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Inleiding 
In het opleidingsgebeuren worden drie fasen onderscheiden: de 
bepaling van de leerdoelen, de bepaling van de inhoud en de 
vorm van het programma en de evaluatie. (Travers 1963) Zie 
figuur 1. 

Figuur 1 

onderzoek 

I 
bepalen van bepalen van 

evaluatie leerdoelen inhoud en vorm 

De doelstellingen van de organisatie op korte en lange termijn 
vormen tevens de basis voor de leerdoelen van een opleiding. 
Om de opleidingsaktiviteiten duidelijk te richten is het nodig de 
taken, waarvoor wordt opgeleid, te analyseren. Kennis van het 
gewenste eindgedrag alleen is echter nog niet voldoende om de 
leerstof te bepalen. Ook het begingedrag van de leerling dient 
bekend te zijn en te worden geplaatst tegen de achtergrond van 
het gewenste eindgedrag. Op grond van zulk een vergelijking 
van begin- en eindgedrag kunnen de inhoud en vorm van het pro-
gramma worden bepaald. · 
Of een opleiding inderdaa d aansluiting geeft op de taken kan 
pas op de werkplek worden geconstateerd. Da arom moeten op
leidingsaktiviteiten ook voortdurend aan de taakverrichting 
wordèn getoetst. (Hesseling 1967) De evaluatiebehoeft zich niet 
te beperken tot het bepalen van de afstemming van de opleiding 
op de taak. Zij kan zich ook het onderzoek naar de samenhang 
tussen opleidingsprestaties en prestaties op de werkplek tot 
doel stellen. Evenzeer kan zij zich richten op de mogelijke in
dividuele en sociaalpsychologische gevolgen van een minder 
volkomen afstemming. 
Het onderzoek waarover in dit geschrift wordt gerapporteerd, 
behandelt vooral de afstemming van de opleiding op de taak en 
de wijze waarop men een minder volkomen afstemming beleeft. 
Bij een onderzoek, dat de schrijver verrichtte toen hij bij het 
Ministerie van Defensie (Marine) in dienst was, bleek, dat er 11 
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reden was om aan te nemen, dat er een discrepantie bestaat 
tussen opleiding en taak van de onderofficier-machinist bij de 
Koninklijke marine in die zin, dat de organisatie van de taken 
de effectiviteit van de opleiding beperkte, Ook waren er aanwij
zingen, dat deze situatie negatief werd beleefd. Dit gaf aanlei
ding het volgende probleem te onderzoeken: 
- Hoe is de afstemming van de opleiding op de taak van de on-

derofficier -machinist. 
- Hoe beleeft de onderofficier-machinist deze aansluiting. 

In figuur 2 is de loop van deze studie schematisch weer gegeven. 
Hoofdstuk I betreft de afstemming van de opleiding op de taak 
van de onderofficier -machinist. In par. 1 willen wij ingaan op 
de afstemming van opleidingen op taken in het algemeen en op 
de benaderingswijze, die wij hebben gekozen. Nadere gegevens 
over de machinist en zijn werkplek worden vermeld in par.2. 
In par. 3 wordt de analyse van de taak van de machinist bespro
ken. De analyse wordt in twee fasen uitgevoerd: 
- De eerste fase heeft een verkennend karakter. In deze fase 

wordt een deel van de taak van het dienstvak in kaart ge
bracht. 

- In de tweede fase wordt van de taken van de sergeant en de 
sergeant-majoor een meer gedetailleerde analyse gemaakt. 

In par. 4 wordt de opleiding tot sergeant-machinist geanaly
seerd. In par. 5, de laatste van het eerste hoofd~tuk, wordt de 
discrepantie tussen de opleiding en de taak van de onderofficier-
machinist bepaald. 1 

Hoofdstuk II beschrijft het onderzoek naar de wijze waarop de 
onderofficier de gevonden discrepantie tussen opleiding en taak 
beleeft. In de inleidende par. 1 wordt aangeduid hoe de mens de 
situatie, waarin hij groter is dan zijn taak, beleeft. Om de be
leving van de discrepantie te bestuderen werd uitgegaan van de 
theorie van de cognitieve dissonantie, die in par. 2 in grote 
lijnen wordt weergegeven. Op grond van deze theorie stellen 
wij de volgende hypothese: 
Naarmate de discrepantie tussen opleiding en taak groter is, 
- schat men zijn vakkennis lager; 
- schat men zijn taàkniveau hoger; 
- ondersteunt men de argumenten, die de bestaande relatie 

aanvaardbaar maken, in sterkere mate; 
- is men meer gefrustreerd. 

Deze onderzoekshypothese wordt in par. 3 uitgewerkt. De on
derzoeksgroepen, waarop de hypothesen worden getoetst en de 
onderzoeksinstrumenten, die worden gehanteerd, worden in 
par. 4 besproken. In par. 5 de laatste van hoofdstuk II worden 
de resultaten gegeven. 
Tenslotte worden in hoofdstuk III de conclusies uit het onder
zoek in een breder perspectief geplaatst. 



Figuur 2 De loop van het onderzoek. 

Hoofdstuk I 
De afstemming van de opleiding op de 
taak van de onderofficier -machinist. 

De afstemming van opleidingen op taken. 1 

Het dienstvak machinist. 2 

r 

De analyse 3 Analyse van de 4 van 
opleidingtot ser-de t aak. 
geant -ma chinist. 

r 

De discrepantie tussen opleiding en taak van de on- 51 derofficier-machinist. 

I 
Hoofdstuk II 

De beleving van de discrepantie tus-
sen opleiding en taak . 

Negatieve reac ties bij onvoldoende ruimte voor ef- 1 
feetuering van een opleiding. 

De theorie van de cognitieve dissonantie. 2 

Uitwerking van de onderzoekshypothese. 3 
Naarmate de discrepantie tussen opleiding en taak 
groter is: 

is de aanpassing van het kennisniveau aan het taak-
niveau groter, 
is de verhoging van het taakniveau groter, 
is de ondersteuning van argumenten, die de be-
staande relatie acceptabel maken, sterker, 
is de frustratie sterker. 

De onderzoeksgroepen en het onderzoeksinstrument. 4 

De resultaten . 5 
T 

Hoofdstuk lil 
Slotbeschouwing. 
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Hoofdstuk I 

·De afstemming van de opleiding op de taak 
van de onderofficier machinist 



DE AFSTEMMING VAN OPLEIDINGEN OP TAKEN 

1. De evaluatie van opleidingen in termen van 
effectiviteit. 

Niet alle opleidingsaktiviteiten zijn gericht op omschreven taak
verrichtingen. Voor niet-taakgerichte aktiviteiten ontbreekt de 
mogelijkheid van een nauwkeurige evaluatie. Bij bedrijfsoplei
dingen, die zijn gericht op de taakverrichting zou men een gro
te mate van belangstelling voor evaluatie verwachten. Tot voor 
een tiental jaren was er echter weinig aandacht voor de meting 
van effectiviteit van opleidingen. Een onder 227 Britse bedrij
ven gehouden enquête toonde aan, dat resultatencontrole een on
betreden gebied was. Registratie van resultaten die met syste
matische training werden bereikt, was nauwelijks aanwezig. 
De uitlatingen over systematische training waren over het al
gemeen gunstig, maar waren niet voldoende gefundeerd. (NIIP 
1956) Bij 593 geenquêteerde Nederlandse bedrijven bleek een
zelfde situatie te bestaan. Evaluatie-technieken kwamen de on
derzoekers nauwelijks tegen. De enkele poging, die werd onder
nomen, om de waarde van een opleiding te meten leidde tot een 
twijfelachtig resultaat. Bij de geenquêteerde bedrijven bleek 
ook weinig belangstelling te bestaan voor effectiviteitsbepaling. 
Men betwijfelde zowel de mogelijkheid als de wenselijkheid er
van. (COP 1959) De geringe belangstelling voor evaluatie-akti
viteiten pleegt te worden geweten aan twee oorzaken. In de eer
ste plaats zien direkties nog onvoldoende de noodzaak van een 
zorgvuldige evaluatie van de opleidingsaktiviteiten. En in de 
tweede plaats zijn opleidingsfunctionarissen vaak niet bekend 
met de methoden van taakanalyse en evaluatie. (McGehee and 
Thayer 1961) Inde laatste jaren is meer belangstelling voor dit 
onderwerp ontstaan. Uit de nog schaarse onderzoeken blijkt, 
dat de afstemming van de opleiding op de taak op verschillende 
wijzen inadequaat kan zijn. 

-De taakeisen zijn niet in het programma op
genomen. 
Het kan zijn, dat de opleiding wel algemene inzichten bij
brengt, maar niet de vaardigheden die op de werkplek worden 
gevraagd. Bij dergelijke opleidingen gaat men er vanuit, dat 
de cursist het vak op de werkplek moet leren. (Smode 1962) 
Zo werd in de marine van de Verenigde Staten een gering 
nuttig effect voor een electronica-cursus geconstateerd. Bij 
nader onderzoek bleek dat in de cursus zeer diep werd inge
gaan op de theorie van de electronica, terwijl weinig aan- 15 



dacht werd besteed aan de toepassingsmogelijkheden. (Ander
son 1962) Als oorzaak van de over het algemeen teleurstel
lende resultaten van bazencursussen is verondersteld, dat 
vaardigheid in intermenselijke verhoudingen nog teveel als 
centraal thema voor dergelijke cursussen wordt gesteld. 
(COP 1959) Volgens de schrijvers dient veeleer aandacht te 
worden besteed aan de functie van de baas. Dat academische 
opleidingen soms ook een niet geheel adequate aansluiting 
geven op later te bekleden functies zou men kunnen afleiden 
uit de resultaten van een onderzoek, dat door de Tilburgse 
Academische Economische Kring werd verricht. (Ackermans, 
e.a. 1964) Blijkens de resultaten van dit onderzoekhebben 
afgestudeerde economen aanvankelijk moeite met de aanpas
sing in het bedrijfsleven, omdat zij een aantal praktische 
vaardigheden missen. Ook, zo luiden de conclusies, is een 
aantal niet in staat om geleerde verschijnselen in de praktijk 
te herkennen. Een dergelijke situatie bestaat ook bij de in
genieursopleiding, zoals bleek bij een onderzoek, dat onder 
afgestudeerde ingenieurs werd ingesteld. Het bleek, dat vrij
wel alle ingenieurs in hun werk te maken hebben met niet
technische onderwerpen. De overgrote meerderheid van de 
respondenten was dan ook van mening dat enige vorm van on
derwijs in niet-technische onderwerpen van belang is. (Da
niëls, Van de Laar en Van Ginneken 1962) Voor een goed 
deel is deze niet geheel optimale aansluiting tÎrug te voeren 
tot de moeilijkheid om de doelstellingen van he1t wetenschap
pelijk onderwijs te operationaliseren. ( Daniëls 196 5, Daniëls 
en Meuwese 1966) Ook uit de resultaten van een adderzoek naar 
de carrières van oudleerlingen van een middelbare school zijn 
dergelijke geluiden te beluisteren. (Van Oudenhoven en Van 
Oudenhoven 1967) 

