in een huis woont en voor het 

huishouden zorgt. Aangezien niemand van de vrouwen over 10 jaar 
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verwacht geen baan t e hebben beteke nt di t da t e r ee n dubbele 

be l asting op de schouders van vrouwen i s te verwachten . 

Op bas i s hie rvan concludeert Sa.nders , dat vrouwen in tege nstelling 

tot mannen een dubbel levensperspect ief hebben. 

Ver d ,~r blijkt dat vrouwen over 10 j aar of een full - time baan en 

geen kinderen of een part- time baan en kinderen verwachten ; op 

basis hi e rvan wordt gestel d dat vrouwen tevens een diffuus l evens

perspectief hebben . 

He t dubbel en diffuus levensperspectief blijkt ee n a l gemeen 

mechanisme te zijn dat voor keuren voor bepaalde type hane n voor 

een gr oot dee l genereert . Dit geldt in sterkere TTB.te vcxx samenwo

ne nde vrouwen in verge lijking met niet samenwonende vrouwe n; 

same nwonende vro uwe n l etten meer op hel aanta l uren J n de week , 

bed 11 _i dend meer op de afstand tussen wonen en werken en mi nde r op 

de moge lijkhe id om in contact te komen met mensen die i n het vak 

be l a ngr ijk zijn . Tevens wordt e r een ve rschil gevonden t ussen 

s amenwonende rnan.nen e n niet samenwonende na rmen ; de eersten letten 

meer op he t i nkomen , vinden een vast e baan va.n belang , l ett e n meer 

op promotiemogel i jkhede n bi j het zoeken naar een baan e n vi nde n de 

moqeli jkhede n om contact e n te leggen met belangr ijke mensen van 

mi nde r belang . 

Hienüt kan worden geconc l udeerd dat er een over eenkoms t bestaat 

t ussen s amenwone nde m=:umen en niet same nwo11e nde vrouwen ; deze 

groepen lijken mee r doordrongen te zi jn van het fei t dat zij he t 

zijn die de kost moeten verd:ienen (Sanders 1988 ). 

Sanenvatting 

Hoewe l i n de zes onderzoeke n nauweli jks verschi lle n tussen vrouwe -

1 i jke en m=:mnelijke a fgestudeerden naar voren kome n met betrekking 

tot de deelname aan het arbeidsproces , blijken er wel degelijk 

verschille n tussen de andere arbeidskenmerken te bestaan. Daaruit 

woi.:de n voor vrouwe l ijke inge nieurs de vol gende verwachtingen 

afge l e id : zij verkrijge n hun eerste wer kkring via andere kanalen 

dan mannen , komen in andere f uncties t erecht , werke n meer in 

rlPe] tijd , he bben vake r een t i -jcleli jke ila lls l.e ll .ing e n verdiene n 

cv'111i dcle l cl m i r1det rl;rn d e nnrn1r l i j kP i1H JP11 i<-' 111 i:; . 

()r bns i !c; l1i e rva r1 ka 11 word e l! v e 1. rn 1df'1s l .0 ld <l.7 L ck ' kwn l tlr it. v a n de 

aanvéU1gsbaan bj j (pas ) a f (JeS 1.ucleerde vrouwe l i j kP J ngerue11rs minder 

zal z i j n dan die va.n hun manne l ijke collega ' s . 
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Hoofdstuk 2 Methodologische veranbloonling en omerzoeksvragen 

Inleiding 

De opzet en uitvoering van het onderzoek naar de intredefuncties 

van vrouwelijke en mannelijke ingenieurs wordt in dit hoofdstuk 

uiteengezet • .Achtereenvolgens zullen in paragraaf 2.1 de onder

zoeksopzet en onderzoeksvragen aan de orde kanen. In paragraaf 2.2 

wordt nader ingegaan op de steekproef. De ITEthode van dataver

zameling zal in 2.3. worden besproken. Tenslotte wordt in 2.4 de 

dataverwerking en data-analyse kort weergegeven. 

2 .1 Onierzoeksq>zet en omerzoeksvragen 

In de opdrachtverstrekking door de Technische Universiteit Eindho

ven (TUE) ging de gedachte uit naar een kwantitatief onderzoek. 

Het was de bedoeling 001 in korte tijd zoveel rrogelijk infonnatie 

te verzamelen over de arbeidsmarktpositie van vrouwelijke en 

mannelijke ingenieurs. Dit diende ITEt "hard cijfennateriaal" te 

worden onderbouv.tl. 

·· De beperkte onderzoekstijd liet weinig ruimte voor de nadere 

invulling van het onderzoek; dit betekent dat er geen theoretische 

verdieping plaats heeft kunnen vinden. Ook is de vraagzijde van de 

arbeidsmarkt niet bij het onderzoek betrokken, hoewel de structuur 

van de arbeidsmarkt en de -organisatie wel degelijk van belang 

zijn bij intrede- en loopbaanonderzoek. 

Zoals in de inleiding al naar voren is gekooien werd de onder

zoeksvraag ingegeven door de verschillen in werkloosheidcijfers 

tussen vrouwelijke en mannelijke ingenieurs. Dit onderzoek kan 

als een verkennend onderzoek over de arbeidsmarktpositie van 

ingenieurs worden beschouwd. 

De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: 

1. "Wat zijn de ervaringen van (pas) afgestudeerde ingenieurs ITEt 

betrekking tot hun intrede-functie op de arbeidsmarkt en wat 

zijn hun wensen en verwachtingen ten aanzien van hun toekansti

ge loopbaan?" 

2. "Zijn er sexe-verschillen in bovengenoenrle ervaringen, wensen 

en verwachtingen?" 
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Deze probleemstelling is uitgewerkt in de volgende onderzoeks

vragen : 

1. Bestaat er verschil in deelname aan het arbeidsproces onder 

(pas) afgestudeerde ingenieurs (vi m)? 

2 . Hoe is het sollicitatieproces verlopen van (pas) afgestudeerde 

ingenieurs (vim) ? 

3. In we lke functies en sectoren komen ingenieurs (vim) terecht? 

4 . Hoe zien de arbeidsvoorwaarden van (pas) afgestudeerde inge

nieurs (vi m) eruit? 

5 . Welke mening hebben ingenieurs (vim) over de combinatie werk en 

dP (eventue l e ) opvoeding en verzorg i_nq van kj ndere11? 

<,. lloe zien jnge niew s (v i m) 111111 t(__)('koin.s tpersi:x'cl i,! f ,wp r (Jt1qeveer 

JO jaar? 

7. We lke mening hebben (pas) afgestudeerde inge rneurs (vim) over 

bepaalde aspecten van de opleiding? 

(\-i has j s van deze onderzoeksvniqen z1111 en dr overeenkomstPn e n 

versch i llen tussen vrouwelijke en manneli jke ingenieurs worden 

beschreven . 

2 . 2 Populatie en steekproef 

De Technische Universiteit Eindhoven is op:irachtgever van het 

onderzoek en het lag voor de hand om de steekproef te beperken 

tot de afgestudeerden van deze universite it . Op basis van de 

gegevens van bureau inschrijvi ng (studentenadministratie) blijkt 

het aantal afgestudeerde ingenieurs vanaf 1982 aan de TUE uit 219 

vrouwen en 3841 ITB11I1en te bestaan. 
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Tabel 1. Afgestudeerde ingenieurs aan de 'lUE vanaf 1982, naar sexe 

en studierichting. 

vrouwen mannen 

N=219 N=3841 

Techniek en maatschappij 2 (1,0%) 29 (1,0%) 

Bedrijfskunde 44 (20,1%) 680 (17,7%) 

Wiskunde 28 (12,8%) 218 (5,7%) 

Technische natuurkunde 8 (3,6%) 388 (10,1%) 

Werktuigbouwkunde 6 (2,7%) 601 (15,6%) 

Elektrotechniek 4 (l,8%) 713 (18,6%) 

Scheikundige technologie 44 (20,1%) 467 (12,1%) 

Bouwkunde 75 (34,2%) 630 (16,4%) 

Informatica 8 (3,6%) 115 (3,0%) 

Totaal 219 (100%) 3841 (100%) 

In deze tabel kant naar voren dat de vrouwen in alle richtingen 

zijn ondervertegenwoordigd. Daarnaast bestaat er een ongelijke 

verdeling van vrouwelijke en mannelijke studenten over de diverse 

faculteiten; vrouwelijke studenten zijn meer vertegenwoordigd in 

studierichtingen als bouwkunde, bedrijfskunde, scheikundige 

technologie en in iets mindere mate wiskunde. De mannelijke 

respondenten zijn redelijk verdeeld over alle studierichtingen, 

met uitzondering van wiskunde. 

De ondervertegenwoordiging van de studierichtingen techniek/ 

maatschappij en informatica is verklaarbaar gezien het feit dat 

ze pas in 1984 aan de TUE zijn gestart. 

De eerste jaars vrouwelijke studenten blijken niet naar even

redigheid voor de verschillende technische studierichtingen te 

kiezen. Bovendien is de studiesegregatie op de TUE de laatste 

jaren alleen maar toegencmen (Overdijk 1988). 

Doel van dit onderzoek is cm de groep vrouwelijke ingenieurs zo 

goed IOCXJelijk met mannelijke ingenieurs te kunnen vergelijken en 

dat gegeven vormt het uitgangspunt voor de steekproef. 

Alle vrouwelijke ingenieurs worden in de steekproef opgencmen 

(N=219). Bij de mannelijke studenten wordt ongeveer 10% van de 

totale populatie genomen (N=382). Op basis van de verdeling bij de 
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vrouwelijke studenten over de verschillende studierichtingen wordt 

er een gestratificeerde steekproef onder de mannelijke studenten 

opgesteld . Het aantal mannen is in die cellen groter waar het 

aantal vrouwen groter is. Een van de consequenties is bijvoor

beeld dat er bij wiskunde een grotere steekproef is getrokken dan 

bij elektrotechniek. 

Tabel 2. Steekproef onder afgestudeerde ingenieurs aan de 'lUE 

vanaf 1982 , naar sexe en studierichting. 

vrouwen rnannen mannen 

steekproef populatie 

N=219 N=38 2 N=3841 

'I'P.chniek en ooatschappij 2 8 29 

Bedrijfskunde 44 65 680 

Wiskunde 28 50 218 

Technische natuurkunde 8 33 388 

Werktuigbouwkunde 6 33 601 

Elektrotechniek 4 33 713 

Scheikundige technologie 44 63 467 

Bouwkunde 75 82 630 

Infornatica 8 15 115 

NB. De steekproef van de vrouwelijke studente n is gelijk aan de 

populatie . 

Er is aan het bureau van de studentenadminislratie een verzoek 

qP< laan om he t aanta] m,_nne l i jke inqP11i 01 1n:; , ciest,ALi fj_ r,perd na;u

studierichting, aselect uit de populatie te trekken . Dit bleek 

complexer te zijn dan aanvankelijk werd verwacht; de adressen 

zij n in 2 bestanden opgeslagen , ePn historisch en actueel be

stand . Uiteindelijk zi jn de respondenten geselecteerd met behulp 

van een computerprogramma door een medewerker van de faculteit 

wijsbegeerte en maatschappij. 

Totaal zijn er 601 vragenlijsten verstuurd; 219 aan vrouwelijke 

ingenieurs en 382 aan manneli jke ingenieurs . 

Een aantal vragenlijsten is terug gestuur d met afzender retour, nl 
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38. Hierbij is in 12 gevallen een adreswijziging doorgegeven en 

deze vragenlijsten zijn opnieuw verstuurd. 

Vervolgens zijn er 308 vragenlijsten binnengekaren en verwerkt. De 

totale respons bedroeg ruim 50%. 

Tabel 3. Respcms order afgestudeerde ingenieurs aan de TUE vanaf 

1982 naar sexe en studierichting. 

vrouwen mannen 

N=112 (51, 1% l N=196 (51,3%) 

Techniek en maatschappij 0 (0,0%) 4 ( 50, 0%) 

Bedrijfskunde 28 (63,6%) 31 (47,7%) 

Wiskunde 15 (53,6%) 25 (50,0%) 

Technische natuurkunde 4 (50,0%) 21 (63,6%) 

Werktuigbouwkunde 2 (33,3%) 18 (54,5%) 

Elektrotechniek 2 (50,0%) 21 (63,6%) 

Scheikundige technologie 24 (54,5%) 30 (47,6) 

Bouwkunde 36 (48,0%) 39 (47,6%) 

Informatica 1 (12,5%) 7 (46,7%) 

Uit deze tabel blijkt dat de respons zc:Mel bij de vrouwelijke als 

mannelijke ingenieurs gelijkmatig verdeP.ld is over de verschil

lende studierichtingen, met uitzondering van techniek/maatschappij 

en informatica bij de vrouwen. Dit is niet zo verwonderlijk gezien 

de lage aantallen in de steekproef. 

Helaas heeft er geen non-respons onderzoek plaats gevonden, zodat 

er geen informatie is over de groep respondenten, die niet heeft 

gereageerd. 

Representativiteit van de respondenten naar de totale pcptlatie 

afgestudeerden 

Qn uitspraken te doen over de hele groep mannelijke ingenieurs 

blijkt een herweging van de steekproeven per stratum (deelpopula

tie) noodzakelijk te zijn. Deze herweging heeft alleen voor de 

mannelijke studenten per studierichting plaatsgevonden. 
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2.3 De nethode van dataverzaneling 

Een korte schriftelijke enquête met gesloten vragen leek de meest 

geschikte methode te zijn voor dit onderzoek. De beperkte onder

zoeksti jd heeft ertoe geleid dat er gebruik is genaakt van vragen

lijsten van diverse andere onderzoeken.* De vragen moesten onder 

andere betrekking hebben op de opleiding , de sollicitatieperiode, 

de intrede-functie en huidige functie , de arbeiàsrr.a.rktsect.oren en 

arbeidsvoorwaarden. Aan het eind van de vragenlijst is naar de 

mening over de combinatie werk/privé e n toekomstwensen en - ver

wachtingen over 10 jaar gevraagd (zie bi jlage). 

In een kle in proefonderzoek is de vragenlijst door ongeveer 10 

respondenten ingevuld; de adressen van deze mensen werden verkre

gen via het KIVI (Koninklijk I nstituut Van I ngenieurs). De reac

ties gaven aanleiding tot het bijstellen van de enquète . De 

definitieve vragenlijst is geï ntroduceerd met een begeleidende 

brief , waarin anonimiteit werd gegarandeerd . 

Na ongeveer 2 weken is aan alle respondenten een rappel verstuurd . 

In het kader van een verkennend onderzoek kan het nadeel van een 

VTarienli jst met allPPn qPs]ot.Pn vraqPn zi in , dat n =dPvn 11 te infor

matie , die door de respondenten niet gPp]aatst kan worden i n de 

gegeven ant woordcategorieën, buiten het blikveld van de onderzoe

ker blijft . Om dit probleem enigszins te ondervangen, zijn er 20 

open interviews gepland . 

Een groot aantal responde nten was bereid mee te werken aan een 

open interview, resp . 48 vrouwelijke e n 62 ma.nneli_ jke ingenieurs . 

Dcx:>r een stagiaire en studenten van de bedrijfskundewinkel van de 

TUE bij het onderzoek te betrekken kon dit worden gerealiseerd . 

(De i nterviews worden door de stagiaire i n een afstudeerscriptie 

afzonderlijk verwerkt) . 

2.4 Oéttaverwerking en data-analyse 

De data zijn met behulp van het computerprogramma Da.ta- Entry 

ingevoerd . Hierbij worden er tegelijkertijd da.tafiles genaakt, die 

binnen SPSS kunnen worden gebruikt . Vervolgens zijn er eenvoudige 

statistische bewerkingen uitgevoerd (met name frequentie - e n 

krnista.bellen) . 
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Daarnaast zijn met hulp van een methcdologisch assistente spe

cifieke analyses uitgevoerd (oa. regressie- en variantie analyse). 

* Deze vragenlijsten behoren bij de volgende onderzoeken: 

- "Academici en arbeidsmarkt", RION Instituut voor Onderwijsonder

zoek, Rijksuniversiteit Groningen. 

- "Arbeidsmarktposities van vrouwen en rrannen van hogere beroeps

opleidingen, die overwegend door rrannen worden gevolgd", San

ders, K. Rijksuniversiteit Groningen. 

- "Vrouwen op de arbeidsmarkt - de aandelen stijgen", Bos-Boers 

ea, Landbouwuniversiteit Wageningen. 
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Hoofdstuk 3 Onderzoeksresultaten 

Inleiding 

De onderzoeksresultaten worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. 

Bi j de presentatie van de resultaten za l de nadruk op de over

eenkomsten en verschillen tussen vrouwe lijke en rranne lijke inge 

nieurs worden ge legd. 

Zoals in hoofdstuk 2 al naar voren kwam, blijkt de groep vrouwe

lijke en mannelijke resp::mdenten r epresentatief te zi jn voor de 

totale populatie van de TUE . 

Tn paragraaf 3 . 1 wordt ee n bPschri jving van de r es i:-)()ndenten 

gegeven zoals aanvang van de studie, afst-udeerjaar , studiericht

rng, leeftijd e n samenlevingsvorm . In d i t kader komen ook meningen 

ovP.r bepaalde aspecten van de s tudie aan de orde . 

In pa.ragraaf 3 . 2 wordt ingegaan op de 8rva.ringen van de respon

denten , die betrekking hebben op hun eer s l e baan, het sollicita

tieproces, aard van de wer kzaamheden uitgesplitst naar functies en 

s ect or e n, arbeidsvoorwaarde n zoals deelb jd/ voltijd, vaste/tij 

de lijke funct ie , salaris, s ecundaire arbeidsvoorwaarden en promo

tj e /loopbaanmoge lijkheden. 

Hoe de respondenten hun t oekomstbee ld Z.Le n wordt in pa.ragraaf 3 . 3 

besch.reve n . Daar staan de antwoorde n verme ld op de vr agen naar de 

verwachtingen en we nsen die zij van zi c hze lf en hun arbeidsma.rkt

pos itie hebben over ongeveer 10 jaar. In het laatste deel zal aan 

d 0 orde ko1ren hoe de responde nten onqaa.n me t de combinatie tusse n 

werk e n privé . 

3.1 Algarene beschrijving van de respondenten 

Inleiding 

In dP.ZP. pa.ragraaf worden e ruge algemene kP.nmerke n van de respon

de nten besch.reven zoals aanvang van de studie, afstudeerjaar , 

studie richting ( 3. 1.1) , samenlevingsvor m e n leeftijd (3 . 1 . 2) . 

In d i t kader komen ook bepaa lde aspecte n van de s tudie aan de orde 

( 3 .1.3) . 
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3 .1.1 .Aanvang van de studie, afstudeerjaar en studierichting 

Het jaar waarin de respondenten zijn begonnen met hun studie 'INOrdt 

in de volgende tabel ,;...ieergegeven: 

Tabel 1. .Aanvang van de studie naar sexe 

Aanvang studie vrouwen mannen 

N=ll0 N=200 

1970-1975 9,1% 8,1% 

1976-1980 45,5% 60,7% 

1981-1984 45,5% 31,2% 

(X2(2)=7.07 p=.03) 

In deze tabel kant naar voren dat de groep vrouwelijke responden

ten, die na 1980 met de studie is begonnen relatief groter is, dan 

de groep mannelijke respondenten. Dit kant overeen met een algeme

ne tendens aan de Technische Universiteit Eindhoven, dat het 

aantal vrouwelijke studenten de laatste jaren toeneemt (Overdijk 

1988). 

Tabel 2. Afstudeerperiode naar sexe 

Afstudeerperiode vrouwen mannen 

N=l12 N=200 

1982-1985 19,6% 33,3% 

1986-1988 80,4% 66,7% 

(X2(1)=5.96 p=.01) 

Van de vrouwelijke respondenten is ruim drie kwart en van de 

mannelijke respondenten is ongeveer twee derde deel na 1985 afge

studeerd. 
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Tabel 3 . Studierichting naar sexe 

Studierichting 

Techniek en ma.atschappij 

Bedrijfskunde 

Wiskunde 

Technische Natuurkunde 

Werktuigbouwkunde 

Elektrotechniek 

Scheikundige technolcx:Jie 

Bouwkunde 

Informa.tica 

vrouwen 

N=ll2 

0,0% 

25,0% 

13, 4% 

3,6% 

1, 8% 

1,8% 

21,4% 

32,1% 

0,9% 

ma.nnen 

N=204 

0,7% 

15,8% 

5,3% 

12 , 1% 

16,0% 

2211% 

10 ,- 9% 

14, :i 't, 

2,6% 

Evenals in de totale populatie van vrouwe lijke afgestudeerden aan 

de TUE , is hier een grote meerderheid te zien van de vrouwelijke 

respondenten in de s tudierichtingen bouwkunde , bedrijfskunde , 

sc heikundige t echnolcx:Jie en in iets mindere ma.te wiskunde . De 

vrouwen ZlJn sterk ondervertegenwoordigd bij elektrotechniek, 

werktuigbouwkunde en technische natuurkunde . 

Voor de ma.nnelijke r espondenten is de verdeling over de diverse 

s t udierichtingen over eenkomstig de tota l e populatie, doordat er 

een herweging van de steekproef heeft plaatsgevonden (zie hoofd

stuk 2). Elektrotechniek is de grootste studierichting voor 

ma.nnelijke studenten en wiskunde relatief de kleinste, met uitzon

dering van de nieuwe studierichtingen, tec:hniek/ ma.atschappij en 

informa.tica. 

22 



3 .1. 2 Samen.levingsvonn en leeftijd 

Om de situatie van vrouwen en mannen goed te kunnen vergelijken is 

er ook naar de privé situatie gevraagd: zijn de respondenten 

zelfstandig wonend, samenwonend, wonen ze bij hun ouder s of wonen 

ze met partner en kinderen. 

Tabel 4. Wocnvonn naar sexe 

vrouwen 

N=ll2 

Partner 52,7% 

Partner/kinderen 12,5% 

Zelfstandig 24,1% 

Ouders 8,0% 

Anderen 2,7% 

(X 2 (4)=4.24 p=.37) 

mannen 

N=204 

46,0% 

10,3% 

34,8% 

7,5% 

1,5% 

Meer dan de helft van de vrouwen woont samen met een partner 

tegen iets minder dan de helft van de mannen. Ongeveer 35% van de 

mannen woont zelfstandig tegen ongeveer 25% van de vrouwelijke 

respondenten. 

Tabel 5. IBeftijd naar sexe 

Leeftijd vrouwen 

N=ll2 

23 - 26 jaar 33,9% 

26 - 30 jaar 42,9% 

30 - 35 jaar 16,1% 

> 35 jaar 6,2% 

mannen 

N=204 

19,1% 

51,8% 

24,7% 

4,4% 

gem. leeftijd vrouwen=27,65 Jaar sd=3,96 

gem. leeftijd mannen =28,33 jaar sd=3,29 

(t(l95,97)=-1.55 p=.12) 

De groep vrouwelijke respondenten blijkt gemiddeld ruim acht 

maanden jonger te zijn dan de groep mannelijke respondenten. De 

spreiding in leeftijd bij de vrouwelijke ingenieurs is daarentegen 

groter dan bij de mannelijke respondenten. 
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3.1.3 Aspecten van de studie 

Het gr(X)tste deel van de studenten aan de 'I'UE heeft tijdens de 

studie stage gelopen; 80% van de vrouwelijke studenten en 86% van 

de mannelijke studenten. 

Het aantal stages, dat men heeft gelopen blijkt VCX)r vrouwen en 

ITBimen te verschillen: ongeveer 10% van de vrouwelijke studenten 

heeft 3 stages gelopen tegenover ongeveer 4% van de mannelijke 

studenten . 

Mogelijkerwijs speelt de duur van de stage hierbij een rol; in 

plaats van drie kortere stages zou men ook 1 lange stê:ige kunnen 

lopen; hier zijn echter geen gegevens over beschi kbaar . 

Daarnaast is aan de respondenten gevraagd in welke bedrijfsklasse 

men stage heeft gelopen. De bedrijfsklassen zijn ingedeeld in de 

4 sectoren; landbouw, industrie, zakelijke dienstverlening en 

overheid (inclusief onderwijs) . 

In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de sectoren waarin de 

respondenten stage hebben ge lopen. 

Tabel 6. Stage en sectoren 

vrouwen 

Industrie 

Zakelijke dienst 

Overheid 

( X2 (2) =3 .06 p=.22) 

N=89 

65,2% 

4,5% 

30,3% 

mannen 

N=l74 

64,1 % 

10,5% 

25 ,4% 

Tn deze tabel komt gee n verschil naar voren in de sector , waar 

vrouwelijke en mannelijke studenten waar ze stage hebben gelopen. 

Ongeveer 65% van de vrouwelijke studenten heeft stage gelopen in 

de industrie; ruim 25% bij de overheid en een klein percentage 

(5 '?, ) in de zakelijke dienstverlening. Bij de mannelijke studente n 

treffen we ongeveer hetzelfde beeld aan , zij het dat een iets 

q,ote r percentage van deze groep stage in de zakeljjke dienstver

l ening hee ft gelopen. 
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Activiteiten naast de studie 

Vervolgens is aan de resp:mdenten gevraagd of ze naast hun studie 

een of meerdere activiteiten hebben verricht, die in het kader van 

toekcrrBtig werk van belang zouden kunnen zijn. Ongeveer 75% van 

de vrouwelijke en mannelijke studenten blijkt tijdens de studie 

een of meerdere activiteiten te hebben verricht. Van deze studen

ten heeft ongeveer 65% bestuurswerk gedaan en ongeveer 25% had een 

tijdelijke of vaste baan naast de studie. Deze resultaten zijn 

voor beide sexen gelijk. 

Daarnaast heeft ongeveer 46% van de vrouwelijke studenten een of 

meerdere assistentschappen gehad tegen 43% van de mannelijke 

studenten. 

Vaker wordt door vrouwelijke studenten aangegeven dat ze andere 

activiteiten hebben verricht; 25% tegenover 14% van de mannelijke 

studenten. Dit betreft activiteiten zoals het ontwerpen van coopu

terprogranma's, redactie lid van het afdelingsblad, lid van de 

wetenschapswinkel, actief lid van een sportvereniging, les en /of 

cursussen geven. Tenslotte wordt huishouding en opvoeding van 

kinderen alleen door vrouwelijke respondenten genoenrl. 