De formele norm is niet de bedrijfsnorm. 
Een andere situatie is die, waarbij de opleiding wel gericht 
is op de taak, maar waarbij de informele organisatie bepaalt 
in hoeverre de norm gehandhaafd blijft. Reeds Taylor heeft 
gewezen op de invloed, die de groep uitoefént op het prestatie
peil van de leden. (Taylor 1947) Ook uit onderzoeken, die in 
deze tijd zijn verricht blijkt, dat de opleidingsnormen vaak 
hoger liggen dan de bedrijfsnormen. (Belbin, Belbin and Hill 
1957, Glickman and Sharp 1961) Daar waar aan een taakge
richte opleiding niet de nodige follow-up wordt gegeven, ligt 
een verwatering van de opleidingsnorm in de lijn van de ver
wachtingen. (Fleishman, Harris and Burtt 1955) 

De organisatie van de taken beperkt de effec
tiviteit. 
Een derde situatie is die, waarbij de opleiding wel de prak
tijkvaardigheid bijbrengt, maar waar de organisatie van de 
taken de uitoefening ervan beperkt. Zo vond rnen in een va-
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luchtmacht, dat niet meer dan 25o/o van hen werk deed, waar
voor zij waren opgeleid. (Judy 1959) Bij een onderzoek bin
nen de Koninklijke luchtmacht werd bij een groep electroni
ca-monteurs gevonden, dat taken waarvoor zij waren opge
leid, door functionarissen van een hogere rang werden ver
richt. (De Jong 1963) 

Het is deze laatste situatie, waarop in dit onderzoek de aandacht 
wordt geconcentreerd. 
Om bij een bestaande opleiding na te gaan of zij goed op de taak 
is afgestemd, moeten taak en opleidingsprogramma worden ge
analyseerd. In punt 2. 1. wordt een overzicht gegeven van de 
literatuur op het gebied van taakanalyse-methoden voorzover 
deze van belang is voor ons onderzoek. Op grond hiervan wordt 
gekozen voor een bepaalde benaderingswijze. 

2. Taakanalyse. 

Er zijn veel definities van taakanalyse. De meeste komen hier
op neer: taakanalyse is het bepalen en weergeven van informa
tie, die betrekking heeft op de aard van de specifieke functie. 
Sommige omschrijvingen vermelden ook nog de bij het verza
melen van de gegevens gebruikte technieken. (War Manpower 
Commission 1944, Bureau of Naval Personnel 1949) Enkele 
noemen uitdrukkelijk de werkcondities naast de aard van het 
werk. (Ghiselli and Brown 1955) Uit de vele in Europa gangbare 
definities werd een algemene samengesteld van de volgende in
houd : taakanalyse is het uiteenleggen van de taak om de essen
tiële samenstellende elementen en de kwaliteiten, die voor de 
werkers zijn vereist om de taak te vervullen, te bepalen. ( E. P.A. 
1956) Sommige auteurs maken een onderscheid naar taakanalyse 
en werkeranalyse. (Ghiselli and Brown 1955, Viteles 1923) Ook 
zijn er vele definities voor het begrip taak. De meeste komen 
neer op het volgende: het geheel van aktiviteiten, die aan een 
pla.ats in de organisatie zijn gekoppeld. Wordt de analyse be
perkt tot de taak, dan is het resultaat een beschrijving, die zich 
uit zou moeten strekken over de volgende gebieden: 

- de titel; 

werkmethoden en procedures; 
taken, die de werker vervult, 
materialen, voorzieningen, enz., waarvan de werker ge
bruik maakt, 
gereedschap, machines en uitrusting, die de werker ge
bruikt, beschrijving van de werkplek, 
methoden en procedures aangewend bij de taakvervulling, 
bevoegdheden, 
ontvangen en uitgeoefend toezicht, 
produktienorm en, 

- fysieke condities van de werkomgeving; 
werkplek binnen of buiten, 17 



verlichting, 
ventilatie, 
lawaai, 
gevaarlijke en ongezonde aspecten, 

- relatie van de functie tot andere; 
assistenten, 
medewerkers, 
coordinatie van het werk met dat van anderen, 

- arbeidsvoorwaarden; 
selectiemethoden, 
promotiestelsel, 
lengte van de werkperioden, 
salaris, -bedragen en methoden van salarisbepaling, 
permanent of seizoenmatig karakter van de taak, 
gelegenheid voor ontplooiing. (Ghiselli and Brown 1955) 

Op de resultaten van taakanalytische arbeid is veel kritiek ge
leverd. Over taakbeschrijvingen van een organisatie als het 
leger van de Verenigde Staten is gezegd, dat deze te vaag zijn 
en niet de noodzakelijke gegevens leveren voor de specialisten 
op het personeelsgebied. (Germain, Browne and Bellows 1953) 
Over het vaststellen van de fysieke vereisten voor het personeel 
van de Luchtmacht van de Verenigde Staten werd een nog kras
sere uitspraak gedaan. De rapporteur stelde, dat taakanalisten 
de relevante vereisten eenvoudig niet kunnen vas~stellen. ( Rupe 
1956) Een literatuurstudie van analyses van techj'lische functies 
leidde tot de conclusie, dat onvoldoende aandacht' wordt besteed 
aan de taakverrichting zelf. (Jones,. Hubbert and Haase 1953) 
De schrijvers achtten een verbetering van de situatie op korte 
termijn niet heel waarschijnlijk. In de eerste plaats, omdat de 
gedachte prevaleert, dat een taakbeschrijving bruikbaar is voor 
elk doel. Zij achtten het evenwel onmogelijk om alle taakge
bieden voldoende diepgaand te behandelen. In de tweede plaats, 
omdat werkclassificatie als voornaamste doel van taakanalyse 
werd gezien, hetgeen leidde tot korte beschrijvingen. 

De definitie van taakanalyse, zoals die door het European Pro
ductivity Agency is opgesteld, bergt de bron van de moeilijkhe
den in zich. Als de taakanalist een analyse wil maken, moet hij 
bepalen welke elementen essentieel zijn en welke kwaliteiten 
voor de werker zijn vereist om de taak te vervullen. Van hem 
wordt dan verwacht, dat hij de taak bekijkt door de bril van de 
ergonoom, de medicus, de organisatie-deskundige, de psycho
loog, enz. Maar veel steun heeft hij van hen niet te verwachten, 
want zij weten vaak niet precies welke vragen zij door de ana
list beantwoord willen zien. (Kershner 1955) De analist kan de 
taak dus niet anders dan weinig gericht benaderen. Bij een zo 
grote mate van vrijheid komen de bezwaren in g~ote lijnen neer 
op die welke tegen het interview worden aangevoerd. Met het 
interview kan men allerlei gebieden bestrijken. Het heeft een 
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zemogelijkheid ZIJn onnauwkeurigheid en vaagheid. (Van der 
Giessen 1957) Is enerzijds de benadering van de analist te wei
nig gericht, anderzijds wordt van de werker gevraagd dat hij 
zich zijn taak voor de geest kan roepen en onder woorden kan 
brengen. 
Een onderzoek, dat bij de luchtmacht van de Verenigde Staten 
werd uitgevoerd ondersteunt deze bezwaren. (Rupe 1952, Rupe 
and Westen 1955, Rupe and Westen 1955, Rupe 1956) Deze on
derzoekers vergeleken de opbrengsten van 5 methoden, die in 
de literatuur het meest worden genoemd. 

Deze methoden zijn: 

-De enquête. 
Deze methode zoekt informatie te verkrijgen tegen minimale 
kosten zonder de directe hulp van de analist. Formulieren 
met volledige instructies worden klaargemaakt. De formu
lieren worden verstuurd naar werknemers, die representa
tief zijn in termen van verricht werk en vaardigheid. De 
werknemers beschrijven hun taak en schatten de vereisten 
voor een succesvolle prestatie. 

-De groepsinterviewmethode. 
Een groot aantal werknemers wordt op een centrale plaats 
bijeengeroepen en vult daar de formulieren in die bij de 
questionnaire- methode worden gebruikt. Hulp van de analist 
is toegestaan, maar door het grote aantal invullers is deze 
meestal gering. 

- De individuele interviewmethode. 
Met de hulp van de chefs selecteren de analisten een aantal 
representatieve werkers en interviewen dezen buiten de 
werkplek . 

-De observatie- en interviewmethode. 
Buiten dat bezoeken aan de werkplek worden gebracht is de
ze methode gelijk aan de vorige. 

-De technische conferentiemethode. 
Een aantal experts komt samen. Onder supervisie van de 
analist wordt de informatie verzameld en geordend in onder
ling overleg. 

Twaalf dienstvakken, die representatief waren voor het algeme-
ne luchtmachtbedrijf werden als proefvelden uitgekozen. De ta-
ken van het personeel van een bepaald niveau van vakbekwaam
heid moesten worden geanalyseerd. De analisten waren be
roepsmilitairen met twaalf of meer ja ar schoolopleiding. Zij 
hadden een meer dan middelmatige intelligentie, volwassenheid 
en stabiliteit. Zij waren beroepsmilitairen in de normale car
rièrelijn met meer dan vier jaar militaire ervaring. Naast 
hun opleiding in taak- analyse met een groot aantal praktijk
oefeningen hadden zij cursussen gevolgd in algemene psycholo-
gie, bedrijfspsychologie, interviewen, elementaire statistiek 
enpersoneelsbeleid. Vier analisten analyseerden twaalf dienst- 19 



vakken met behulp van het groepsinterview, het individuele in
terview, de observatie en het interview en de technische confe
rentie. Elke analist bestudeerde de afzonderlijke taken met 
slechts een methode. De informatie, die via de verschillende 
methoden door de analisten werd verzameld, werd per dienstvak 
samengevoegd en op 100o/ogesteld. Langs deze weg kon per ana
list en per methode het opbrengstpercentage worden vastgesteld. 
De opbrengstpercentages van de afzonderlijke lijsten waren te
leurstellend zoals tabel 1 laat zien. 

Tabel 1 Gemiddelden en spreiding van de percentages. 