Doctoraalcijfer 

Hoewel er veel meningsverschillen bestaan over een m::,gelijk ver

band tussen de hoogte van het doctoraalcijfer en de kwaliteit van 

afgestudeerden is er wel naar gevraagd. In de volgende tabel 

worden de doctoraalcijfers van de afgestudeerden weergegeven: 

Tabel 7. Doctoraalcijfer naar sexe 

vrouwen mannen 

N=96 N=195 

5,5 - 6,5 0,4% 0,3% 

6,5 - 7,5 53,1% 39,1% 

7,5 - 8 35,4% 38,1% 

8 of hoger 11,5% 22,4% 

(X2 (3)=7.50 p=.06) 
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Op basis van deze gegevens lijkt er een tendens te bestaan dat het 

gemiddeld dcx;toraalcijfer van nannelijke afgestudeerden hoger is 

dan van vrouwelijke afgestudeerden . Ruim 20% van de nannen tegen 

ongeveer 10% van de vrouwen heeft gemiddeld een 8 of hoger cijfer 

behaald . Ruim de helft van de vrouwelijke afgestudeerden blijkt 

gemiddeld een 7 te halen tegen ongeveer 40% van de nannelijke 

afgestudeerden . 

Ongeveer 15% van de vrouwelijke en 5% van de nannelijke afges

tudeerden heeft deze vraag niet beantwoord. 

Mening over aspecten van de studie 

Tenslotte is aan de afgestudeerden gevraagd hun mening te geven 

over bepaalde aspecten van de opleiding; in hoeverre is er vol

doende aandacht besteed aan bepaalde vaardigheden? 

- Vaktheoretische kennis wordt door ruim 95% van de respondenten 

(vim) als redelijk tot goed beoordeeld. 

- Ongevee r 85% van de studenten (v/m) beoordee lt de vaktechnische 

ke rmis als redelijk t ot goed. 

- Slechts 30% van de nanne lijke en 40% van de vrouwelijke respon

de nten is tevreden over de lllél.te van aandacht voor corrmunicatieve 

vaardigheden . Dit betekent dat ongeveer 65% van de afgestudeer

de n dit aspect als lllél.tig tot slecht beoor deeld. 

- v(~l slaq l egging , e xpPr i_mente l e van rd i qh0Cfr' 11 e n kennis nv e r de 

re1alie t echniek en maatschappij worrlt d cXJr ongeveer rle he lft 

als redelijk tot goed beoordeeld . 

- He t omgaan met vakliteratuur wordt door 70% van de respondenten 

(v/m) als redeli-jk tot goed beoordee ld ; 30% gee ft lllél.tig tot 

sJPCht aan . 
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Tabel 8. Mening over aspecten van de studie naar sexe 

vrouwen mannen 

N=l12 N=204 

Vaktheorie 95,5% 98,9% 

Vaktechniek 84,5% 86,6% 

Camunicatie 39,3% 28,5% 

Verslag 58,0% 55,4% 

Exp.vaardig 59,3% 60,0% 

Relatie Ten M 49,1% 47,9% 

Vakliteratuur 67,0% 68,8% 

NB. In deze tabel zijn de percentages van de categorieën rede

lijk/goed weergegeven. 

Kortom: specifieke vakkennis wordt door studenten als positief 

beoordeeld, dat wil zeggen dat er in voldoende mate aandacht aan 

is besteed; de meer ondersteunende vakken worden minder positief 

beoordeeld. 

3.2 Arbeidssituatie 

Inlt>..idi..ng 

Bijna alle respondenten hebben een betaalde baan. Slechts 1% van 

de bij het onderzoek betrokken ingenieurs blijkt werkloos te zijn; 

3 vrouwen en 4 mannen. 

In deze -paragraaf worden diverse kenmerken van de arbeidssituatie 

met betrekking tot de intrede-functie besproken. Achtereenvolgens 

komen aan de orde: ervaringen tijdens de sollicitatieperiode 

(3.2.1), aard van de werkzaamheden uitgesplitst naar functies en 

sectoren (3.2.2), arbeidsvoorwaarden zoals deeltijd/valtijd, 

vaste/tijdelijke functie, salaris, prorrotie/loopbaarurogelijkheden 

(3.2.3) 
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3.2 Ervaringen tijdens de sollicitatiepericrle 

Inleiding 

In deze paragraaf zal het proces voor en tijdens de sollicita

tie(s) aan de orde komen. Daarna wordt er ingegaan op de wijze 

waarop afgestudeerde ingenieurs na hun opleiding hun eerste 

betaalde functie hebben gevonden. Tenslotte wordt de mobiliteit 

van vrouwelijke en mannelijke ingenieurs, zowel i n Nederland als 

naar het buitenland, beschreven. 

Sollicitatieproces 

Ongeveer 70% van de vrouwelijke studenten is 3 naanden of langer 

voor het afstuderen bego1~1en met het solliciteren naar een baan. 

Voor de mannelijke studenten is dit ongeveer 55%. Het feit dat een 

deel van de mannen dienstplicht moet vervullen zal hierbij zeker 

een rol spelen; ongeveer 22% heeft namelijk niet, of pas later na 

het afstuderen gesolliciteerd. Bijna alle vrouwelijke studenten 

hebben gesolliciteerd, met uitzondering van diegenen die al een 

baan hadden. 

Ongeveer hetzelfde aantal vrouwelijke en nB.11I1elijke studenten had 

tijdens de studie al een baan; 4%. De respondenten , die vanwege 

het aanbod van een baan niet hebben gesolliciteerd ligt bij de 

manne lijke studenten iets hoger nl. rond 9% en bij de vrouwelijke 

studenten rond 6%. 

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal 

keren dat de respondenten na hun afstudere n hebben gesolliciteerd, 

totdat ze hun eerste baan hebben verkregen. 

28 



Tabel 9. Aantal sollicitaties naar sexe 

vrouwen mannen 

N=l00 N=166 

0 - 1 20,0% 20,8% 

2 - 4 28,0% 34,6% 

5 - 9 31,0% 22,9% 

10 - 15 6,0% 9,5% 

16 - 20 5,0% 4,3% 

21 - 25 4,0% 2,0% 

> 26 6,0% 6,0% 

gem. aantal sollicitaties vrouwen=8,12 sd=ll,55 

gem. aantal sollicitaties mannen =7,32 sd=l0,20 

(t(189,72)=.57 p=.57) 

In dit onderzoek blijkt nauwelijks een verschil tussen vrouwelijke 

en mannelijke ingenieurs met betrekking tot de frequentie van 

solliciteren te bestaan. 

Het lijkt erop dat mannelijke respondenten iets minder hoeven te 

solliciteren voor hun eerste -baan dan de vrouwelijke respondenten. 

Ongeveer 55% van de mannen heeft minder dan 5 keer gesolliciteerd 

tegen 48% van de vrouwen. 

Aan de respondenten is eveneens de vraag voorgelegd hoe vaak men 

voor een sollicitatiegesprek is uitgenodigd. Het aantal gesprek

ken dat door vrouwelijke en mannelijke afgestudeerden is gevoerd 

wordt in tabel 10 weergegeven. 
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Tabel 10. Aantal gesprekken naar sexe 

vrouwen mannen 

N=lül N=l66 

0 - 1 22,8% 16,6% 

2 - 4 47 , 5% 55,3% 

5 - 9 21 , 8% 20 ,8% 

10 - 15 7,0% 5, 9% 

16 - 20 1,0% 

21 - 25 0,5% 

> 26 0,5% 

gem. aantal gesprekken vrouwen=3 , 83 sd=3,13 

gem. aantal gesprekken rrannen =4,05 sd=3,86 

(t(244 , 09)=-.51 p=.61) 

Uit deze tabel blijkt geen significant verschil tussen vrouwelijke 

Pn rrannelijke afgestudeerden _in het aantal gesprekken dat ze 

vnpren voordat ze een baan hebben. Een jpts groter percentage 

vrouwen heeft O of l gesprek gevoerd. Daarentegen blijken de 

maJmen vaker tussen 2 en 4 gesprekken te voeren. 

Slechts 1% heeft meer dan 15 gesprekken gevoerd . 

In de duur van de sollicitatieperiode (tussen afstuderen en in

diensttreding bij de eerste werkgever) blijkt nauwelijks een 

verschil te bestaan tussen vrouwelijke en mannelijke respondenten . 

Bijna 75% van alle respondenten heeft binnen 3 rraanden een baan; 

voor ongeveer 14% geldt een termijn van een hal f jaar . Voor een 

klein aantal respondenten , nl 7% heeft deze periode langer dan 1 

jaar geduurd. (Hierbi j zijn de rrannelijke respondenten, die hebben 

aangegeven dat ze in dienst zijn geweest, buiten beschouwing 

gelaten) . 
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Wijze van fwrtievei:wervi.ng 

De manier waarop de respondenten hun eerste baan hebben verkregen 

wordt in de volgende tabel weergegeven: 

Tabel 11. Veniei::ven van functie naar sexe 

Functieverwerving vrouwen mannen 

via: N=109 N=l86 

Stage 8,3% 15,5% 

.Advertentie 32,1% 24,1% 

Open sollicitatie 21,1% 24,0% 

Eigen navraag 4,6% 5,2% 

Zelf advertentie geplaatst 0,4% 

Relaties universiteit 20,2% 13,5% 

Vrijwilligerswerk 0,4% 

Arbeidsburo 0,4% 

Uitzendburo 0,9% 3,2% 

Anders 12,8% 13,4% 

Hieruit blijkt dat vrouwen vaker dan mannen een eerste baan krij

gen via een advertentie en dat mannelijke afgestudeerden hun 

eerste baan vaker via hun stage vinden. Dit is wel een opnerkelijk 

verschil, oodat vrouwen tijdens hun studie relatief meer stages 

lopen dan mannen (zie 3.1.3). Blijkbaar leiden stages bij vrouwe

lijke afgestudeerden minder vaak tot een baan dan bij hun manne

lijke afgestudeerden. 

Interessant is dat het verkrijgen van een eerste baan via open 

sollicitaties ongeveer gelijk is voor vrouwen en mannen. Verder 

blijkt dat meer vrouwen dan mannen via relaties op de universiteit 

een baan vinden. 

In de "anders categorie" worden de bedrijven- en wervingsdagen op 

de TUE een aantal keren genoem:::l (10 keer). Een paar mannelijke 

studenten hebben gebruik genaakt van de bedrijvencontactdagen in 

militaire dienst. Studiedagen, congressen en free-lance werk leidt 

in een enkel geval ook tot een baan. Tenslotte zijn een paar 

respondenten met een eigen bedrijf gestart of als zelfstandig 

ondernemer gestart. 
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ltlbiliteit 

Aan de respondenten is voorgelegd of ze het bezwaarlijk zouden 

vinden om te verhuizen als ze elders in Nederland een geschikte 

baan zouden krijgen aangel::x:xien. Ongeveer 40% van de vrouwelijke 

afgestudeerden en ruim 25% van de mannelijke afgestudeerden geeft 

aan dat ze het bezwaarlijk vinden om in Neder land t e verhuizen. 

De volgende tabel betreft alleen de mensen die bezwaar hebben 

tegen een verhuizing en de respondenten konden daarbi j vier moge

lijke belerrmeringen invullen. 

Tabel 12 . Belemreringen an te verhuizen naar sexe 

Belenrner ingen vrrn1wen mannen 

N=4'î N=52 

Werk partner 64 , 4% 45,2% 

Familie 4,4% 6,5% 

Regio 15,6% 36,7% 

Anders 15,6% 11 , 4% 

( X 2 ( 3 ) =6 . 131 p=.11) 

De nntieven voor vro11we l.i jke f~n ma.nne_l i -jke n )spondenten lopen 

eniqszins uitee n. Opmerke lijk is dat ongeveer 35% van de rran

ne lijke afgestudeerden t ege n ongeveer 15% van de vrouwelijke 

afgestudeerden de regio aangeeft als bezwaar om te verhuizen 

Verder is het interessant om de motieven van de vrouwelijke en 

rr1a.nnelijke respondenten te relateren aan de samenlevingsvorm. Als 

nlleen gekeken wordt naar de groep r esp :::mdenten met partner en 

kinderen, dan blijkt dat 81,8% van de vrouwen en 53,5% van de 

mannen het werk van de partner als belangrijkste reden opgeeft om 

niet te verhuizen. 

Op basis van deze gegevens lijkt het er op dat vrouwen het werk 

van de partner zwaarde r laten wegen dan TTBnnen. 

ln de "anders - categorie" worden de volgende belemmeringen om te 

verhuizen genoemd: 

nie t in eerste instantie gewenst. (nan) 

kost teveel energie om nieuwe vriendenkring op te bouwen (vrouw) 

werk partner/bepaalde n:>gio's (man) 
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bindende relatie (vrouw) 

vrienden (vrouw) 

studie geneeskunde in Utrecht (vrouw) 

werk staat niet op de eerste plaats (vrouw) 

irnniddels hier huis gekcx::ht (vrouw) 

wcx)n hier nu drie jaar wil binnen vijf Jaar nog niet weg vanwege 

scx::iale contacten (vrouw) 

vestigingsplaats eigen buro (vrouw) 

vrienden en stad Utrecht (man) 

Amsterdam is 'je van het' (man) 

huis gekcx::ht (man) 

saITEnspel diverse factoren (man) 

Dezelfde vraag is met betrekking tot het buitenland gesteld. 

In de tabel wordt de mening van de respondenten weergegeven over 

hun bereidheid te verhuizen naar het buitenland in verband met een 

baan. 

Tabel 13. Verhuizing naar het ru.itenlard naar sexe 

Bereidheid tot verhuizen 

Ja 

Nee 

(X 2 (1)=9.64 p<.01) 

vrouwen mannen 

N=85 N=172 

49,4% 

50,6% 

28,8% 

71,2% 

Voor een baan in het buitenland zijn significant meer vrouwen 

bereid te verhuizen dan mannen. Hierbij dient wel de kanttekening 

te worden gemaakt dat niet alle respondenten deze vraag hebben 

ingevuld (respectievelijk 27 vrouwen en 32 mannen). 

Een enkele keer is expliciet vermeld dat dit wel afhankelijk is 

van de politieke situatie in het betreffende land. 
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3.2.2 Aard van de werkzaamheden uitgesplitst naar functies en 

sectoren 

Aan de resp::,ndenten is gevraagd in welke bedrijfsklasse op de 

arbeidsmarkt zij hun intrede functie hebben vervuld of nog steeds 

vervullen . Hier bij is een uitgebreide lijst met 55 bedrijfsklas

sen gehanteerd op basis van de inde ling door het Centraa l Bureau 

voor de Statistiek (zie bijlage vragenlijst) . 

Voor de verwerking van de resultaten is deze inde ling vereenvou

digd tot een indeling in 4 sectoren, nl de landbouw, industrie , 

zakelijke dienstverlening en de overheid. In t abPl 14 is de 

verdeling van de resp::>ndenten , uitgesplitst naar sexe, over de 

vier sectoren weergegeven : 

Tabel 14. Bedrijfssector naar sexe 

Bedrijfssector vrouwen ffi3Jlflen 

N=l09 N=l82 

Landbouw 

Industrie 43 , 1% 65,4% 

Zakelijke dienstverlening J 8, J% L?, 6% 

Overhe id 38,5% 21,9% 

(X 2 (2)=14 . l p< . 01) 

Ui t deze tabel valt af te l e iden dat mannelijke ingenieurs s igni

fj c,, nt vake r in het bedrijfsleven werk zaam ZJ_Jn dan vrouwen e n dat 

vrouwelijke ingenieurs s ignificant meer in overheidsdienst zijn. 

Fl 11 K:L ie--- i nhoud 

De functie- inhoud van de intrede - functie i s met betrekking tot het 

t ake npakket globaal in 4 aspecten ingedeeld: l e iding gevend , 

u i.t voerend , adviserend en t oez i c hthoudend. 

Ongevee r 50% van de vrouwen en 62% van de ffi3Jlflen gee ft aan dat hun 

takenpakket voornameli-jk ui tvoerend van aard i s . Ee n adviserende 

taak , dat wil zeggen vanuit eigen deskundigheid alternatieven voor 

ande re n aandragen, wordt door 20% van de mannelijke ingenieurs e n 

ongevee r 28% van de vrouwelijke ingenieurs genoerrd . Een toezicht-
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houdende taak, waarbij de activiteiten van anderen worden gecon

t roleerd en bewaakt, blijkt zelden voor te kernen, slechts 1%. 

Tenslotte meldt 5% van de vrouwelijke en mannelijke res[X)ndenten, 

dat ze een leidinggevende taak hebben. 

Ruim 10% van de vrouwelijke en mannelijke afgestudeerden heeft 

meerdere taken aangekruist, waarbij met name de ccmbinatie advise

ring en uitvoering veelvuldig wordt genoem:i. 

Vervolgens is er specifieker gevraagd naar het belangrijkste 

functie-aspect van de int rede-functie. I n tabel 15 wordt een 

overzicht van de mening van de afgestudeerden gegeven . 

Tabel 15. Functie aspecten naar sexe 

Functie-aspecten vrouwen mannen 

N=109 N=187 

Onderzoek en ontwikkeling 29,4% 41,8% 

Ontwerp en constructie 9,2% 13,2% 

Vo~eving en design 6,4% 

Produktie, fabricage 0,9% 3,7% 

Kwaliteitscontrole 1,8% 1,0% 

Reparatie, service 1,4% 

Veiligheidscontrole 

Bouwopzicht, leiding 0,9% 1,2% 

Planning 2,8% 2,1% 

Calculatie 1,0% 

Marketing 3,7% 7,9% 

Personeelsbeleid 1,8% 

Onderwijs, opleiding 4,6% 1,9% 

Dcx:::urnentatie, statistiek 

Advisering, voorlichting 12,8% 5,1% 

Autanatische gegevensverw. 3, 7% 5,6% 

Administratie 1,2% 

Bedrijfs juridisch 0,2% 

Beleidsvoorbereiding 1,8% 2,3% 

Anders, nl 9,2% 4,1% 

Meerdere 11,0% 6,1% 
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Uit deze tabel blijkt dat onderzoek en ontwikkeling het belang-

ri ·jksre functie aspect is voor zoweJ manne lijke a l s vrouwelijke 

i._111 J!:.! l t.LCUL s . Oµva l l c rn1 j :.; vcrcieL daL v u u11lJL'V.L11q/cies.i.q11 e11 µe.r

soneelsbeleid alleen door vrouwelijke ingenieurs wordt genoerrd; 

reparat.i.e/onderboud, calculatie, adminislrat.i.e en bedrijfsjuri

disch zijn functie- aspecten die alleen door mannen worden genoerrd. 

3 . 2 . 3 Arbeidsvoorwaarden 

Deeltijdse/voltijdse functie 

In de volge nde tabel wordt een over·zicht gegeven van hel aantal 

werkuren per week van de vrouwe lijke en mannelijke afgestudeerden. 

Tabel 16 . Aantal urige werkweek naar scxe 

vrouwen manne n 

N=l07 N=l86 

< 20 uur 3,7% 1, 2% 

20-31 uur 7 , 5% 0,4 °,; 

32-37 uur 8 ,4% 7,0% 

.18-40 uur 78 , 5% 91,0% 

> 40 uur 1,9% 0,4% 

qem . aantal uren vrouwen=36 . 80 sd=7 .00 

gem. aantal uren mannen =38 . 58 sd=3.75 

(t(l41 . 69)=- 2.43 p=.02 ) 

Vrouwelijke ingenieurs werken gemiddeld s i qnificant minde r dan 

rrc1.m1e lijke ingenieurs ; ongeveer 20% van de vrouwelijke ingenieurs 

tegen ongeveer 10% van de manne lijke ingenieurs werkt in deeltijd 

(minder dan 38 uur per week ) . Het grootste deel van de mannen 

hee ft een full - time baan naast ruim drie kwart van de vrouwen . 
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Vaste en tijdelijke aanstelling 

Bijna 60% van de vrouwelijke en 70% van de mannelijke ingenieurs 

heeft een vaste aanstelling (gehad) tijdens de intrede-functie. In 

het verlengde hiervan geeft 11% van de mannen en 15% van de vrou

wen aan, dat de functie die ze bekleden uitzicht biedt op een 

vaste aanstelling binnen 1 of 2 jaar. Ruiro een· kwart van de vrou

wen (26,2%) tegenover 19,5% van de mannen zegt een tijdelijke 

functie te hebben. Dit verschil blijkt statistisch niet signifi

cant te zijn (X2 (2)=3.32 p=.19). 

De periode waarover de respondenten een tijdelijke functie hebben 

(gehad) blijkt enigszins te verschillen voor vrouwelijke en manne

lijke ingenieurs; mannen lijken vaker een tijdelijke aanstelling 

te hebben over een kortere periode, nl 0-6 maanden (17,5% tegen 

10,8% vrouwen). Een tijdelijke aanstelling gedurende 1-3 jaar 

blijkt meer bij vrouwen voor te kanen; 26% tegen 19,3% van de 

mannen. 

Salaris 

,Aan de respondenten is gevraagd hoe hoog hun bruto-inkanen per 

maand tijdens hun intrede-functie was, oogerekend naar een 40-

urigewerk\-Jeek: 

Tabel 17. Salaris naar sexe 

vrouwen mannen 

N=107 N=l85 

< f2.000,= 12,7% 5,4% 

f2.000-f2.500 3,6% 3,7% 

f2.500-f3.000 9,1% 7,5% 

f3.000-f3.500 20,9% 22,8% 

f3.500-f4.000 30,9% 27,8% 

f4.000-f4.500 12,7% 21,6% 

f4.500-f5.000 5,5% 5,5% 

f5.000-f6.000 1,8% 4,6% 

f6.000-f7.000 1,1% 
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Uit deze tabel blijkt dat vrouwelijke ingenieurs meer zijn verte

genwoordigd in de lagere inkanensklassen dan mannelijke 

ingenieurs. Boven de f4,000,= bruto zit 32,8% van de ma.nnen en 20% 

van de vrouwen. 

Nadere analyses van het salaris per studierichting, leeftijd, aard 

van de aanstelling en sector 

Cm een indruk te krijgen van verschillen in salaris worden eerst 

meer beschrijvende analyses uitgevoerd. In tabel 18 staan de 

gemiddelde bruto-maandsalarissen voor mannen en vrouwen per 

studierichting aangegeven. 

Tabel 18. ganiddeld maandsalaris per studierichting voor mmnen 

vrouwen 

Studierichting ma.nnen(n) vrouwen(n) verschil 

Bedrijfskunde f 4112 (24) f 3642 (23) f 470 

Elektrotechniek f 3958 (16) f 4313 ( 2) - f 355 

Wiskunde f 3722 (18) f 3192 ( 13) f 530 

Schei.techn f 3634 (27) f 3065 (23) f 569 

Werktuigbouwkunde f 3667 (15) f 3312 ( 2) f 355 

Bouwkunde f 3603 (23) f 3535 (25) f 68 

Tech.natuurkunde f 3235 (15) f 2958 ( 3) f 277 

Infonnatica f 3071 ( 7) f 4750 1) - fl679 

Tech/maatschappij f 2458 3) 

Totaal f 3665 (148) f 3402 (92) f 262 

Uit de tabel wordt duidelijk dat er een verschil bestaat in bruto 

maandsalaris voor ma.nnen en vrouwen in de meeste studierichtingen. 

Hier dient wel een kanttekening bij gemaakt te worden orrrlat met 

name bij de vrouwen met hele kleine aantallen wordt gewerkt; er 

kunnen geen duidelijke conclusies worden getrokken. 
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In tabel 19 wordt voor verschillende leeftijdsgroepen een gemid

deld bruto maandinkanen gegeven. 

Tabel 19. .Maandsalaris per leeftijdsgroep vcx,r mannen en VIQ1werl 

leeftijd mannen( N) . vrouwen ( N) verschil 

23 - 25 f3214 (29) f3143 (36) f 71 

26 - 29 f3716 (79) f3497 (37) f220 

30 - 35 f3796 (38) f3617 (16) fl79 

36 en ouder f4469 ( 4) f4208 ( 3) f260 

Voor alle leeftijdscategorieën ligt het gemiddelde salarisniveau 

voor vrouwen lager dan voor mannen. 

In de volgende tabel staan voor mannen en vrouwen de gemiddelde 

salarissen uitgesplitst naar aard van de aanstelling en de sector. 

Tabel 20. Salaris per sector en aanstelling 

sector mannen (n) vrouwen (n) verschil 

Bedrijfsleven f3879 (89) f3526 (34) f353 

Vast f3972 (71) f3581 (29) f391 

Tijdelijk f3507 (18) f3200 ( 5) f307 

Zakelijke d f3701 (23) f3787 (21) -f 86 
Vast f3734 (16) f3859 ( 14) -f125 

Tijdelijk f3625 ( 7) f3643 ( 7) -f 18 

Overheid f3196 (35) f3029 ( 34) f167 

Vast f3789 (16) f3510 ( 13) f279 

Tijdelijk f2697 (19) f2732 (21) -f 35 

Respondenten net een vaste aanstelling verdienen duidelijk neer 

dan respondenten net een tijdelijke aanstelling. 
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Conclusie 

Er lijkt geen eenduidige interpretatie te zijn voor de inkomens

verschi llen van mannen en vrouwen . 

Op bas is van een regressie-analyse (zie bijlage) kan gesteld 

worden dat de hoogte van het salaris van de afgestudeerden vooral 

afhankelijk blijkt te zijn van de soort aanstelling (vast/tij

del ijk ) en de sector waarin men werkt . Studierichting en geslacht 

spelen een kleinere rol . 

Secundaire arbei dsvoorwaarden 

Aan de resp:>ndenten is de vraag voorgelegd welke t oes l agen of 

voorzieningen onderdeel uibnaken van de secundaire arbeidsvoor

waarden . In tabel 21 wordt hiervan een overzicht gegeven . 