Methode Gemiddelde Spreiding 

groepsinterview 10 o/o 3 - 21,9o/o 
individueel interview 16, 1o/o 4 -39 , 3% 
observatie en interview 15, 1 o/o 4 - 35, 4o/o 
technische conferentie 14, 9o/o 3 - 42, 4o/o 
enquête 5' 5o/o 0- 29,3o/o 

Als per dienstvak de gegevens van de lijsten van de vier analis
ten worden samengevoegd, dan worden de resultaten beter zo
als tabel 2 aangeeft. Daar bij het invullen van de enquête geen 
analisten waren betrokken, ontbreekt de enquête ih tabel 2. 

Tabel 2 Gemiddelden en spreiding van de percebtages bij sa-
menvoeging van de inbreng van de analisten. 

Methode Gemiddelde Spreiding 

groepsinterview 28 , 8o/o 13,3 - 39, 1o/o 
individueel interview 45' 8o/o 30,3 - 65,8o/o 
observatie en interview 43' 8o/o 29,4 - 60, Oo/o 
technische conferentie 44, 2o/o 33,7-61,3% 

Over de vereiste scholing, kennis en fysieke vereisten waren 
de verklaringen zo weifelachtig en de aantallen zo klein, dat 
van een bewerking werd afgezien. 

Uit het voorgaande trekken wij de conclusie, dat algemene 
taakbeschrijvingen voor ons onderzoek niet bruikbaar zijn. De 
vergaring van gegevens over de taak zal via specifieke bena
deringswijzen moeten geschieden. Onderzoeken door het ar
beidsbureau van de Verenigde Staten verricht, wezen uit, dat 
analisten, die waren toegerust met een specifiek observatieka
der, valiede gegevens voor psychologisch onderzoek kbnden in
winnen. (Trattner, Fine and Kubis 1955, Klieger and Mosel 
1953) Taakanalyse is dan de beschrijving van de d.ak vanuit een 

20 aantal nauw omschreven gezichtspunten. 



Gezichtspunten kunnen o.a. zijn: 

- Voor slagen en falen critieke voorvallen . 

Bij deze benadering wordt gevraagd naar uitersten. De ana
list vraagt naar beschrijvingen van uitzonderlijk goede en 
onvoldoende taakuitvoering. Deze methode kan gegevens le
veren om o.a. bestaande opleidingen op relevante punten bij 
te sturen. ( Flanagan 1949) 

-De mate waarin het werk zelfstandige beslis
singen vereist. 
Dit wordt ter onderscheiding van het voorgeschreven deel 
van het werk de vrijheidsmarge genoemd. Volgens Jaques is 
de marge van vrijheid bepalend voor het niveau van het werk. 
De periode die ligt tussen het tijdstip van de beslissing en 
het tijdstip, waarop de juistheid van de beslissing kan worden 
bepaald, is een maat voor het niveau van het werk. (Jaques 
1956) 

- De frekwentie van voorkomen, de moeilijk
heidsgraad, het vereiste opleidingsniveau, 
enz. 
Hierbij worden een aantal subtaken gegeven, waarna de vraag 
wordt gesteld, waarop men een antwoord wenst te verkrijgen. 
(McCormick and Ammerman 1960, McCormick and Tom
brink 1960) 

Een uitvloeisel van deze specifieke benaderingswijze is de me
thode van de aanstreeplijst, die door Rupe weer nieuw leven is 
ingeblazen, na jaren in vergetelheid te zijn geweest. (Charters 
en Whitley 1924) Bij deze methode wordt aan de werker een 
lijst met werkzaamheden voorgelegd. Een aantal specifieke 
vragen wordt voor alle items gesteld. Het antwoorden is meest-
al beperkt tot het aanstrepen van antwoordmogelijkheden. De 
werker wordt het gemakkelijk gemaakt, omdat hij de taken al
leen maar hoeft te herkennen. Hij hoeft niet het gehele werk
terrein te kunnen reproduceren. De aanstreeplijst heeft boven
dienhet voordeel, dat in korte tijd grote hoeveelheden informa-
tie kunnen worden verzameld. Bij de Amerikaanse luchtmacht 
heeft deze methode een grote bloei beleefd. Het bleek mogelijk 
een survey waaraan 3000 mensen over de gehele wereld deel
namen in 30 dagen af te werken. Afhankelijk van de specificiteit 
waarmee de vragen zijn geformuleerd, varieert de betrouw
baarheid van . 65 tot . 85. (Morsh 1964) Vager gestelde vragen 
leverden lagere betrouwbaarheidscoëfficiënten dan meer con
creet gestelde vragen. (McCormick and Ammerman 1960, Mc
Cormick and Tombrink 1960) Dit is geheel in overeenstemming 
met onderzoeksresultaten, die in de literatuur over beoorde
lingen worden vermeld. Hoewel over een groot aantal items de
zelfde vragen worden gesteld, leidt dit niet tot willekeurig in
vullen of tot invullen volgens een star antwoordpatroon. (North 21 



1957) Overigens blijft de vraag bestaan hoe men aan de items 
komt voor de aanstreeplijst. Over het produceren van de items, 
door mensen die het werk zelf doen, mogen geen hoge verwach
tingen worden gekoesterd. Dit bleek uit een onderzoek, waar
bij aanstreeplijsten, waarop 50o/o van de taakonderdelen waren 
vermeld, werden voorgelegd aanmensen,die deze taak verrich
ten . Hun werd gevraagd deze lijsten aan te vullen. Het bleek 
dat hun i.nbreng was te verwaarlozen. ( Fruchter 196 3) 

Om de taak van de maçhinist te analyseren maken wij gebruik 
van de specifieke benaderingswijze. Daarbij worden twee me
thoden gebruikt: de aanstreeplijst en het gerichte vraaggesprek. 
Bij beide methoden worden over een gegeven taakinhoud speci
fieke vragen gesteld. 
De analyse van de taak van de machinist wordt in par. 3 be
sproken. Hieraan gaat par. 2 met een bespreking van het dienst
vak machinist en de werkplek vooraf. 

2. HET DIENSTVAK MACHINIST 

1. De machinist. 

De jougeman, die bij de Koninklijke marine in beroepsdienst 
wil treden, is ongeveer zestien jaar oud. Als reg~l is hij in het 
bezit van een LTS-diploma. Hij wordt aangesteld lals 

-machinist der derde klasse. (machinist 3, in ta-
bellen m3) Hij volgt dan de eerste vakopleiding, die ongeveer 
elf weken duurt. Na ongeveer een jaar kan hij worden bevor
derd tot 

- machinist der tweede klasse. (machinist 2, m2) 
Na een jaar als zodanig gediend te hebben kan hij tot 

-machinist der eerste klasse (mac.hinist 1, m1) 
worden bevorderd. Gedurende de tijd dat hij ma~hinist 1 is, 
kan hij het brevet olieman halen. Alleen machinisten 1 olie
man (om) worden toegelaten tot de opleiding tot korporaal
machinist. Voordat hij deze opleiding ingaat, heeft hij vier 
tot zeven jaar als ongegradueerde machinist gediend . 

- korpor aal - m a c h in is t ( kpl) wordt hij, nadat hij met suc
ces de kaderopleiding en de vakopleiding; die ongeveer een 
half jaar duurt,heeft gevolgd. In deze rang dient hij gewoon
lijk zes tot acht jaar. De gemiddelde leeftijd van de korpo
raals is vijfentwintig jaar. 

- sergeant -machinist ( sgt). Nadat de korporaal geslaagd 
is voor het eindexamen van de ongeveer andeirhalf jaar du
rende opleiding tot sergeant-machinist wordt hij tot sergeant 
bevorderd. De diensttijd in deze rang is ongeveer negen à 
tien jaar. De gemiddelde leeftijd van de sergeanten is ne-

22 genendertig jaar. 
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-sergeant-majoor (sm). De gemiddelde leeftijd van de 
sergeanten-majoor is zesenveert ig jaar. De diensttijd in de
ze rang is ongeveer acht jaar. De bevordering t ot de rang 
van sergeant -majoor geschiedt bij keuze. 

- opper m ach in is t . De bevordering tot oppermachinist ge
schiedt eveneens bij keuze. Zie figuur 3. 

In de loopbaan zijn er dus drie vaktechnische opleidingsperiaden 
opgenomen. Het zijn de eerste vakopleiding, de opleiding tot 
korporaal-machinist en de opleiding tot sergeant-machinist. De 
eerste vakopleiding duurt ongeveer twaalf weken . De machinist 
3 wordt een algemeen inzicht in het machinekamerb edrijf en 
een aantal praktische vaardigheden bijgebracht. De opleiding 
tot korporaal-machinist duurt zes maanden. In deze cursus 
hebben de praktijklessen de overhand. In de ongeveer achttien 
maanden durende opleiding tot sergeant-machinist heeft de the
orie de overhand. Deze cursus heeft tot doel de cursist vak
technische bagage te geven, die nodig is voor een goede taak
vervulling als onderofficier. 

2. De werkplek. 

Het onderzoeksgebied werd beperkt tot de reparatie- en onder
houdswerkzaamheden in de voortstuwingscompar timenten van 
stoomturbineschepen. Deze stoomschepen waren de kruisers, 
het vliegkampschip en een aantal onderzeebootja,gers. Het re
paratie- en onderhoudswerk van stoomschepen werd gekozen, 
omdat 
- hier personeel in voldoende grote aantallen werkzaam is; 
- hier een goede mogelijkheid lag voor de vergelijking tussen 

opleiding en taak; 
- de meeste onderofficieren aan boord van stoomschepen zijn 

geplaatst. 
De stoomschepen tellen twee eenheden, die elk 1een schroefas 
aandrijven. Elke eenheid of unit bestaat uit twee com partimen
ten: een ketelruim en een machinekamer. In het ketelruim wordt 
in de ketels het voedingwater tot stoom verhit. Rehalve de ke
tels staan hier ook een aantal hulpwerktuigen opgest e l d. In de 
machinekamer wordt de stoom in de voortstuwingsturbines ge
leid. Ook hier staan een aantal hulpwerktuigen opgesteld. 
De technische dienst wordt geleid door hethoofd van de machi
nekamer. Zie de figuren 4 en 5. Aan hem zijn een aantal offi
cieren van de technische dienst , onderofficieren-machinist en 
m achinisten toegevoegd. Een sergeant-ma joor s t aat a an het 
hoofd van een unit bestaande uit een machinekamer e n een ke
telruim. In de afzonderlijke compartimenten heeft een sergeant 
het toezicht. De sergeant heeft gewoonlijk een t,ot drie korpo
raals en vier tot acht ongegradueerde machinisten aan zich toe
gevoegd. Het aantal officieren, dat leiding geeft bij reparatie
en onderhoud is aan boord van de kruisers en het vliegkamp-
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Figuur 5 Organisatieschema bij reparatie- en 
onderhoudswerk in de voortstuwings
compartimenten van kruisers en 
vliegkampschip. 
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schip groter dan aan boord van de onderzeebootjagers. Dit 
houdt verband met het verschil in uitgebreidheid van de machi
neparken. 

3. De opleiding tot sergeant-machinist. 

Personeel, dat de rangen bekleedt van korporaal, sergeant, 
sergeant-majoor en adjudant-onderofficier ( oppermachinist) is 
onderofficier. 
In ons onderzoek richten wij ons vooral op de onderofficieren 
in de rangen van sergeant en sergeant-majoor. Zij hebben één
zelfde opleiding: de opleiding tot sergeant-machinist. Zij heb
ben verschillende functies: de sergeant is chef van een compar
timent en de sergeant-majoor is chef van een unit . Zij verschil
len in leeftijd: de gemiddelde leeftijd van de sergeanten is ne
genendertig jaar en de gemiddelde leeftijd van de sergeanten
majoor is zesenveertig jaar. 
In de voorschriften (VVKM 1961) worden de eisen, waaraan een 
machinist moet voldoen om tot sergeant te worden bevorderd, 
omschreven. Deze eisen, waar het opleidingsprogramma op 
gericht is, luiden: 

-Theorie: 
Grondige kennis in het algemeen van stoomketels in ge
bruik bij de K. M. 
Kennis van de inrichting en bouwwijze, de werking, de 
behandeling en het onderhoud van stoomketels, stoom
zuigermachines, stoomturbines, verbrandingsmotoren 
en hulpwerktuigen behorende tot het machinekamerbedrijf. 
Enige kennis van de natuur- en werktuigkunde tot begrip 
van de werking van stoomketels , stoomzuigermachines, 
stoomturbines, condensors, verbrandingsmotoren, pom
pen, compressoren en koelmachines, arbeid en arbeids
vermogen, werking van hefbomen. 
Kennis van de inrichting en de werking van de stoomver
delingstoestellen en de wijze van opmeten van het vermo
gen aan stoom zuigermachines. 

- Praktijk: 
Goede bedrevenheid in metaalbewerking zowel machinaal 
als met de hand. 
Goede bedrevenheid in herstel- en onderhoudswerkzaam
heden, welke voorkomen aan boord van schepen, met be
hulp van de aldaar ter beschikking zijnde werktuigen. 
Goede bedrevenheid in het machinebankwerken in het 
machinekamerbedrijf en daarbuiten. 
Bedrevenheid in het lezen van werktuigkundige tekeningen. 
Bedrevenheid in het maken van werktekeningen van een
voudigè machine-onderdelen. 
Bedrevenheid in het behandelen en het verrichten van on
derhoudswerkzaamheden aan koelmachines. 
Goede bedrevenheid in het voeren van de administratie 
detail-machinist. 27 



In de opleiding, die ongeveer 3000 lesuren telt, wordt de kandi
daat opgewerkt tot het niveau van de bevorderingseisen. Sinds 
1948 hebben de sergeantsopleidingen in grote lijnen een gelijk 
patroon gehad. In het onderstaande overzicht worden de behan
delde vakken gegeven en in globale cijfers het aantal lesuren per 
vak. 
Lesvakken, oefeningenenlesuren van de opleiding tot sergeant
machinist. 

Lesvakken Aant a l uren 

Werkplaatstechniek 750 
Natuur- en werktuigkunde 410 
Wiskunde 340 
Turbines 240 
Motoren 170 
Hulpwerktuigen 240 
Ketels 170 
Mechanische technologie 100 
Werktuigkundig tekenen 210 
Engels 240 
Electratec hniek 70 

Het lesprogramma bestaat uit een theorie- en een pra ktijkge
deelte. Over de stofwordt de cursist geexamineer9. De theorie
kennis wordt getoetst met schriftelijke examens, die groten
deels aansluiten op bedrijfsproblemen. De kenniè van de prak
tijkvakken wordt onderzocht aan de hand van pralJtijkopgaven. 
Het lesprogramma is gedetailleerd weergegeven in bijlage 4. 

3. DE ANALYSE VAN DE TAAK 

De analyse richt zich op het onderhoucts- en reparatiewerk in 
de voortstuwingscompartimenten. Andere aspecten, zoals be
dienen, rapporteren, instrueren, e.d. bleven dus buiten be
schouwing. De vraag waarop wij het antwoord zoc ht e n, luidde: 
Wat doen de sergeant en de sergeant-majoor van het reparatie
en onderhoudswerk en in hoeverre zijri zij hierbij zelfstandig 
werkzaam? Om ook een inz icht te krijgen in de bedrijfsachter
grond van de onderofficier-machinist wordt het taakgebied van 
het gehele dienstvak machinist in kaart gebracht alvorens een 
gedetailleerde analyse te maken van de taken van de sergeant 
en de sergeant-majoor. Aldus wordt de analyse van de t aak van 
de mac hinist in twee fasen uitgevoerd: 
- In de eerste fase worden de reparatie- en onderhoudswerk

zaamheden geleed naar de rangen van de uitv oerenede machi
nisten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van d e methode van 
de aanstreeplijst. 

- In de tweede fase wordt van de taken van de Eiergeant en de 
sergeant-majoor een meer gedetailleerde analyse gemaakt. 

28 Hier wordt gebruik gemaakt van het vraaggesprek. 



1. Verdeling van de reparatie- en onderhouds
werkzaamheden over de rangen. 

De vraagstelling voor dit onderdeel luidt: 
Welke werkzaamheden worden door machinisten van welke ni
veau' s uitgevoerd en gecontroleerd? 
De onderhoudswerkzaamheden worden door sergeanten in ruwe 
vorm in werkschriften genoteerd . Deze werkschriften geven 
het uitvoerende aspect weer van de onderhoudstaken. Zij ver
schaften het uitgangsmateriaal voor dit onderdeel van de analy
se. Daar de methode van de aanstreeplijst het voordeel heeft, 
dat in korte tijd veel gegevens kunnen worden verzameld, werd 
van deze methode gebruik gemaakt. De werkzaamheden werden 
als items in de aanstreeplijst opgenomen. De werkschriften 
van een kruiser en een onderzeebootjager, die gedurende een 
periode van twee jaar waren bijgehouden, waren beschikbaar. 
Het aantal taken, dat getrokken werd uit de werkschriften was 
te groot om in een handzame lijst op te nemen . In samenwerking 
met een groep deskundige beoordelaars, bestaande uit officie
ren van de technische dienst, bleek het mogelijk het aant al ta
ken voor de vragenlijst in te korten zonder afbreuk te doen aan 
de representativiteit van het materiaal. Ook bleek het nodig 
een ondersc heid te maken naa r individueel- en groepswerk. Het 
individuele werk kan door een enkele machinist zonder fysieke 
hulp van anderen worden verricht. Het groepswerk bestaat uit 
taken, die de inspanning van een aantal samenwerkende mensen 
vereisen. Terwille van de overzichtelijkheid werden de werk
zaamheden van de lijst ingedeeld in categorieën. Deze catego
rieën moesten aan twee voorwaarden voldoen: de items moesten 
zoveeL mogelijk aansluiten op de termen, die aan boord worden 
gehanteerd en er diende zo min mogelijk overlap te zijn tussen 
de verschillende categorieën. Deze cat egorieën werden in over
leg met deskundige beoordelaars - officieren van de technische 
dienst - opgesteld. Aldus ontstonden twee lijsten met cat ego
rieën werkzaamheden: 

- Individuele werkzaamheden , 
een lijst met 437 items met de volgende categorieën: 

reinigen 
aanbrengen van leidingen, meters, deksels , luiken , be
plating, verteringsplaten , bouten en moeren 
losnemen van leidingen, meters , deksels, luiken, bepla
ting, verteringsplaten, bouten en moeren 
montage van kleppen, afsluiters, aftappen, werkbussen 
en flenzen 
demontage van kleppen, afslu iters, afta ppen, werkbus
sen en flenzen 
m ontage van toestellen en onderdelen 
demontage van toestellen en onderdelen 
verpakken 
opzuiveren, pasmaken, gangbaar maken, schuren 
meten 



afstellen 
inspecteren 
beproeven 
handvaardigheidstaken 
taken als olie verversen, ontluchten 

- Groepswerkzaamheden, 
een lijst met 113 items met de volgende categorieën: 

aanbrengen van leidingen 
losnemen van leidingen 
montage van kleppen 
demontage van kleppen 
montage van toestellen 
demontage van toestellen 
beproeven 

Na elk van de 437 items van de lijst met individuele werk
zaamheden werden de volgende vragen gesteld: 

Wie doet dit werk meestal? 
Wie controleert het verrichte werk meestal? 

Voor de 113 items van de lijst met groepswerkzaamheden luid
den de vragen: 

Wie werken hieraan? 
Wie controleert het verrichte werk meestal? 

De antwoordmogelijkheden waren: 
machinist der derde klasse (m3) 
machinist der tweede klasse (m2) 
machinist der eerste klasse (ml) 
machinist der eerste klasse in het bezit van het brevet olie
man (om) 
korporaal-machinist ( kpl) 
sergeant of sergeant-majoor-machinist ( sgt/ sm) 
officier van de technische dienst ( off) 
het vraagteken ( ? ) 

Bij proefnemingen met een voorlopige lijst bleek het voor de 
invullers niet mogelijk te onderscheiden naar de . antwoordmoge- . 
lijkheden sergeant en sergeant-majoor . De respondenten waren 
van mening, dat zij meer moesten weten over de totale werk
zaamheid om te kunnen bepalen of de taak door een sergeant of 
door een sergeant-majoor wordt uitgevoerd. Daarom werden 
deze twee antwoordmogelijkheden samengevoegd. Dit is o
verigens niet bezwaarlijk. In punt 2 worden de taken van de ser
ge anten en sergeanten-majoor meer gedetailleerd geanalyseerd. 
Het is een bekend verschijnsel, dat men zijn eigen taak anders 
ziet als een ander die ziet. Het is dus mogelijk dat machinisten 
van verschillende gezagsniveau' s de taken verschillend beoor
delen. Daarom werden de lijsten voorgelegd aan o:ngegradueer
de machinisten, korporaals en sergeanten. Uit !de verkregen 
resultaten bleek, dat de drie groepen respondenten inderdaad 
verschillend antwoordden. Zie bijlage 1. De verschillen zijn 

30 echter niet zo groot, dat zij een belemmering vormen voor een 



meer overzichtelijke weergave in dit hoofdstuk. Per categorie 
werkzaamheden werd het aantal op 100o/o gesteld. Vervolgens 
werden de uitspraken van de respondenten per antwoordcatego
rie (m3, m2, enz . ) gemiddeld. De gemiddelde percentages zijn 
indetabellen 3 en 4 gegeven. De uitvoeringvan dit deel van het 
onderzoek ging als volgt: De lijsten werden in drie zittingen 
voor gelegd, twee lijsten met individuele werkzaamheden 's mor
gens en een lijst met groepswerkzaamheden 's middags. De in
structie voor het invullen ging bij de lijsten. Bijlage 1. De res
pondenten waren 13 engegradueerde machinisten, 17 korporaals 
en 16 sergeanten . Alle respondenten dienden aan boord van 
stoomschepen en waren sinds tenminste twee jaar werkzaam 
aan boord van deze schepen. 
Uit de tabellen 3 en 4 kunnen enige conclusies worden getrok
ken. 
- Er is een geleidelijke opbouw in de werkzaamheden, die de 

machinist tijdens zijn loopbaan uitvoert. 
- Het overgrote deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd 

door engegradueerde machinisten en korporaals. 
- Het werk van engegradueerde machinisten heeft een onge

schoold tot halfgeschoold karakter . Het werk van machinis
ten 2 en machinisten 3 heeft een uitgesproken ongeschoold . 
karakter. Ongegradueerde machinisten hebben slechts bij . 
hoge uitzondering een controlerende taak. 