Tabel 21. Secundaire arbeidsvoorwaarden naar sexe 

vrouwen mannen 

Voorzieningen N==104 N==183 

13de naand 29,8% 39 , 0% 

Winstuitkering 36,2% 47,3% 

Ziektekostenvergoeding 64,2% 75,3% 

Overwerktoeslag 20,2% 19,8% 

Prestatiebeloning 14,4% 13, 7% 

Bijdrage auto 31,1% 26,0% 

Pensioenregeling 73, 3% 66 , 9% 

Ouderschapsverlof 17,5% 12,3% 

Bedrijfskinderopvang * 14,9% 9 , 6% 

Andere toeslagen* 77, 1% 56,4% 

* Het aantal respondenten, dat beide vragen heeft i ngevuld is 

relatief laag ; voor de vrouwelijke respondenten respectievelijk 

N==94 en N==48 ; voor de mannelijke respondenten is dit aantal 

N==163 en N==83. 
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In deze tabel kant naar voren dat er voor de meeste toeslagen 

verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke ingenieurs zijn. Het 

gevonden verschil lijkt voor een deel te maken te hebben met de 

sector waarin men werkzaam is. De aantallen zijn echter te klein 

cm betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 

PralDt.i.e en loqi>aarq>lannen 

Van de respondenten geeft 41% aan dat ze verplicht waren een of 

meer interne of externe opleidingen te volgen. Ten aanzien van de 

m:,gelijkheid an bedrijfsopleidingen te volgen lijkt er een klein 

verschil te bestaan tussen vrouwelijke en mannelijke ingenieurs, 

resp. 70% en 75,4% heeft de nogelijkheid binnen werktijd; ongeveer 

15% buiten werktijd. Ongeveer 10% van de mannelijke respondenten 

geeft aan geen enkele rrogelijkheid te hebben tot het volgen van 

bedrijfsopleidingen naast ongeveer 14% van de vrouwen. 

Ongeveer 60% van de respondenten geeft aan dat ze door hun werkge

ver of directe chef worden gestiiruleerd cm bedrijfsopleidingen te 

volgen. 

De financiering van deze opleiding kcrnt bij het grootste deel van 

•de respondenten voor rekening van het bedrijf, nl 82%. Ongeveer 

10% draagt zelf bij in de onkosten van de opleiding en ongeveer 5% 

dient de opleiding geheel zelf te financieren. 

Vervolgens is aan de respondenten de vraag voorgelegd in welke 

mate men prarotierrogelijkheden heeft binnen het bedrijf: ruim de 

helft van de vrouwen (53,7%) tegen 65,2% van de mannen geeft aan 

redelijk tot goede prarotie nogelijkheden te hebben. Een kwart van 

de mannen (25,9) en ruim een derde van de vrouwen (35,7%) geeft 

slechte tot geen prarotie nogelijkheden aan. 

Opvallend is dat ongeveer 9% van de vrouwen en 6% van de mannen 

niet weet of er voor hen prarotierrogelijkheden zijn. 

Voor ongeveer een kwart van de respondenten is een loopbaanplan in 

het bedrijf opgesteld; hierbij is geen verschil tussen de sexen 

geconstateerd. 
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3 . 3 Ccubinatie -werk/privé leven en toeka1Stperspectief 

Inleiding 

In dit deel wordt ingegaan op gegevens die betrekking hebben op de 

leefvorm van de groep respondenten; of ze al dan niet een partner 

hebben , of deze wel of geen betaalde baan heeft (3.3.1) en hoeveel 

uren gemiddeld aan werk buitenshuis, de huishouding en de verzor

ging van de kinderen worden besteed (3.3.2). 

Vervolgens wordt de rrening over de combinatie van werk buitens

huis en binnenshuis van de vrouwelijke en mannelijke ingenieurs 

beschreven (3.3 . 3) . Tenslotte zal op het toekomst perspectief 

worden ingegaan, de wensen en verwachtingen ten aanzien van de ar

beidsmarktpositie en gezinsleven over 10 jaar (3.3 . 4) . 

3. 3. 1 Sanenlevingsvonn 

Om de situatie van vrouwen en mannen goed te kunnen vergelijken is 

er ook naar de privé situatie gevraagd : zijn de respondenten 

zelfstandig wonend, samenwonend, wonen ze bij hun ouders of wonen 

ze met partner en kinderen. 

Tabel 22. Sanenlevingsvonn naar sexe 

Woonvorm vrouwen mannen 

N=ll2 N=204 

Partner 52,7% 46% 

Partner en kinderen 12,5% 10,3% 

Zelfstandig 24 , 1% 34,8% 

Ouders 8,0% 7, 5% 

Anderen 2,7% 1,5% 

(X 2 (4)=4.24 p=.37) 

Meer dan de helft van de vrouwen woont samen met een partner 

tegen iets minder dan de helft van de mannen. Ongeveer 35% van de 

mannen woont zelfstandig tegen ongeveer 25% van de vrouwelijke 

respondenten. 
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Ook is aan de respondenten gevraagd of ze een (vaste) partner 

hebben en of hun partner een betaalde functie heeft. Ruim 75% van 

de vrouwen heeft een partner en hiervan heeft 92 % een betaalde 

baan. Van de mannen heeft ongeveer 65% een partner en hiervan 

heeft ook ongeveer 65% een betaalde baan. 

Hieruit blijkt dat het percentage vrouwen rret partner· 10% ·hoger 

ligt en dat het percentage partners rret een betaalde functie bij 

vrouwelijke ingenieurs eveneens hoger ligt narrelijk rond 25%. 

3. 3. 2 Zorg voor huishcoden en kinderen 

Qn inzicht te krijgen in het aantal uren dat rren buitens- en 

binnenshuis werkt ·is gevraagd naar het aantal uren, dat nen de 

zorg voor het huishouden heeft. Uiteraard is hierbij de woonvorm 

van belang. 

In de volgende tabel kant aan de orde hoe de vrouwelijke en manne

lijke respondenten, die net ·een partner en/of kinderen wonen, de 

zorg voor het huishouden verdelen. 

Tabel 23. Zorg voor het huishcoden van de respcnienten net partner 

naar sexe 

Zorg voor het huishouden vrouwen 

N=59 

Ja, volledig 

Meer dan de helft 

Ongeveer de helft 

Minder dan de helft 

13,6% 

81,4% 

5,1% 

mannen 

N=94 

5,0% 

47,4% 

40,5% 

Nee 7,0% 

(X2 (3)=31.15 p=.00) 

In deze tabel kant naar voren dat significant meer vrouwen dan 

mannen de helft of meer zorg aan het huishouden besteedt. 

Ruim 45% van de mannen tegen slechts 5% van de vrouwen besteden 

minder dan de helft of geen tijd aan het huishouden. 

Verder heeft een klein aantal van de respondenten de zorg voor 

kinderen; 10% van de vrouwen en 7% van de mannen. 
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Hoewel de aantallen te klein zijn om hier betrouwbare uitspraken 

over te doen, blijkt dat meer vrouwen dan mannen de volledige zorg 

of meer dan de helft van de zorg voor de kinderen hebben. 

De leeftijd van de kinderen varieert van O tot 19 Jaar; de meeste 

kinderen echter zitten in de leeftijdscategorie 0 tot 2 jaar. 

3.3.3 t-Ëiling over de crnbinatie -werk en privé 

Aan de respondenten is de volgende vraag voorgelegd : 

"Vindt u in het algemeen dat werk te combineren is met opvoeding 

en verzorging van kinderen?" 

De mening van de groep vrouwelijke en mannelijke i ngenieurs wordt 

in de volgende tabel weergegeven: 

Tabel 24. Cc:ub.inatie -werk/opvoeding naar sexe 

vrouwen mannen 

N=107 N=191 

Ja, met fulltime baan 17,8% 23,7% 

Ja, met 20-32 uur 58,9% 36,8% 

Ja, minder dan 20 uur 15,0% 25,8% 

Nee 8,4% 13,6% 

(X 2 (3)=13.86 p<.01) 

Ongeveer 18% van de vrouwen en 24% van de mannen denkt dat de 

opvoeding te combineren is met een full-t ime baan. 

Ongeveer 60% van de vrouwen en ruim 35% van de mannen denkt dat de 

opvoeding en verzorging van kinderen te combineren is met een 

betaalde functie tussen de 20 en 32 uur. 

Een iets hoger percentage mannen dan vrouwen (resp. 14% en 8%) 

denkt dat deze combinatie niet mogelijk is. 

3.3.4 Toekanstwensen en verwachtIBgen 

In de vragenlijst is gevraagd naar toekomstwensen en verwachtingen 

met betrekking tot de combinatie van werk en privé leven die de 

afgestudeerden hebben over ongeveer tien jaar. De respondenten 

konden van 12 uitspraken aangeven hoe groot zij de kans achten dat 
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de uitspraak in de toekcmst (over 10 jaar) -werkelijkheid zou 

worden. (Zie bijlage II vragenlijst). 

Eerst zullen een aantal items, die verschillen laten zien tussen 

vrouwen en mannen, in een tabel worden weergegeven. Vervolgens zal 

er op de samenhang tussen verschillende items 'iNOrden ingegaan. 

Tabel 25. ·"l'oekaretwens en venirachtingen 

Vrouwen (N=l03) 

Mannen (N=193) 

Kans op een full-tine baan over 10 jaar 

Groot 

55,3% 

88,3% 

redelijk 

25,2% 

8,2% 

rratig 

12,6% 

2% 

klein 

6,8% 

1,5% 

(t(140.86)=5.10 p=.00) 

Vrouwen achten de kans minder groot dat ze over tien jaar een 

full-time baan hebben dan mannen. Alhoewel er een verschil is voor 

mannen en vrouwen in de verwachting van een full-time baan, hebben 

toch ook veel vrouwen de verwachting dat ze over tien jaar een 

full-time functie vervullen. 

Kans op een part-tine baan over 10 jaar 

Groot redelijk rratig klein 

Vrouwen (N=l09) 19,3% 30,3% 22% 28,4% 

Mannen (N=l88) 4,2% 9,9% 18,6% 67,4% 

(t(l88.74)--6.64 p=.00) ... 

De verwachting voor het vervullen van een part-time functie is 

eveneens verschillend voor mannen en vrouwen. Mannen achten de 

kans dat ze over tien jaar een part-time baan hebben minder groot 

dan dat vrouwen die kans inschatten. 
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Kans q:> een beleidsman over 10 Jaar 

Groot redelijk matig klein 

Vrouwen (N=l06) 12,3% 44,3% 22,6% 20,8% 

Mannen (N=l87) 28,5% 44,1% 15,7% 11, 7% 

(t(219)=3.25 p<.01) 

Voor beleidsfuncties geldt dat er een verschil is tussen mannen en 

vrouwen. Mannen achten de kans dat ze een belei dsfunctie vervullen 

gemiddeld groter dan dat vrouwen dat doen. 

Kans q:> een gezin over 10 Jaar 

Groot redelijk matig klein 

Vrouwen (N=l09) 38,5% 31,2% 14,7% 15,6% 

Mannen (N=l92) 55,9% 20,7% 17,1% 6,3% 

(t(l94.39)=2.90 p<.01) 

De verwachting een gezin te hebben is verschillend voor mannen en 

vrouwen. Mannen achten gemiddeld de kans groter een gezin te 

hebben over tien jaar dan dat vrouwen die kans achten. 

Kans q:> onderbreking carrière over 10 jaar 

Vrouwen (N=l04) 

Mannen (N=l88) 

Groot 

15,4% 

0,6% 

(t(l59.31)=-2.50 p=.01) 

redelijk matig 

16,3% 

16 ,7% 

26% 

36,5% 

klein 

42,3% 

46,2% 

Meer vrouwen dan mannen verwachten dat ze hun carrière zullen 

onderbreken voor het opvoeden van kinderen. 
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Vrouwen ( N= 110 ) 

Mannen (N=l88) 

Kans q> spanningen tussen carrière en gezins

leven 

Groot 

21,8% 

8,9% 

redelijk matig 

29,1% 23,6% 

27,5% 37,4% 

klein 

25,5% 

26,2% 

t(201.45)=-2.80 p<.01) 

Vrouwen achten gemiddeld de kans groter dat er spanningen optreden 

tussen de eisen van de carrière en de eisen die het gezin aan hen 

zal stellen. 

De andere items laten weinig verschillen zien tussen de toekanst

wensen en verwachtingen van vrouwen en mannen. Voor een baan in 

het ondei:wijs en een onderzoeksbaan geldt dat er geen verschil is 

in de wenselijkheid voor -mannen en vrouwen. Wellicht enigszins 

verrassend blijkt dat de vei:wachting in de top van een organisatie 

werkzaam te zijn niet verschillend is voor mannen en vrouwen. 

Ook voor de wens zich te willen richten op de betaalde loopbaan, 

en de wens zich te willen richten op het huishouden en de kinde

ren, blijkt er geen verschil tussen mannen en vrouwen te zijn. 

Vervolgens is er gekeken naar de samenhang van de antwoorden op 

verschillende iterrE voor mannen en vrouwen afzonderlijk. 

Er bestaat voor zowel vrouwen als mannen een verband tussen de 

vei:wachting een full-time functie te vervullen en de vei:wachting 

een gezin •te ·hebben. Voor vrouwen geldt dat hoe hoger ze de kans 
inschatten een full-time functie te vervullen, hoe lager de kans 
wordt ingeschat dat ze ook een gezin zullen hebben. Voor mannen is 

deze relatie tegengesteld; hoe groter mannen de kans achten dat ze 

een full-time functie vervullen, hoe hoger ze ook de kans inschat

ten dat ze een gezin zullen hebben. 

Uit deze resultaten kan worden afgeleid dat het voor vrouwen 

minder vanzelfsprekend is cm zowel een full-time baan als een 

gezin te hebben, dan dat dat voor mannen zo is. Als echter wordt 

gekeken naar de relatie tussen de vei:wachting een full-time baan 

te -vervullen en de verwachting dat -er spanningen op zullen treden 
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tussen de eisen van de carrière en het gezin, blijkt dit evenwel 

VCX)r noch de mannen noch de vrouwen significant te zijn. 