- De korporaal is vaak voorman bij groepswerkzaamheden. 
Onder toezicht monteert en demonteert hij toestellen en ver
richt hij het bijkomende meet-, inspectie- en toetswerk. Als 
zodanig is hij een geschoold reparatie- en onderhoudsmon
teur. 

- Aan sergeanten en sergeanten-majoor wordt het uitvoerende 
montage- en demontagewerk niet toegeschreven. Voor zover 
uitvoerend werk tot hun rangen wordt gerekend betreft dit: 
meten, inspecteren en beproeven. De controle op deze ver
richtingen vormt een grensgebied met het werkterrein van 
de officier. 

Op deze conclusies komen wij in het laatste hoofdstuk terug. In 
punt 2 worden de taken van de sergeant- en de sergeant-majoor
machinist geanalyseerd. 

2. De analyse van de taak van de sergeant en 
de sergeant-majoor-machinist gericht op de 
probleem stelling. 

Bij de beantwoording van de aanstreeplijst bleek een onderscheid 
naar de antwoordmogelijkheden sergeant en sergeant-majoor 
niet mogelijk. Ook liet zij een belangrijk deel van het werk van 
deze onderofficieren buiten beschouwing, omdat, zoals gezegd, 
in de werkschriften bijna uitsluitend uitvoerend onderhouds
werk was opgenomen. Bovendien betrof de vraagstelling bij de 
aanstreeplijst niet het zelfstandigheidsniveau van de uitvoering. 31 
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Tabel 3 

Antwoorden verkregen op de lijst met individuele werkzaamheden. 
Categorieën gerangschikt naar de mate waarin machinisten van 
de verschillende rangen deelnemen aan uitvoering en controle. 

aantal 
Wie doet dit werk meestal? Wie controleert dit werk meestal? 

taken lm31m21mll omlkpl l!~l off l ? I lm31m21m l l om_1 kpl l!~l offl? 

Ir ll ~~g~ 

rÎll--t 
40% 
30% ~~0% 

52 20% 40'/o 
1. Reinigen (100%) 10% 1'20% 

2. Aanbrengen van 64 Jfh_, ll leidingen, meters (100%) 

3. Losnemen van 15 ,rlh_, IL leidingen, meters (100%) = 

4. Montage van 36 Jn_, lh kleppen, afsluiters (100%) 
"""" 

5. Demontage van 33 A IL kleppen, afsluiters (100%) = 

15 sfh. n-, 
6. Ambachtelijk werk (100%) ==-

I ___r__fTL ll 60 
7. Verpakken (100%) -==-

8. Taken als olie 22 JiTh_ lh verversen (100%) = 

9. Opzuiveren, pas- 40 ~ lh maken, enz. (iOO%) -== 

10. Montage van toe- 36 Jfh ril stellen en onder- (100%) 
delen 

!!. Demontage van 19 Jil, ril toestellen en (100%) ==-onderdelen 

JL 5 0---fTil_ 
12. Beproeven (100%) 

' 

ll A Jl 13. Afstellen (100%) 

9 Ji{h Jl-. 14. Inspecteren ( !00'/o) 

~ 
I 

[b 20 
15. Meten (!DO%) 

"="' 
Totaal aantal taken 437 



Tabel 4 

Antwoor.den verkregen op de lijst met groepswerkzaamheden. 
Categorieën gerangschikt naar de mate waarin machinisten van 
de verschillende rangen deelnemen aan uitvoering en controle. 

Wie werken hieraan? Wie controleert het verrichte 
aantal werk meestal? 
taken m3lm2lm1lomlkpll :~loffl ? lm++++pll!~ l off l ? 

100'7o 100% 
'-80% -80% 

r-fh 
~60'7o co -60% 
-40% -40% 

A Aanbrengen van 19 - 20'7o -20')', 
leidingen ( 100'1•) 

B Losnemen van 16 cfb [b 
leidingen ( 100%) 

c Montage van 6 Jh m kleppen ( 100'7o) 

D Demontage van 8 _ril Jl kleppen ( 100%) 

E Montage van 35 JJ Jl toestellen ( 100%) 

F Demontage van 24 Jil ril toestellen (100%) 

5 ~ Jn G Beproeven (100%) 

Totaal aantal taken 113 
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Gezien de geschetste organisatie van de werkzaamheden is dit 
toch een belangrijk aspect. Naarmate functionarissen van hoge
re gezagsniveau 's meer aan de uitvoering deelnemen , neemt 
het aandeel van de lagere gezagsniveau 1 s af. Als men wil onder
zoeken in hoeverre taak en opleiding van de onderofficier op 
elkaar zijn afgestemd, is het nodig te weten in hoeverre ser
geanten en sergeanten-majoor zelfstandig zijn in het onder
houdswerk. Daarom werden de functies van sergeanten en ser
geanten-majoor nader bestudeerd aan de hand van de werk
zaamheden, waarover in het machinekamerjournaal was ge
rapporteerd. In tegenstelling tot de werkschriften, waarin de 
werkzaamheden zonder verband worden genoteerd, worden in 
het machinekamerjournaal gevalsbeschrijvingen gegeven. Hier
door is het mogelijk kennis te nemen van de geschiedenis van 
het werk. Daarmee is de mogelijkheid geschapen om opdrachten 
te bespreken met de mensen, die er aan hebben deelgenomen. 
Werkzaamheden waarover in het journaal verslag werd gedaan, 
werden besproken met de chefs van de compartimenten (ser
geanten) en de chefs van de units (sergeanten -majoor ). In to
taal werden 356 gevallen uit machinekamerjournalen van zes 
schepen besproken. Onderstaand overzicht geeft per schip voor 
elk compartiment aan de duur van de periode waarover werd 
nagevraagd. 

voor- voor- achter +- achter-
ketel- machine- ke~el- , machine-
ruim kamer ru1m kamer 

schip 1 2 mnd - mnd - mnd - mnd 
schip 2 2 mnd 2 mnd 2 mnd 2 mnd 
schip 3 1 mnd 1, 5 mnd 0, 5 mnd 0, 5 mnd 
schip 4 0, 5 mnd 1, 5 mnd 1 mnd 0, 5 mnd 
schip 5 - mnd 4 mnd - mnd - mnd 
schip 6 2 mnd 2 mnd 2 mnd 2 mnd 

Voor elke taak werd gevraagd van welke gezagsniveau 1 s de func
tionarissen, die aan de uitvoering deelnamen, waren. Het 
vraaggesprek werd gevoerd aan de hand van een classificatie 
van het onderhoudswerk van Miller. (Miller 1951) Hij stelde de 
volgende vijf categorieën op, waarin het onderhoudswerk kan 
worden ondergebracht: 

1. Ins p e ct eren: visueel onderzoek van de installatie. 
Voorbeelden zijn: meten, inspecteren van de gangbaarheid 
van een zuiger, nazien van een aftap. 

2. C he c ken: onderscheiden van binnen tolerantie ten opzichte 
va n buiten tolerantie condities. 
Voorbeelden zijn: het bepalen of meetresultkten al of n iet 
nopen tot verdere aktie. 

3. B ij s t e 11 e n : manipuleren van bedieningsm ~ddelen om de 
werkingvan een installatie binnen tolerantiegr:enzen te bren-
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Voorbeelden zijn: afstellen van de autostartklep van een tur
bocondensaatpomp, afstellen van de regelolie en lagerdruk
olie van een turbostookoliepomp, richten van de peilglazen 
van de ketel. 

4. 0 p s p o r e n van de o o r z a a k v a n s tor in ge n en het 
zoeken naar de oplossing van het probleem. 
Voorbeelden zijn: het niet op de juiste wijze uitklinken van 
een turbocondensaatpomp , een onvoldoende opbrengst van 
een verdamperinstallatie. 

5. Service n: reinigen, smeren, opzuiveren en andere der -
gelijke preventieve onderhoudsakties. 
Voorbeelden zijn: reinigen van smeeroliefilters, polijsten 
van de zuiger van een condensaatregelaar. 

Miller noemt ook de categorie repareren: het herstellen van 
een defect onderdeel. Reparatiewerkzaamheden worden gewoon
lijk niet in de voortstuwingscompartimenten uitgevoerd. Daarom 
wordt deze categorie buiten beschouwing gelaten. 
Deze lijst werd door ons aangevuld met de categorieën montage 
en demontage. De omvang van de installaties maakt het vaak 
noodzakelijk montage- en demontagewerk te verrichten,dat als 
zodaniglos staat van het uit te voeren onderhoudswerk. Als bij
voorbeeld periodieke metingen aan een pomp moeten worden ge
nomen, wordt de pomp vooraf meetklaar gemaakt. Na afloop 
van het meten wordt de pomp afgemonteerd. Het aantal catego
rieën werd daarom met deze twee uitgebreid. 

6. D e m o n t a ge v a n in s t a 11 at ie s om het te geven onder-
houd mogelijk te maken. 

7. Montage van ins t a 11 at ie s na het geven van onderhoud. 
De gevallen werden besproken met de chefs van de comparti
menten en de chefs van de units en opgedeeld naar de 7 boven
genoemde categorieën. Alle gevallen konden in enige catego
rieën worden opgedeeld . Voor elk onderdeel werd gevraagd 
welke functionarissen naar het oordeel van de sergeanten en 
sergeanten-majoor aan de uitvoering deelnamen. Machinisten 
beneden de rang van sergeant zijn helpers van de sergeant als 
chef van het compartiment. Hun aktiviteiten werden geboekt als 
behorend tot de competentie van de sergeant. Aldus waren de 
volgende combinaties mogelijk: sgt; sgt en sm; sgt en off; sm; 
sgt, sm en off; sm en off; off. De combinatie sgt en off bleek 
slechts één enkele keer voor te komen en werd als sgt, sm en 
off geboekt. Bijlage 3 geeft de taken van de onderscheiden ca
tegorieën en de rangen van de functionarissen, die bij de uit
voering betrokken waren. Voor iedere taak werden èn de uit
spraak van de sergeant (chef van het compartiment) èn de uit
spraak van de sergeant -majoor (chef van de unit) genoteerd. 
Evenals bij de antwoorden op de aanstreeplijst bleek ook hier, 
dat de respondenten verschillen in hun oordeel over de mate 
waarin zij deelnemen aan de uitvoering van de werkzaamheden. 

· Zowel sergeanten als sergeanten-majoor hebben de neiging hun 35 



eigen aandeel groter te zien dan de ander die ziet. (Zie de ta
bel aan het einde van bijlage 3) De verschillen waren echter niet , 
zo groot, dat zij een bezwaar vormden voor een meer overzich
telijke weergave in dit hoofdstuk. Per categorie werkzaamheden 
werden de antwoorden van de sergeanten en de sergeanten-ma
joor gemiddeld. 
Tabel 5 geeft aan welke functionarissen betrokken waren bij de 
uitvoering van de 3 56 gevallen die in de machinekamerjournalen 
waren beschreven, In deze tabel is na iedere categorie het aan
tal aktiviteiten vermeld, dat werd besproken. Het totaal is ho
ger dan 3 56, omdat alle gevallen onder meer dan een categorie 
konden worden gebracht. De verdelingen van de uitspraken over 
de verschillende combinaties van functionarissen, die aan de 
uitvoering deelnemen, zijn in procenten weergegeven. 
De gegevens in de tabel wijzen uit: 
- De sergeant is primair een werkmeester. De handvaardig

heidstaken, die in het compartiment worden uitgevoerd, be
horen grotendeels tot zijn competentie. Voor het inspecteren 
en checken is hij in zijn bezigheden afhankelijk van zijn chef. 
Aan het opsporen van de oorzaak van storingen komt hij in 
zeer geringe mate en dan nog onzelfstandig toe. 

- Ten opzichte van de taak van de sergeant vertoont die van de 
sergeant-majoor een duidelijke niveauverhoging. De ser
geant-majoor is ingeschakeld bij een aantal uitvoerende ta
ken. Een zeer groot deel van het inspecteren ~1n checken be
hoort tot zijn competentie, hoewel hij hierbij voor een deel 
afhankelijk is van de officier. Het opsporen ,an de oorzaak 
van storingen behoort tot zijn terrein, maar voor een groot 
deel doet hij dit samen met zijn chef. 

- Ook is een inbreng van officieren bij reparatie- en onder
houdswerkzaamheden te constateren. De officier is aktief 
bij het opsporen van de oorzaak van storingen, inspecteren 
en checken. 

Tijdens de vraaggesprekken stelden wij steeds de vraag of ge
bruik werd gemaakt van constructietekeningen. Het bleek, dat 
constructietekeningen door sergeanten niet zelfstandig worden 
gebruikt. Wel raadpleegt hij de werktekeningen in de werk
schriften om te weten waar en wat moet worden gemeten. De 
sergeant -majoor daarentegen is een regelmatig gebruiker van 
constructietekeningen. 

3. De samenvatting van de resultaten. 

De resultaten verkregen met de aanstreeplijst en het gerichte 
vraaggesprek kunnen als volgt worden samengevat: 
- De grote meerderheid van de handvaardigheidstaken in de 

voortstuwingscompartimenten wordt verricht çloor ongegra
dueerden en korporaals. Het werk van de ongegr~dueerden 
heeft een ongeschoold tot halfgeschoold karakter. 

- Korporaals verrichten werkzaamheden , die risico's met zich 
meebrengen door hun omvang en door hun grote belang voor 

36 het functionneren van het systeem. Daarnaast is hij bij uitstek 



Tabel 5 

Functionarissen betrokken bij de uitvoering van de verschillende 
taken. Categorieën gerangschikt naar betrokkenheid van h ogere 
nivea u's . 

Categorie~n werkzaamheden 
absolute I ·~ I =~ I ·mI ~~ I ~~ I off I aantallen 

n ~r% 75% 
50% 
2 5% 

1, Service n 123 

2 . Vervange n 154 
[l_ 

3. Demonteren 79 
[k 

4 . Monteren 56 
[h 

5, B ijste lle n 10 [D = 

6 . Inspec teren 95 ~ 

7 . Opsporen oorzaak van storingen 35 ~ 

8 . Checken 103 r-1 I 11--, 
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degene, die onder toezicht monteert en demo,nteert en het 
bijkomende meet-, inspectie- en toetswerk verricht. Korpo
raals oefenen toezicht uit bij de uitvoering van ongeschoold 
tot halfgeschoold werk. 

- Sergeanten nemen als regel niet zelf deel aan de uitvoering 
van handvaardigheidstaken. Primair vervullen zij een functie 
als werkmeester; zij oefenen toezicht en controle uit op het 
uitvoerende werk. Aan zelfstandig beoordelen van en beslis
sen over de toestand van de installaties komen zij niet toe. 
Zij maken zeer weinig gebruik van constructietekeningen. Zij 
hebben een grote ervaring in het uitvoeren van werkzaamhe
den van relatief eenvoudig niveau. 

- Sergeanten-majoor komen meer toe aan het zelfstandig oor
delen ·en beslissen over de toestand van de in$tallaties. Zij 
hebben ook een duidelijke inbreng bij de opsporing van de 
oorzaak van storingen. Constructietekeningen gebruiken zij 
veelvuldig. 

- Officieren nemen deel aan het reparatie- en onderhoudswerk 
waar het betreft inspecteren, checken en opsporen van oor
zaak van storingen. 

4. DE ANALYSE VAN DE OPLEIDING TOT SERGEANT-MACHINIST 1) 

Een onmiddellijke vergelijking tussen taak en opleiding is voor 
een aantal onderdelen mogelijk. Dit betreft onderferpen die in 
de praktijklessen aan boord van het oefenschip wortien onderwe
zen en waarvan de kennis met praktijkopgaven wÓrdt getoetst. 
Zo kan men vast stellen wat wordt onderwezen enl dat vergelij
kenmet wat wordt gedaan. Er is ook aan aantal vakken waar een 
dergelijke procedure niet mogelijk is. Deels zijn dit lessen, 
waarvan de kennis wel aan de hand van praktijkopgaven zou kun
nen worden getoetst, maar waarvoor de middelen ontbreken. 
Zo is het niet mogelijk de kennis van de theorie van de werk
tuigen te toetsen aan de hand van een ingebouwde storing in de 
voortstuwingsinstallatie. Kennis van deze vakken wordt daarom 
aan de hand van schriftelijke opga ven bepaald. V oor een ander 
deel zijn het de ondersteunende vakken waarvan de precieze 
bijdrage in de taakverrichting moeilijk is te waarderen. Zo lo
pen wis- en natuurkunde gedeeltelijk uit in bedrijfsvraagstukken 
op papier en gedeeltelijk in theoretische problemen. Voor de 
vakken, die niet worden besloten met een aantal praktijkvraag
stukken zal moeten worden geschat in hoeverre zij zijn afge-

1) Hier wordt een opleidingssituatie geschetst, die bestond tot 1965/ 
1966. Deze toestand was van toepassing op de machinisten op wie dit 
onderzoek betrekking heeft. In 1965/1966 werden een aantal ingrijpen
de maatregelen genomen. Ongegradueerde machinisten worden sinds
dien volgens het leerlingenstelsel opgeleid. De opleiding tot korporaal
machinist werd verlengd en kreeg een verzwaard accent op de theorie
vakken. De opleiding tot sergeant-machinist werd verkort, maar het 

38 niveau van de theorie werd verhoogd. 



Tabel 6 De taakcategorieën als leerdoelen in het opleidings
programma. 

Ta a kc a te gor ie 

Servicen 

Vervangen 

Demonteren 

Monteren 

Bijstellen 

Inspecteren 

Opsporen van de 
oorzaak van sto
ringen. 

Checken 

Gebruik van 
constructie
tekeningen 

Opleiding 

- Praktijklessen. Tijdens de opleiding tot 
korpor aal-machinist. 

- Praktijklessen. Tijdens de opleiding tot 
korpor aal-machinist. 

- Praktijklessen aan boord van het oefenschip. 
(montage en demontage van hulpwerktuigen, 
montage van stuwblok en schroefaslagers) 

- Praktijklessen aan boord van het oefenschip. 
(montage en demontage van hulpwerktuigen, 
montage van stuwblok en sch;roefaslagers) 

- Theorielessen. (bedrijfsvoering en bedrijfs-
techniek) · 

- Praktijklessen aan boord vanhet oefenschip. 
( controlemetingen aan hoofdturbines en hulp
werktuigen, meting en controle van ketel
voeten, ketelinspectie, meting van schroef
aslagers) 

- Theorielessen. (bouw, werkwijze, controle 
en onderhoud van de hoofd- en hulpwerk
tuigen) 

- Theorielessen. (vakken: turbines, ketels, 
hulpwerktuigen en ondersteunende vakken 
als wis- en natuurkunde, mechanica) 
Het opsporen van de oorzaak van storingen 
is geen zelfstandig vak. Uit de beschrijving 
van de opleiding mag echter worden beslo
ten, dat deze aktiviteit tijdens de opleiding 
wordt geleerd. 

- Praktijklessen aan boord van het oefenschip. 
( controlemetingen aan hoofdturbines en hulp
werktuigen, meting en controle van ketel
voeten, ketelinspectie, meting van schroef
aslagers) 

- Theorielessen . (bouw, werkwijze, controle 
en onderhoud van de hoofd- en hulpwerk
tuigen) 

- Praktijklessen aan boord van het oefenschip. 
(bij oefeningen) 

- Theorielessen. 

Oplossen van - Theorielessen . 
wis- en natuur-
kundige vraagstukken. (komt niet voor) 
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stemdop de taken. Om de taak te kunnen vergelijken met de op
leiding is het nodig, dat per taakcategorie wordt vastgesteld of 
hiervoor wordt opgeleid. Bij het vraaggesprek tijdens de taak
analyse werden de werkzaamheden ingedeeld in een aantal 
categorieën. Ook werd gevraagd of gebruik werd gemaakt van 
werktekeningen en of wis- en natuurkundige problemen tot het 
gebied van de onderofficier behoorden. In tabel 6 is weergege
ven of voor deze categorieën werd opgeleid en in welke vorm. 
Voor de opstelling van dit overzicht werd geput uit bijlage 4, 
waarin het opleidingsprogramma gedetailleerd is beschreven. 
Uit dit overzicht blijkt, dat de opleiding tot sergeant -machinist 
opleidt voor de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, die 
aan boord moeten worden verricht. Het is nu mogelijk te bepa
len in hoeverre de opleiding wordt geeffectueerd in de functie. 