Bovendien is gekeken naar de samenhang tussen de verwachting een 

parttime baan te vervullen en de verwachting ten aanzien van het 

hebben van een gezin. VCX)r vrouwen is deze relatie significant. 

VCX)r hen geldt dat hoe hoger ze de kans achten een gezin te 

hebben, hoe meer ze CX)k verwachten een parttime functie te vervul

len. VCX)r mannen ligt dit net andersom; hoe lager ze de kans 

inschatten een gezin te hebben hoe meer ze verwachten een parttime 

functie te vervullen. 

De rrate waarin men spanningen verwacht tussen de eisen van de 

carrière en de eisen van het gezin, blijken VCX)r zowel mannen als 

vrouwen niet samen te hangen met de verwachting een parttime baan 

te vervullen. Dit is conform de resultaten die zijn gevonden met 

betrekking tot de full-time functies. 
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Hoofdstuk 4 Samenvatting en corx::lusies 

In het onderzoek is gep:x,gd inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt

positie van vrouwelijke en mannelijke TU-ingenieurs. Vanuit het 

beleidskader aan de TUE werd de volgende vraag gefonnuleerd: 

- Bestaan er verschillen in werkloosheid tussen vrouwelijke en 

mannelijke ingenieurs? 

Op basis van reeds verricht onderzoek in het Hoger Beroeps-onder

wiJs leefde de veronderstelling dat er eveneens verschillen zouden 

zijn in de arbeidsmarktpositie van vrouwelijke en mannelijke 

afgestudeerden aan de TUE. 

In dit eerste verkennend onderzoek, dat begin 1989 is uitgevoerd, 

is van een schriftelijke vragenlijst gebruik gemaakt. Het onder

zoek is vcx,rnamelijk beschrijvend van karakter. Het gaat daarbij 

cm inzicht in de volgende aspecten: 

- ervaringen tijdens de sollicitatieperiode 

- de mate van deelname aan het arbeidsproces 

- aard van de werkzaamheden uitgesplitst naar fW1Cties en sectoren 

- arbeidsvcx,rwaarden 

- toekcm;twensen, -verwachtingen en voorkeur met betrekking tot de 

verdere loopbaan. 

De groep respondenten bestaat uit 219 (pas)afgestudeerde vrouwe

lijke en 382 (pas)af-gestudeerde mannelijke ingenieurs aan de TUE 

vanaf 1982 tot 1989. Hun ervaringen met betrekking tot de intrede

fWlCtie op de arbeidsmarkt en hun wensen en verwachtingen ten 

aanzien van hun toekanstige lcx,pbaan staan centraal. 

De respons bedraagt ruim 50% en de groep vrouwelijke en mannelijke 

afgestudeerden blijkt representatief te zijn voor de totale 

populatie van de TUE. 

Resultaten 

Ervaringen tijdens de sollicitatie pe.ricx:le 

Ongeveer 70% van de vrouwelijke studenten en ongeveer 55% van de 

mannelijke studenten is 3 maanden of langer vcx,r het afstuderen 

begonnen met het solliciteren naar een baan. (Hierbij zijn de 

respondenten in militaire dienst buiten beschouwing gelaten). Het 

aandeel van de respondenten, die vanwege het aanbod van een baan 
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niet hebben gesolliciteerd ligt bij de mannelijke afgestudeerden 

iets hoger: 9% bij de mannelijke studenten en 6% bij de vrouwe

lijke studenten. 

Er blijkt geen verschil tussen vrouwelijke en mannelijke afgestu

deerden met betrekking tot de frequentie van solliciteren te 

bestaan . Ongeveer 55% van de mannen heeft minder dan 5 keer 

gesolliciteerd tegen 48% van de vrouwen. 

In de duur van de sollicitatieperiode (tussen afstuderen en in

diensttreding bij de eerste werkgever) blijkt nauwelijks een 

verschil te bestaan tussen vrouwelijke en mannelijke respondenten . 

Binnen 3 maanden heeft bijna 75% van de vrouweli j ke en mannelijke 

afgestudeerde ingenieurs een baan; voor ongeveer 14% geldt een 

termijn van een half jaar en voor slechts 7% heeft deze periode 

langer dan 1 jaar geduurd. 

Vrouwen krijgen vaker dan mannen een eerste baan via een adver

tentie, mannen vinden hun eerste baan vaker dan vrouwen via hun 

stage. Verder blijkt dat meer vrouwen dan mannen via relaties op 

de universiteit een baan vinden. 

Ongeveer 40% van de vrouwelijke afgestudeerden en rulffi 25% van de 

mannelijke afgestudeerden geeft aan dat ze het bezwaarlijk vinden 

om in Nederland te V8rhuizen. Opmerkelijk is dat voor een baan in 

het buitenland ongeveer 50% van de vrouwen bereid is te verhuizen, 

tegen bijna 30% van de mannen. 

Mate van deelnanE arbeidsproces 

Bijna alle respondenten zijn werkzaam in een betaalde functie. 

Slechts 1% van de bij het onderzoek betrokken vrouwelijke en 

mannelijke ingenieurs blijkt werkloos te zijn . 

.Aard van de ~kzaanileden uitgesplitst naar functies en sectoren 

F\.rnctie-aspecten 

Ongeveer 50% van de vrouwen en 62% van de mannen geeft aan dat hun 

takenpakket voornamelijk uitvoerend van aard is. Een adviserende 

taak wordt door 28% van de vrouwelijke en 20% van de rnannelijke 

ingenieurs genoem:i. Van de vrouwelijke en mannelijke respondenten 
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meldt 5% dat ze een leidinggevende taak hebben. Een toezicht

houdende taak blijkt zelden voor te kOITEn, slechts 1%. 

Onderzoek en ontwikkeling wordt als belangrijkste functie-aspect 

genoenrl door zo.vel de mannelijke als vrouwelijke ingenieurs. 

Opvallend is verder dat vo:rngeving/design en personeelsbeleid 

alleen door vrouwelijke ingenieurs wordt genoem::l; reparatie/onder

houd, calculatie, administratie en bedrijfsjuridisch zijn functie

aspecten die alleen door mannen worden genoem::l. 

Sectoren 

De resp:,ndenten hebben hun intrede-functie in verschillende 

sectoren vervuld; mannelijke ingenieurs zijn significant vaker dan 

vrouwen in het bedrijfsleven werkzaam (resp. 65% tegen 43%); 

vrouwelijke ingenieurs zijn significant vaker dan mannen bij de 

overheid vertegenwoordigd (resp. 38% tegen 22%). 

Arbeidsvom:waai:den 

Deeltijd/voltijd 

Er blijkt een significant verband tussen de omvang van de functie 

en de sexe te bestaan: het grootste deel van de mannen heeft 

tijdens de intrede-functie een full-time baan naast ruim drie 

kwart van de vrouwen. 

Vaste/tijdelijke aanstelling 

Bijna 60% van de vrouwelijke en 70% van de mannelijke ingenieurs 

heeft een vaste aanstelling (gehad) tijdens de intrede-functie. 

Ruim een kwart van de vrouwen (26%) tegenover 19% van de mannen 

geeft aan een tijdelijke functie te hebben. 

Salaris 

Vrouwelijke ingenieurs lijken minder te verdienen dan mannelijke 

ingenieurs: 32,8% van de mannen en 20% van de vrouwen zit boven de 

f4,000,= bruto per maand. 
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Er lijkt geen eenduidige interpretatie te zijn VCX)r de inkomens

verschillen van mannen en vrouwen. Op basis van een regressie

analyse kan gesteld worden dat de h~e van het salaris van de 

afgestudeerden VCX)ral afhankelijk blijkt te zijn van de SCX)rt 

aanstelling (vast/tijdelijk) en de sector waarin men werkt. 

Studierichting en geslacht spelen een kleinere rol. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden 

De verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke ingenieurs met 

betrekking tot de secundaire arbeidsvCX)rwaarden lijken VCX)r een 

deel te maken te hebben met de sector waarin men werkzaam is. 

I.ocp:>aanplan 

VCX)r ongeveer een kwart van de respondenten is een lCX)pbaanplan in 

het bedrijf opgesteld; hierbij is geen verschil tussen de sexen 

geconstateerd. 

PraIVtiaoogelijkheden 

Ruim de helft van de vrouwen (53%) en 65% van de mannen geeft aan 

redelijk tot goede prorrotie rrogelijkheden binnen het bedrijf te 

hebben. Een kwart van de mannen (26%) en ruim een derde van de 

vrouwen (36%) geeft slechte tot geen promotie rrogelijkheden aan. 

Zorg voor hu.ishaiden en kirrleren 

Significant meer vrouwen dan mannen (resp. 95% tegen 53%) besteden 

ongeveer de helft of meer zorg aan het huishouden; ruim 45% van de 

mannen tegen slechts 5% van de vrouwen doet minder dan de helft of 

helemaal niets aan het huishouden. Een klein aantal van de respon

denten heeft de zorg VCX)r kinderen; 10% van de vrouwen en 7% van 

de mannen. 
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Mening aver de cx:nbinatie -werk en privé 

Ongeveer 18% van de vrouwen en 24% van de mannen denkt dat de 

opvoeding te cari::>ineren is met een full-time baan; 60% van de 

vrouwen en ruim 35% van ·de mannen denkt dat de opvoeding en 

verzorging van kinderen te cari::>ineren is met een betaalde functie 

tussen de 20 en 32 uur. 

Een iets hoger percentage mannen dan vrouwen (resp. 14% en 8%) 

denkt dat deze cari::>inatie niet rcogelijk is. 

Toekmetwensen en ven,achtingen 

Vrouwen achten de kans dat ze over tien jaar een full-time baan 

hebben kleiner dan mannen. Daarentegen achten mannen de kans dat 

ze over tien jaar een part-time baan hebben kleiner dan vrouwen. 

Mannen achten de kans dat ze een beleidsfunctie vervullen gemid

deld groter dan dat vrouwen dat doen. 

De verwachting een gezin te hebben is verschillend voor mannen en 

vrouwen. Mannen achten de kans groter dan vrouwen een gezin te 

hebben over tien jaar. 

Meer vrouwen dan mannen verwachten dat - ze hun carrière zullen 

onderbreken voor het opvoeden van kinderen. 

Vrouwen achten de kans dat er spanningen optreden tussen de eisen 

van de carrière en de eisen die het gezin aan hen zal stellen 

gemiddeld groter dan mannen. 

Er bestaat voor zc:Mel vrouwen als mannen een verband tussen de 

verwachting een full-time functie te vervullen en de verwachting 

een gezin te hebben. Voor vrouwen geldt dat hoe hoger ze de kans 

inschatten een full-time functie te vervullen, hoe lager de kans 

wordt ingeschat dat ze ook een gezin zullen hebben. Voor mannen is 

deze relatie tegengesteld; een hoge kans op een full-time baan 

gaat samen met een hoge kans op een gezin. 

Bovendien is gekeken naar de samenhang tussen de verwachting een 

parttime baan te vervullen en de verwachting ten aanzien van het 

hebben van een gezin. Voor vrouwen is deze relatie significant: 

hoe hoger ze de kans achten een gezin te hebben, hoe meer ze ook 

verwachten een parttime functie te vervullen. Voor mannen ligt dit 

net andersan; hoe lager ze de kans inschatten een gezin te hebben 

hoe meer ze verwachten een parttime functie te vervullen. 
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VRAGENLIJST: INTREDEFUNCTIES VAN INGENIEURS. 

De vragen kunt u beantwoorden door het omcirkelen van een 
c i jfer in de linkerkolom. 
Per vraag is slechts 1 antwoord mogelijk, tenzij anders staat 
aangegeven. 

Vragen over de studie 

1. In welk jaar bent u met de studie begonnen ? 19 •. 
Wat was uw afstudeerdatum? Maand •• .. .. . . Jaar 19 .. 

2. In 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

welke studierichting bent u afgestudee r d? 
Techniek en maatschappy 
Bedrijfskunde 
Wiskunde 
Technische natuurkunde 
Werktuigbouwkunde 
Elektrotechni ek 
Sche i kundige technologie 
Bouwkunde 
Informatica 

a. Bent u lid van een ingenieursvereniging? 
1 ja, welke .........................• 
2 nee 

3. Uw 
1 
2 
3 
4 

gemiddelde cijfer 
5,5 - 6, 5 
6,5 - 7,5 
7,5 - 8 
8 of hoger 

voor het doctoraalexamen was: 

4. Heeft U tijde ns uw studie stage gelopen? 
1 ja 
2 nee 

In welke bed r ijfsklasse heeft u stage gelopen? 
( voor he t nummer: z ie bijlage) 
bedri j fsklass e nummer 

5. Heeft u naas t uw stud i e activiteiten verricht,die in het 
kader van uw toekomstige werk van belang zouden kunnen 
zijn? 
1 ja, bestuurli j ke activiteiten 
2 ja, een vaste of tijdelijke baan 
3 ja, studentassistentschap(pen) 
4 ja, anders nl .................•. ~ .• 
5 nee 

6. Is er naar uw mening in de opleiding voldoende aandacht 
besteed aan: goed rede- matig slecht 

lijk 
A vaktheoretische kennis 1 2 3 4 
B vaktechnische kennis 1 2 3 4 
C communicatieve vaardigheden 1 2 3 4 
D verslaglegging 1 2 3 4 
E experimentele vaardigheden 1 2 3 4 
F omgaan me t vakliteratuur 1 2 3 4 
G kennis over de relatie tech-

niek en maatschappij 1 2 3 4 



Vragen over uw eerste sollicitatie periode 

NB. Wilt u deze vragen uitsluitend beantwoorden over de 
periode tussen uw afstuderen en uw eerste functie. 