5. DE DISCREPANTIE TUSSEN OPLEIDING EN TAAK 
VAN DE ONDEROFFICIER-MACHINIST 

In hoeverre de opleiding wordt geeffectueerd, kan worden afge
meten aan de mate van zelfstandigheid waarmee sergeanten en 
sergeanten-majoor hun werkzaamheden vervullen . Naarmate 
meer gezagsniveau's aan de uitvoering deelnemen, neemt de 
zelfstandigheid van de lagere gezagsniveau' s af. En daarmee 
wordt ook het rendement van de opleiding kleiner. Bij de taak
analyse door middel van het vraaggesprek werd p~r taakcatego
rie bepaald, welke gezagsniveau's aan de uitvoeri~g deelnamen. 
Zie tabel 5. De gegevens uit deze tabel kunnen anders worden 
geordend. Bepaald kan worden of sergeanten en sergea nten-ma
joor zelfstandig, niet-zelfstandig of in het geheel niet aan de 
uitvoering deelnamen. De aldus geordende gegevens vormen 
een maat voor de effectiviteit van de opleiding. Dit is gedaan in 
tabel 7. De gegevens in deze tabel wijzen uit: 

De onderofficier effectueert zijn opleiding slechts gedeelte
lijk. 
De sergeanten hebben een geringere zelfstandigheid dan ser
geanten-majoor. Zij komen ook minder toe aan: de uitvoering 
van een aantal taken. 
De mate, waarin de verschillende opleidingsvakken worden 
geeffectueerd, varieert met het opleidingsvak. 

Wij kunnen dan ook concluderen, dat er een duidelijke disere
pantie bestaat tussen het opleidingsniveau en het taakniveau van 
de sergeant-machinist. Hoewel ook voor de sergeant-majoor
machinist deze discrepantie bestaat, is zij bij hem veel minder 
groot. 
De discrepantie tussen opleiding en taak vormt de basis voor 
het tweede deel van het onderzoek: de wijze waarop de onderof
ficier de gevonden dis~repantie beleeft. Omdat bergeanten en 
sergeanten-majoor eenzelfde opleiding hebben, maar verschil
len in de mate waarin zij deze effectueren, zal de belevingswij
ze van de sergeanten worden geplaatst tegen die van de sergean-

40 ten-majoor. 



Tabel 7 

Taakcategorieën en zelfstandigheidsniveau bij de uitvoering. 
Categorieën gerangschikt naar zelfstandigheidsniveau. 

sergeant sergeant-majoor 

Categorieên 

1
,zell- re· !I geen J: elf rel J geen werkzaamheden ct · zelf- deel- ~tandig zelf- . deel-
stan lg standig ·name standtg name 

n -100~? n ~100% 
~ 75% r- 75% 
- 50% r- 50'7o 
- 2so-o r- 25% · 

1, Servicen 

2. Vervangen I I I D 
3. Demonteren n n 
4. Monteren I I I IL 
5. Bijstellen I I I I [L 

6. Inspecteren c==C1-----=J Cb 

cCl 7. Opsporen oorzaak I I b--, van storingen 

8. Checken I I n I I I I 
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Hr. Ms. Drenthe (onderzeebootjager) 

Hr. Ms. Karel Doorman (vliegkampschip) 

Hr. Ms. Zeven Provinciën (kruiser) 
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Hoofdstuk 11 

De beleving van de discrepantie 

tussen opleiding en taak 

43 



44 

I. DE NEGATIEVE REACTIES BIJ ONVOLDOENDE RUIMTE 

VOOR EFFECTUERING VAN EEN OPLEIDING 

In het kader van de meer algemene problematiek van de mens 
in zijn werk hebben verschillende auteurs aandacht geschonken 
aan de man, die groter is dan zijn taak . Hoewel dit verschijn
sel op ieder niveau voorkomt, is vooral veel geschreven over de 
ongeschoolde- en de halfgeschoolde werknemer. De halfgeschool
de werknemer in de industriele produktie-organisatie zou een 
gefrustreerde figuur zijn. Het afgemeten hoge tempo, waarin 
de vergaand gesplitste arbeid moet worden verricht, zou een te 
grote druk op de werknemer plaatsen. Aan een ontplooiing van 
zijn vermogens zou hij niet toekomen. (Argyris 1957, Fried
mann 1954, Friedmann 1954) Als middelen om zich te handha
ven worden genoemd het ontvluchten van de frustrerende situ
atie door van baan te veranderen, trachten proroptie te maken, 
het werk te zien als een middel om buiten de arb~idstijd te kun
nen leven, enz. Een andere mogelijkheid zou zijn zich te voegen 
naar de omstandigheden. Dan rijst het sombere eeld op van de 
manmet een lauwe afhankelijke tot infantiele instelling. Onder
zoek in dit gebied is echter weinig verricht. Bij vraaggesprekken 
onder automobielwerkers bleek het bestaan van geringe ont
plooiingsmogelijkheden een reden tot verloop te zijn. (Guest 
1955) In ons land is door Daniëls en Uijeri onderzoek op dit ter
rein verricht. Een positieve samenhang - zij het een niet sig
nificante - werd gevonden tussen schoolopleiding en onbevredigd
heid in het werk. (Daniëls 1958) Deze bevinding strookt met re
sultaten uit andere onderzoekingen, waarbij werd gevonden, dat 
meer intelligenten meer onder de geringe verstandelijke belas
ting lijden dan minder intelligenten. (Dijen 1965) 
Naar de meer specifieke problematiek van de reactie van men
sen, die door de structuur van de organisatie hun opleiding 
slechts gedeeltelijk kunnen benutten is nauwelijks systematisch 
onderzoek gedaan. Een tweetal studies van het Instituut voor 
Arbeidsvraagstukken van de Katholieke Hogeschool te Tilburg 
werpen enig licht op dit vraagstuk. Bij een onderzoek onder ad
ministratieve werkers stelden de onderzoekers vast, dat 27o/o 
van de ondervraagden zich onderbelast voelden. Zij waren van 
mening, dat zij meer vakopleiding hadden dan voor hun functie 
noodzakelijk was. De subjectieve onderbelasting was op de la
gere functieniveau' s sterker dan op de hogere.' Degenen, diP 
een hogere opleiding hadden, voelden zich meer onderbelast d2J · 
zij die een lagere opleiding hadden. Dit sprak vooral waar èn 
opleiding met een diploma was afgesloten. Het speelde ook meer 



bij een korte functieduur en het nam af naarmate men langer in 
dezelfde functie was. (Németh en Van der Ven 1966) In een an
der onderzoek werd bij meisjes in vergelijkbare administratie
ve functies een negatieve samenhang aangetroffen tussen de ma
te van onderbelasting en de algemene werktevredenheid. (Né
meth en Angenent 1963) Opgemerkt moet worden, dat bij deze 
onderzoeken niet de objectieve onderbelasting werd bepaald. 
Naast deze onderzoeken zijn er enkele, die terloops vermelden 
hoe mensen reageren in een situatie waarin taak en ople id ing 
niet adequaat op elkaar zijn afgestemd. Bij de Koninklijke lucht
macht werd een groot verloop onder een groep electronica-mon
teurs geconstateerd. Bij navraag bleek, dat deze mensen te
leurgesteld waren, omdat zij werk kregen, dat van lager niveau 
was dan waarvoor zij waren opgeleid. Nadat het opleidingspro
gramma omgebogen was in de richting van de werkelijke taak
eisen, kon op de duur een daling van het verloopspercentage 
worden geregistreerd . (De Jong 1963) Hoewel niet strikt be
trekking hebbend op de relatie opleiding - taak, mag hier t och 
een ervaring worden vermeld, die opgedaan werd met cursisten, 
die al tijdens hun opleiding werden geremd in het uiten van hun 
inzichten. Bij deze cursisten ontwikkelde zich een apathische 
instelling, die zo sterk was ingeslepen, dat zij zelfs in een acute 
noodsituatie niet tot het zelf nemen van actie kwamen. ( Torrance 
1957) Binnen de Koninklijke marine is geconstateerd, dat jonge 
veelbelovende officieren van de technische dienst met een forse 
opleiding zich teleurgesteld voelen in functies, waarin het rou
tinematige werk de overhand heeft. (Van der Woude 1967) 
Ofschoon de bovengenoemde onderzoekingen gering in aantal 
zijn, maken zij toch aannemelijk, d at beperking van de moge
lijkA.eden een opleiding te benutten, negatief wordt beleefd door 
de werknemer. Boven werden een aantal reacties genoemd: 
frustratie, verloop, verstarring. Er zijn nog andere vormen 
bekend, zoals bijvoorbeeld: dagdromen, berusten, het z ich uit
leven in hobbies, enz . De bovengenoemde auteurs vonden bij 
hun onderzoeken, die op andere vraagstellingen waren gericht, 
een relatie tussen een bepaalde belevingswijze en de spanning 
tussen opleiding en taak. Zij gingen niet uit van een model op 
grond waarvan z ij voor af een aantal mogelijke belevingswijzen 
konden omschrijven en onderzoeken . In ons onderzoek willen wij 
uitgaan van zulk een theoretisch model. Op grond hiervan wor
den een aantal hypothesen geformuleerd. De theorie, die dit 
model geeft , wordt hieronder in grote lijnen weergegeven. 

2. DE THEORIE VAN DE COGNITIEVE DISSONANTIE 

Waar tussen opleiding en taak spanning wordt ervaren, zal men 
er naar streven deze spanning op te lossen. Het is mogelijk, dat 
men in dit streven niet slaagt en dat deze spanning blijft bestaan 
in de vorm van frustratie. Een theoretisch kader voor de be
studering van dergelijke verschijnselen werd geleverd door 
Festinger in zijn theorie van de cognitieve dissonantie. (Festinger 45 
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1957) Uitgangspunt van deze theorie is de algem~en aanvaarde 
idee, dat de mens streeft naar een vaste lijn in izijn denken en 
doen . De mens heeft voortdurend te maken met r,elaties tussen 
meningen, gedragingen, overtuigingen of elem~nteh die niet 
met elkaar in overeenstemming zijn. Als zulke elementen, ook 
cognities genaamd, bij elkaar passen spreekt Festinger van een 
consonante relatie. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat de ele
menten in een voor de persoon relevante relatie tot elkaar staan. 
Stroken de elementen, die in een relatie tot elkaar staan niet, 
dan is er sprake van een dissonante relatie. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan, dat de elementen in een relevante relatie tot elkaar 
staan. De centrale hypothesen van zijn theorie zijn: 
- Het bestaan van dissonantie is onaangenaam voor de mens. 