7. Wanneer bent u begonnen met solliciteren? 
1 meer dan 3 maanden voor het afstuderen 
2 minder dan 3 maanden voor het afstuderen 
3 binnen 3 maanden na het afstuderen 
4 langer dan 3 maanden na het afstuderen 
5 nog niet gesolliciteerd 
6 niet gesolliciteerd vanwege 
7 had al een baan · 

-> vraag 9 
aanbod baan-> vraag 8 

-> vraag 8 

a. Hoe vaak heeft u gesolliciteerd? 

aantal keer ....• 

b. Hoe vaak bent u uitgenodigd voor een gesprek? 

aantal keer . . .. 

8. Op welke wijze heeft u na uw opleiding uw eerste betaalde 
functie gevonden? 
1 via afstudeeropdracht/stage 
2 gesolliciteerd op een advertentie 
3 open sollicitatie (schriftelijk) 
4 eigen navraag bij werkgever (bv telefonisch) 
5 zelf advertentie geplaatst 
6 via relaties op de universiteit/bevriende vakgenoot 
7 via vrijwilligerswerk 
8 bemiddeling van het arbeidsbureau 
9 via uitzendbureau 
10 anders,nl ...•...•.. 
11 n.v.t. 

a. Hoe lang was de periode tussen het afstuderen en uw eerste 
functie? 
1 0 tot 3 maanden 
2 3 tot 6 maanden 
3 6 tot 9 maanden 
4 9 tot 12 maanden 
5 langer dan 1 jaar nl • • ..•..••. 
6 nvt 

9. Indien u een geschikte baan aangeboden wordt waarvoor u 
naar 
voor 

1 
2 

a. Kunt 
1 
2 
3 
4 
5 

een ander gebied in Nederland moet verhuizen, is dat 
u bezwaarlijk. 
ja -> vraag 9a 
nee -> vraag 9b 

u het belangrijkste motief aangeven? 
werk partner 
kinderen 
familie 
wil in bepaalde regio's beslist niet wonen 
anders nl •.•..•.••.••....•.•.....••.•• 



b. Indien u een geschikte baan aangeboden wordt waarvoor u 
naar het buitenland moet verhuizen, is dat voor u 
bezwaarlijk. 

1 ja 
2 nee 

NB. Diegenen, die na het afstuderen geen betaalde baan hebben 
gevonden kunnen doorgaan naar vraag 26. 

Vragen over uw eerste functie. 

NB. Wilt u deze vragen beantwoorden met betrekking tot uw 
eerste functie na uw afstuderen. 

10. In welke bedrijfsklasse kreeg u uw eerste functie? 
(voor het nummer: zie bijlage) 
bedrijfsklasse nummer ..... 

11. Heeft/had u e en vaste aanstelling in uw eerste functie? 
1 ja, doorgaan naar vraag 12. 
2 nog niet, maar de functie die ik nu bekleed biedt 

uitzicht op een vaste aanstelling binnen 1 of 2 jaar. 
3 nee, mijn functie is een tijdelijke functie 

a. Wilt u aangeven over welke periode u een tijdelijke 
aanstelling heeft/had? .... maanden ... jaar 
(bedoeld wordt de totale periode, waarvoor de tijdelijke 
aanstelling geldt) 

12. Hoeveel uur bedraagt uw werkweek officieel? 
. . .. uur per week 

a. Hoeveel uren werkt u feitelijk? .... uur per week 
(inclusief het werk thuis, bv het bijhouden van vaklite
ratuur) 

13. Kunt u aangeven hoe hoog uw bruto-inkomen per maand 
is/was? (NB. bedoeld wordt het inkomen, dat u bij een 
full-time baan zou verdienen, dus bij een part-time 
functie omrekenen naar 40 uren) 
1 < f2000 
2 f2000-2500 
3 f2500-3000 
4 f3000-3250 
5 f3250-3500 
6 f3500-3750 
7 f3750-4000 
8 f4000-4500 
9 f4500-5000 

10 hoger nl ............... . 



a. Wilt u van de onderstaande toeslagen of voorzieningen 
aangeven of ze onderdeel uitmaken van uw secundaire 
arbeidsvoorwaarden? 

14. 

een 13de-maand toeslag 
winstuitkering 
bijdrage ziektekostenvergoeding 
overwerktoeslag 
een prestatie-beloning 
bijdrage voor een auto 
pensioenregeling 
ouderschapsverlof 
bedrijfskinderopvang 
andere toeslagen nl 

ja nee weet 
niet 

Hoe 
ket 

kan/kon uw intrede-functie wat betreft het takenpak
het beste worden gekarakteriseerd? 

1 
2 

3 

4 

leidend, dwz de aktiviteiten voor anderen bepalen 
toezichthoudend, de aktiviteiten voor anderen 
controleren en bewaken 
adviserend, dwz vanuit eigen deskundigheid alter
natieven voor anderen aandragen 
uitvoerend, dwz activiteiten op dat terrein ten 
uitvoer brengen (bv.door studie, onderzoeken, testen, 
metingen, administratief, documentatie of onderwijs) 

a. Kunt u aangeven wat in uw eerste functie het belangrijk
ste functie aspect is/was? 
1 onderzoek en ontwikkeling 
2 ontwerp en constructie 
3 vormgeving, design 
4 productie, fabricage, montage 
5 kwaliteitscontrole 
6 reparatie, service, onderhoud 
7 veiligheidscontrole, bewaking 
8 bouwopzicht, -leiding 
9 planning 

10 calculatie 
11 marketing, verkoop, inkoop, reclame 
12 personeelsbeleid 
13 onderwijs, opleiding 
14 documentatie, statistiek 
15 advisering, voorlichting 
16 automatische gegevensverwerking 
17 administratie 
18 bedrijfs juridisch 
19 beleidsvoorbereiding 
20 anders, nl ......................... . 



15. Bent/was u verplicht één of meer interne of externe 
opleidingen te vo l gen? 
1 ja 
2 nee 

a. Heeft u de mogelijkheid interne of externe bedrijfsoplei
dingen te volgen? 
1 ja, binnen werktijd 
2 ja, buiten werktijd 
3 nee 

b. Wordt u gestimuleerd (door uw werkgeve r of uw directe 
chef) om bedrijfsopleidingen te volgen ? 
1 ja 
2 nee 

c. Door wie wordt de opleiding gefinancierd? 
1 het bedrijf 
2 uzelf 
3 gezamenlijk 

16. In welke mate heeft u promotiemogelijkheden (cg car
rieremogelijkheden) binnen het bedrijf? 
1 goede promotiemogelijkheden 
2 redelijke promotiemogelijkheden 
3 slechte promotiemogelijkheden 
4 geen promotiemogelijkheden 
5 weet niet 

17. Is er voor u een loopbaanplan in het bedrijf opgesteld? 
1 ja 
2 nee 

NB. Als uw eerste functie tevens uw huidige functie is, dan 
kunt u verder gaan met vraag 26. 

18. Heeft u tussen uw intrede-functie en huidige functie nog 
andere functies bekleed? 
1 ja 
2 nee -> vraag 18 b 

a. Hoeveel? 

b. K~nt u aangeven waarom u van baan bent veranderd? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
1 betere carriëre mogelijkheden 
2 hoger inkomen 
3 mogelijkheid tot part-time werk 
4 dichterbij huis 
5 contract in oude baan liep af 
6 mogelijkheid tot vaste baan 
7 interessanter werk 
8 werksfeer beviel niet 
9 anders nl .. . ................................ . 

c. Welk motief beschouwt u als het belangrijkste? 
nummer ..... 



Vragen over uw huidige functie. 

NB. Wilt u dezelfde vragen nog een keer beantwoorden met 
betrekking tot uw huidige functie? 

19. In welke bedrijfsklasse bent u nu werkzaam? 
(voor het nummer: zie bijlage) 
bedrijfsklasse nummer ..... 

20. Heeft u een vaste aanstelling? 
1 ja, doorgaan naar vraag b. 
2 nog niet, maar de functie die ik nu bekleed biedt 

uitzicht op een vaste aanstelling binnen 1 of 2 jaar. 
3 nee, mijn functie is een tijdelijke functie 

a. Wilt u aangeven over welke periode u een tijdelijke 
aanstelling heeft? maanden ... jaar 
(bedoeld wordt de totale periode, waarvoor de tijdelijke 
aanstelling geldt) 

b. Hoeveel uur bedraagt uw werkweek officieel? 
.... uur per week 

c. Hoeveel uren werkt u feitelijk? .... uur per week 
(inclusief het werk thuis, bv het bijhouden van vaklite
ratuur) 

21. Kunt u aangeven hoe hoog uw bruto-inkomen per maand is? 
(NB. bedoeld wordt het inkomen, dat u bij een full-time 
baan zou verdienen, dus bij een part-time functie omreke
nen naar 40 uren) 
1 < f2000 
2 f2000-2500 
3 f2500-3000 
4 fJ000-3250 
5 f3250-3500 
6 f3500-3750 
7 f3750-4000 
8 f4000-4500 
9 f4500-5000 

10 hoger nl ............... . 

a. Wilt u van de onderstaande toeslagen of voorzieningen 
aangeven of ze onderdeel uitmaken van uw secundaire 
arbeidsvoorwaarden? 

een 13de-maand toeslag 
winstuitkering 
bijdrage ziektekostenvergoeding 
overwerktoeslag 
een prestatie-beloning 
bijdrage voor een auto 
pensioenregeling 
ouderschapsverlof 
bedrijfskinderopvang 
andere toeslagen nl 
................................. 

ja nee weet 
niet 



22. Hoe 
het 
1 
2 

3 

4 

kan uw huidige functie wat betreft het takenpakket 
beste worden gekarakteriseerd? 
leidend, dwz de aktiviteiten voor anderen bepalen 
toezichthoudend, de aktiviteiten voor anderen 
controleren en bewaken 
adviserend, dwz vanuit eigen deskundigheid alter
natieven voor anderen aandragen 
uitvoerend, dwz activiteiten op dat terrein ten 
uitvoer brengen (bv.door studie, onderzoeken, testen, 
metingen, administratief, document atie of onderwijs) 

a. Kunt u aangeven wat in uw huidige fu nctie het belang
rijkste functie aspect is? 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

onderzoek en ontwikkeling 
ontwerp en constructie 
vormgeving, design 
productie, fabricage, montage 
kwaliteitscontrole 
reparatie, service, onderhoud 
veiligheidscontrole, bewaking 
bouwopzicht, -leiding 
planning 
calculatie 
marketing, verkoop, inkoop, reclame 
personeelsbeleid 
onderwijs, opleiding 
documentatie, statistiek 
advisering, voorlichting 
automatische gegevensverwerking 
administratie 
bedrijfsjuridisch 
beleidsvoorbereiding 
anders, nl ......................... . 

23. Bent u verplicht een of meer interne of externe 
opleidingen te volgen? 
1 ja 
2 nee 

a. Heeft u de mogelijkheid interne of externe bedrijfsoplei
dingen te volgen? 
1 ja, binnen werktijd 
2 ja, buiten werktijd 
3 nee 

b. Wordt u gestimu l eerd (door uw werkgever of uw directe 
chef) om bedrij f sopleidingen te volgen? 
1 ja 
2 nee 

c. Door wie wordt de opleiding gefinancierd? 
1 het bedrijf 
2 uzelf 
3 gezamenlijk 



24. In welke mate heeft u promotiemogelijkheden (cq car
rieremogelijkheden) binnen het bedrijf? 
1 goede promotiemogelijkheden 
2 redelijke promotiemogelijkheden 
3 slechte promotiemogelijkheden 
4 geen promotiemogelijkheden 
5 weet niet 

25. Is er voor u een loopbaanplan in het bedrijf opgesteld? 
l ja 
2 nee 

NB. De volgende vragen zijn voor iedereen. 

26. Deze vragen gaan over uw toekomstbeeld; de verwachting 
en wensen die u van uzelf en uw (arbeidsmarkt) positie 
heeft over ongeveer 10 jaar. 
Wilt u van de onderstaande uitspraken aangeven hoe groot 
u de kans acht dat de uitspraak in de toekomst werkelijk
heid wordt? 

Ik 
groot 

A. Ik zou 
hebben 

graag een full-time baan 1 

B. Ik zou 
hebben 

graag een part-time baan 1 

C. Ik zou graag een baan in het onder 
wijs willen 1 

o. Ik verwacht een onderzoeksbaan 1 
E. Ik verwacht een beleidsbaan 1 
F. Ik verwacht aan de top van een 

organisatie te komen 1 
G. Ik verwacht een partner te hebben 1 
H. Ik verwacht een gezin te hebben 1 
I. Ik zou miJn carriere onderbreken 

om mijn kinderen op te voeden 1 
J. Ik verwacht spanningen tussen de 

eisen van mijn carriëre en de 
eisen van mijn partner/gezin 1 

K. Ik zou me vooral op de be-
taalde loopbaan (carriëre) willen 
richten 1 

L. Ik zou me ook graag op het 
huishouden en de kinderen richten 1 

acht de 
rede
lijk 

2 

2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 

2 

2 

2 

kans: 
matig 

3 

3 

3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 

3 

3 

3 

klein 

4 

4 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

4 

4 

4 

4 



Persoonsgegevens 

1. Wat is uw geslacht? 
1 vrouw 
2 man 

2. Wat is uw leeftijd? ..... . 

3. Rekent u zichzelf tot een etnische minderheid? 
1 nee 
2 ja, we 1 ke ... . ...... . 

4. Wie 
dit 
1 

horen nog meer tot het huishouden/ gezin waarin u op 
moment leeft? 
partner (vrouw/man) 

2 kind (eren) 
3 ouder(s) 
4 anderen, nl ................... . 
5 ik voer alleen een huishouden 

5. Heeft u een (vaste) partner? 
1 ja 
2 nee (verder met vraag 7) 

6. Heeft u een partner met een betaalde baan? 
1 ja 
2 nee 

7. Heeft u de zorg voor het huishouden? 
1 ja, volledig 
2 ja, meer dan de helft 
3 ja, ongeveer de helft 
4 ja, minder dan de helft 
5 nee 

8. Heeft u de zorg voor kind(eren)? 
1 Ja, volledig -> vraag 9 
2 ja, meer dan de helft -> vraag 9 
3 ja, ongeveer de helft -> vraag 9 
4 ja, minder dan de helft-> vraag 9 
5 nee -> vraag 10 

9. Wat is de leeftijd van de kinderen? 
1 jongste kind ...... jaar 
2 oudste kind ...... jaar 

10.Vindt u in het algemeen dat werk te combineren is met 
opvoeding en verzorging van kinderen? 
1 ja, met full-time baan 
2 ja, met deeltijdbaan (20-32 uren) 
3 ja, met deeltijdbaan (minder dan 20 uren) 
4 nee 

Wilt u dit toelichten? ................................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ZIE NOG VOLGENDE PAGINA! 



LAATSTE VRAAG! 

Voor het rapport over dit onderzoek willen we graag enkele 
ingenieurs interviewen. Wanneer we u hiervoor kunnen benade
ren, wilt u dan hieronder uw naam,adres en telefoonnummer 
invullen? 

NAA.M •••••• • •••••••••• . • ••••••••••••••••••••••••• • •• 

ADRES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

WOONPLAATS ••••.••••.••••••••.•••••.••.••••.••.•••• 

TELEFOON WERK • ••••••.•••••...•..••••••..•.••....••• 
THUIS ••••••.•••..••••••••••.••••..•••••••. 

NB. Wilt u deze vragenlijst in bijgevoegde antwoordenvelop 
voor 15 februari terugsturen naar de Technische Univer
siteit Eindhoven. 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 

Als u nog opmerkingen of suggesties heeft, dan kunt u die op 
deze pagina noteren! 



Bijlage 2. BEDRIJFSICLASSER 

Landbouw en visserij 
l Land- en tuinbouw 
2 Bosbouw 
3 Visserij 

Delfstoffenwinning 

4 Kolenmijnbouw 
5 Aardolie- en aardgaswinning 

en exploratie 
6 Overige delfstoffenwinning 

Industrie 
20 Voedings- en genotmiddelenindustrie83 
22 Textielindustrie 
23 Kledingindustrie 
24 Leder-, s c hoen- e.a.lederwaren

i ndustrie (excl.kleding) 

25 Hout- en meubelindu s trie 
(ex c l. metalen meubelen) 

26 Pa pier- en p a pierwarenindu s trie 
2 7 Grafische industrie, uitgeverijen 

28 Aard o l i e-industrie 
2 9 Chemi s che industrie 
30 Kun s tmatige en syntheti s che 

g a r e n- en vezelindu s trie 
3 1 Rubber- en kunststofverwerkende 

i nd u s trie 
32 Bo uwmateri a len-, aardewerk- en 

g lasindustrie 
33 Ba s is meta a lindustrie 
34 Metaalproductenindustrie (excl. 

machines en transportmiddelen) 

35 Machine-industrie 
36 Elektrotechnische industrie 
3 7 Transportmiddelenindustrie 
38 In s trumenten- en optische industrie 
39 Overige industrie 

Openbare nutsbedrijven 
40 Openbare nutsbedrijven 

Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 
51 Bouwnijverheid 
52 Bouwinstallatiebedrijven 

Handel, hotel- en restaurantwezen,repa
ratiebedrijven voor gebruiksgoederen 
61 Groothandel 
63 Tus s enpersonen in de handel 
65 Det a ilhandel 
67 Ho tels, re s taurants, c afe's e.d. 
68 Reparatiebedrijven voor gebruiksgoe

deren 

Transport-, opslag- en com 
municatiebedrijven 
71 Spoorwegen 
72 Wegvervoer 
73 Zeevaart 
74 Binnenvaart 
75 Luchtva ar t 
76 Hulpbe dr i jven voor het 

vervoer 
77 Communic a tiebedrijven 

Bank- en verzekeringswezen, 
zakelijke dienstverlening 
81 Bankwe zen 
82 Verzeke ringswezen 

Explo itatie van en handel in 
onroerende goederen e.d. 

84 Zakelijke dienstverlening 

85 Verhuur van machines e.a. 
roerende goederen 

Overige dienstverlening 
90 Openbaar be s tuur, defensie en 

wettelijke sociale verzeke
ring 

91 Religieuze organisaties 
92 Onderwijs 
93 Gezondheids- en veterinaire 

diensten 
94 Maats c happelijke dienstverle

ning 
95 Sociaal-culturele en cul

turele instellingen 
96 Sport en recreatie 
97 Bedrijfs- en werknemersor

gani s atie s , research 
instellingen, overige sociale 
organisaties 

98 Overige dienstverlenende 
bedrijven 

99 Particuliere huishoudens met 
personeel in loondienst 

100 Universiteit 



BIJLAGE III 

Regressie-analyse persoonskennerken 

In een regressie-analyse, met inkcmen als afhankelijke variabele, 

is gekeken naar de invloed van de persoonskenmerken studiericht

ing, leeftijd, afstudeerjaar en sexe. Door het gebruik van dunmy

variabelen bij studierichting zijn scmni.ge dunmy's wel signifi

cant en andere niet. De gangbare methode is in dat geval op 

basis van een F-toets na te gaan of de variabele als geheel, dus 

alle betreffende dunmy's, significant zijn. Dit bleek inderdaad 

het geval te zijn (F change= 3.67 p<.01). 

· Na·· een voorwaartse procedure met de genoenrle persoonsgebonden 

kenmerken blijken de studierichting, de leeftijd en de sexe 

significant te zijn. Het jaar van afstuderen is niet meer signi

ficant als de leeftijd van de respondenten al in het m::x:iel is 

opgencmen. Bij een correlatie van .56 (N=263 p<.01) is dit niet 

helemaal verbazingwekkend. 

In tabel 1 staan de ongestandaardiseerde regressiegewichten, 

de gestandaardiseerde (beta-)gewichten van de variabelen, de t

·waarden ·en- de 1significantie daarvan weergegeven. 

TABEL 1 REGRESSIEGEWICHTEN EN SIGNIFICANI'IE 

VARIABELE B BETA T SIGN. T 

Informatica -113.44 -.02422 - .368 • 7134 

· Techn/maatschappij -1039.85 -.13745 -2.220 .02'74 

Electrotechniek 363.54 .11094 1.629 .1048 

Werktuigbouwkunde 60.18 .01836 .267 .7899 

Tech.natuurkunde -359.52 -.11820 -1.689 .0926 

Wiskunde -45.86 -.01804 - .253 .8005 

Bedrijfskunde 433.39 .20451 2.670 .0081 

Bouwkunde -139.80 -.06701 - .879 .3805 

Leeftijd 66.40 .25237 3.979 .0001 

Geslacht -230.38 -.13309 -2.063 .0402 

Constante 1771. 79 



De leeftijd van de respondenten blijkt de belangrijkste verkla

ringsfactor (beta = .25). Samen verklaren deze variabelen onge

veer 19 procent van de variantie in inkomen (R 2 =.19249, R = 

.43873). Voor geslacht blijft nog een regressiegewicht van -

230.38 staan. Dit betekent dat, rekening gehouden met studie

richting en leeftijd, vrouwen gemiddeld ruim f 230,-- minder 

verdienen dan mannen. Verder valt op dat met name bedrijfskundig 

ingenieurs meer lijken te verdienen dan collega's van andere 

afstudeerrichtingen. 

De multiple regressie-vergelijking ziet er als volgt uit: 

Inkomen= 1771.79 

+ 433.39 (Bedrijfskunde) 

+ 363.54 (Elektrotechniek) 

+ 60.18 (Werktuigbouwkunde) 

113.44 (Infonnatica) 

- 1039.85 (Techniek en Maatschappij) 

359.52 (Technische natuurkunde) 

45.86 (Wiskunde) 

139.80 (Bouwkunde) 

+ 66.40 (Leeftijd) 

- 230.38 (Vrouw) 

Regressie-analyse arbeidsnBrktkernnerken 

Vervolgens is nagegaan welke verklaringskracht de volgende ar

beidsmarktkenmerken hebben: sector (dummy voor bedrijfsleven en 

overheidssector); aard van de aanstelling (dunmy voor tijdelijke 

aanstelling). Met behulp van een stapsgewijze procedure werd 

duidelijk dat de aard van de aanstelling en de dunmy voor de 

overheidssector siginificant bijdroegen aan de verklaarde varian

tie. Hier zien we wederom het probleem met dunmy-variabelen; de 

ene dunmy is wel significant, de andere niet. Met behulp van een 

F-toets is vervolgens gekeken of beide dunmy's voor de sector 

significant zijn. Dit blijkt het geval te zijn. Gegevens over 

deze variabelen staan in tabel 2 weergegeven. 



TABEL 2 REGRESSIEGEWICHTEN EN SIGNIFICANI'IE 

VARIABELE B BETA T SIGN. T 

Aanstelling -565.50 -.32183 -5.205 .0000 

Bedrijfs -52 .11 -.03152 - .402 .6880 

Overheid -497.02 -.27347 -3.439 .0007 

Constante 3938.98 

De rrultiple regressie vergelijking komt er dan als volgt uit te 

zien: 

Inkanen = 3938.98 565.50 (Tijdelijke aanstelling) 

- 52.11 (Bedrijfsleven) 

- 497.02 (Overheidssector) 

Hieruit blijkt dat de aard van de aanstelling, vast of tijde

lijk, een grote invloed heeft op het salarisnivo. Respondenten 

met een tijdelijke aanstelling verdienen aanmerkelijk minder dan 

collega's rnet een vaste aanstelling. Dit verschil bedraagt gemid

deld f 565,50 als bovendien nog rekening wordt gehouden met de 

sector. 

Werknemers in de overheidssector hebben een salaris dat signi

ficant lager ligt dan dat van werknemers in de andere sectoren. 

Ten opzichte van de zakelijke dienstverlening is het verschil 

gemiddeld bijna f 500,-- als rekening wordt gehouden met de aard 

van de aanstelling. 

De genoenrle variabelen samen verklaren ruim 22% van de varian

tie in salaris (R2 = .22181, R = .47096). Met de arbeidsmarktken

merken kan het salarisnivo iets beter worden verklaard dan met de 

persoonskenmerken. 

Geccd>ineerde analyse persoons- en arbeidsmarktkemerken. 

Tot slot is nog een regressie-analyse uitgevoerd voor een gecan

bineerd nodel van persoons- en arbeidsmarktkenmerken. Hieruit 

bleek dat de dllll1tlY-variabelen voor de studierichting niet meer 

significant zijn als leeftijd, sector en aanstelling al in het 



mxiel zijn opgenanen (F change= 1.66739 , Signif F change= 

. 1074). De variabele geslacht is eveneens niet meer significant. 

In de onderstaande tabel ZlJn de gegevens van de overblijvende 

variabelen vermeld . 

TABEL 3 REGRESSIEGEWICfITEN EN SIGNIFICANTIE 

VARIABELE B BETA T SIGN . T 

Leeftijd 71.63 . 28068 5 . 054 .0000 

Aanstelling - 550 . 68 - .31184 -5.261 .0000 

Bedrijfs -116.87 -. 07042 - . 930 .3536 

Overheid - 559.57 - .30747 - 4 . 015 .0001 

Met deze variabelen kan bijna 30% van de variantie in de inkomens 

worden verklaard (R 2 = .29908 , R = . 54688) . De aard van de aan

stell ing bl ijkt de belangrijkste factor te zijn . Daarnaast is er 

een duidelijke relatie tussen werken bij de overheid en het 

inkomensnivo . Hierbij rroet worden gedacht aan de positie van 

AIO ' s . 

De volledige regressie-vergelijking wordt dan: 

Inkomen = 1996 . 51 + 71 . 63 (Leeftijd) 

- 550.68 (Tijdelijke aanstelling) 

- 559.57 (Over heid) 

- 116 . 87 (Bedrijfsleven sector) 

Dit betekent dat voor ieder j aar dat iemand ouder is , het 

gemiddelde bruto rraandsalaris met ruim f 70, - - toeneemt. Evenzo 

geldt dat respondenten met een tijdelijke aanstelling gemiddeld 

ruim f 550 ,-- minder verdienen dan collega's met een vast ar

beidscontract. 

Arbeidsrrarktkenmerken lijken in dit onderzoek van groter 

belang te zijn bij het verklaren van verschillen in inkomen, dan 

persoonsgebonden kenmerken . 