Daardoor wordt hij gemotiveerd de dissonantie te reduceren 
en consonantie te bereiken. 

- Als dissonantie aanwezig is, zal hij bovendien proberen si
tuaties en informatie, die de dissonantie zouden vergroten, 
te vermijden. 

Festinger stelt, dat dissonantie op zich een motiverende factor 
is. Dissonantie is te zien als een omstandigheid , die leidt tot 
dissonantie-reductie, zoals honger ertoe leidt, dat men gaat 
eten. Niet alle dissonanties zijn van gelijke grootte. De grootte 
van de dissonantie is een functie van de belangrijkheid van de 
elementen of groepen elementen, die dissonant zijn in de relatie. 
De sterkte van de dissonantie-reducerende ·krachten is weer een 
functie van de grootte van de dissonantie. Zo ku~men opleiding 
en taak - als men ze in een relevante relatie to~ elkaar acht -
als belangrijke of als onbelangrijke elementen w~rden ervaren. 
Afhankelijk hiervan zullen de dissonantie en de dissonantie-re
ducerende krachten groter of kleiner zijn. In de meest ruime 
zin opgevat, kan een dissonante relatie in een consonante wor
den omgezet door een van de elementen te veranderen. Als 
hoofdwegen om de dissonantie te reduceren ziet Festinger: 

-Verandering van het cognitieve element van 
het eigen gedrag. 
Als er dissonantie bestaat tussen een cognitie van de omge
ving en van het eigen gedrag, dan kan het ongemak worden 
weggewerkt door het eigen gedrag aan de omgeving aan te 
passen. 
Waar een discrepantie tussen opleiding en taak bestaat, zou 
de werknemer geneigd kunnen zijn, na zijn opleiding, minder 
aandacht te besteden aan die vakken, die hij toch niet kan 
effectueren. 

- Verandering van het cognitieve element van 
de omgeving. 
Net als men het eigen gedrag kan veranderen, kan men ook 
de omgeving wijzigen. In de situatie, waarin de werknemer 
zijn opleidingskennis niet kan effectueren, z'ou hij ontslag 
kunnen nemen. Hij zou kunnen trachten een hoger taakniveau 
te bereiken. Het is echter ook mogelijk, dat hij zich inbeeldt, 
dat hij hoger gekwalificeerd werk doet. 



-Toevoegen van nieuwe cognitieve elementen. 
Om een dissonante relatie in een consonante te veranderen 
is het nodig een cognitief element te wijzigen. Dit is ev enwel 
vaak niet mogelijk. Wel is het mogelijk de dissonantie te re
duceren door nieuwe elementen toe te voegen, die de tegen 
stelling tussen de bestaande cognities verzwakken . Zo zou 
degene wiens taakniveau beneden diens opleidingsniveau ligt, 
kunnen menen , dat hij alles van de grond af aan moet leren. 
Hij zou ook van mening kunnen zijn, dat opleidingen niet zo 
belangrijk zijn. 

-Frustratie. 
Daarnaast blijft de mogelijkheid open, dat de dissonantie 
blijft bestaan in de vorm van frustratie. Bij spanning tussen 
opleidings- en taakniveau zou frustratie kunnen bestaan en 
kunnen blijven bestaan, omdat de opleidingskennis niet kan 
worden geeffectueerd. Men voelt zich gedwarsboomd in zijn 
streven om zijn opleid ingskennis te effectueren. 

De theorie van de cognitieve dissonantie wordt door Festinger 
in zeer grote trekken als volgt samengevat: 
- Tussen cognitieve elementen kan een niet-passende relatie 

of dissonantie bestaan . 
- Dissonantie wekt krachten op om de dissonantie te reduceren 

en vermeerdering van dissonantie te vermijden. 
- Deze krachten uiten zich in veranderingen van gedrag en ver

anderingen van cognities. Bovendien hebben zij tot gevolg, 
dat men zich omzichtig blootstelt aan de invloed van nieuwe 
informatie. (Festinger 1957) 

Op de resultaten van onderzoeken met deze theorie als model is 
door verschillende auteurs critiek uitgeoefend. Hun bezwaren 
richten zich voornamelijk op twee gebieden. In de eerste plaats 
zijn vele experimenten dermate ingewikkeld van opzet, dat de 
effecten van de manipulatie niet meer eenduidig kunnen worden 
geïnterpreteerd. In de tweede plaats vertoont de verwerking 
van de resultaten vaak grote tekortkomingen. (Asch 1958, Cha
pa nis en Chapanis 1964, Osgood 1960 , Zajonc 1960) Op het the
oretisch model is echter geen wezenlijke critiek uitgeoefend. 

Uitgaande van de theorie van de cognitieve dissonantie willen 
wij onderzoeken hoe de onderofficier - machinist de discrepantie 
tussen opleiding en taak beleeft. Wij nemen aan, dat opleiding 
en taak voor de onderofficier in een relevante relatie tot elkaar 
staan en. dat deze relatie dissonant is . 
De dissonantie wekt krachten op , die de dissonantie reduceren . 
Deze krachten zijn de volgende: 
- de onderofficier voegt z ijn kennisniveau naar het taakniveau. 
- de onderofficier past het taakniveau aan z ijn kennisnivea u aan, 
- de onderofficier ondersteunt argumenten, die de bestaande 

relatie aanvaardbaar maken. 
Bovendien is het mogelijk, dat de onderofficier zich gefrustreerd 
blijft voelen. · 
In par. 3 wordt deze onderzoekshypothese uitgewerkt. 47 



3. UITWERKING VAN DE ONDERZOEKSHYPOTHESEN 

Uit de analyse van de taak en de opleiding van de onderofficier
machinist is gebleken, dat onderofficieren hun opleidingskennis 
niet volledig effectueren. Voor sergeanten-majoor is dit in min
dere mate het geval dan voor sergeanten. Er is reden om aan 
te nemen, dat de gevonden relatie een dissonante is. Voor ser
geanten zou de dissonantie groter zijn dan voor sergeanten
majoor. Een dissonante relatie leidt tot frustratie en of tot het 
ontstaan van dissonantie-reducerende tendensen. Als de relatie 
tussen opleiding en taak een dissonante is, zouden frustratie en 
de sterkte van de dissonantie-reducerende tendensen groter 
moeten zijn naarmate de. discrepantie tussen opleiding en taak 
groter is. Zie figuur 6 . 
Deze algemene hypothese wordt als volgt geconcretiseerd. 
Naarmate de discrepantie tussen opleiding en taak groter is: 

- is de aanpassing van het kennisniveau aan het taakniveau 
groter. 

De onderofficier zou zijn vakkennis aan de eisen van de 
taak aan kunnen passen. Voor een deel zou het normale 
slijtageproces hieraan debet kunnen zijn. Maar ook be
staat de mogelijkheid, dat hij zijn kennisniveau gaat on
derschatten . En hij zou ook minder moeite kunnen doen 
om zijn kennis op peil te houden. 

- is de verhoging van het taakniveau groter. 
De onderofficier zou kunnen proberen het taakniveau aan 
zijn kennis aan te passen. Dit zou hij kunnen doen door 
zijn taakgebied gaandeweg uit te breiden. Gezien de or
ganisatie aan boord is dit slechts in beperkte mate mo
gelijk. Een andere mogelijkheid is, dat hij zijn taakge
bied groter ziet dan het in werkelijkheid is. Door zijn 
taakniveau te overschatten lost hij de spanning op. 

- is de aanvaarding van argumenten , die de bestaande relatie 
acceptabel maken, sterker. 

De onderofficier zou de dissonantie kunrten reduceren 
door nieuwe kennisinhouden toe te voegen, ' die consonant 
zijn met de bestaande situatie. Hierbij kan: gedacht wor
den aan argumenten als de volgende: 
Er js zoveel wer~ te doen aan boord, dat niet alle oplei-' 
dingskennis tot uiting kan komen; 
het uitoefenen van toezicht vraagt alle tijd; 
het behoort bij de taak van superieuren om bij belangrijke 
werkzaamheden aanwezig te zijn; 
het is nodig om een groot aantal jaren als sergeant te 
dienen. 

- is de frustratie groter. 

Omdat de relatie tussen opleiding en taak voor sergeanten een 
grotere discrepantie vertoont dan voor sergeanten-majoor zul-

48 len frustratie en dissonantie-reducerende tendenties voor ser-
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B.3. 

B.4. 

B.5. 

B. 2. 3 . is de aanvaarding van argument~n, die de be
staande relatie acceptabel makem, sterker; 

B. 2. 4. is de frustratie groter. I 
I 

Naarmate de persoon een betere opleif:iingsconduite 
heeft: ' 
B. 3. 1. is de aanpassing van het kennis~iveau aan het 

taakniveau groter; j 

B. 3. 2. is de verhoging van het taakniver-u tot het op-
leidingsniveau groter; I 

B. 3. 3. is de aanvaarding van ar gum enten, die de be-
staande relatie acceptabel makerh, sterker; 

B. 3. 4. is de frustratie groter. 

Naarmate de persoon na de opleiding el hoger taak
niveau verwachtte: 
B. 4. 1. is de aanpassing van het kennis iveau aan het 

taakniveau groter; I 
B. 4. 2. is de verhoging van het taakniveau tot het op-

leidingsniveau groter; ! 
B. 4. 3. is de aanvaarding van argument~n, die de be-

staande relatie acceptabel makeR, sterker; 
B. 4. 4. is de frustratie groter. I 
Naarmate de persoon zelfstandigheid en !vakmanschap 
hoger waardeert dan andere aspecten var\. het marine-
bestaan: I 
B. 5. 1. is de aanpassing van het kennis !"jive au aan het 

taakniveau groter; ' 
B. 5. 2. is de verhoging van het taakniveku tot het op

leidingsniveau groter; 
B. 5. 3. is de aanvaarding van ar gum entln' die de be

staande relatie acceptabel maken, sterker; 
B.5.4. is de frustratie groter. 

Groep C betreft de afzonderlijke taken. 

C. Naarmate de discrepantie tussen de opleiding en de afzon
derlijke taken groter is: 

C.l. 

C.2. 

C.3. 

C.4. 

is de aanpassing van het kennisniveau afn het taakni-
veau groter; 1 

is de verhoging van het taakniveau tot het opleidings-
niveau groter; I 
is de aanvaarding van argumenten, die de bestaande 
relatie acceptabel maken, sterker; : 
is de frustratie groter. 

Het onderzochte gebied vormt geen gesloten systeem. In het 
marinebestaan van de onderofficier spelen mee~ factoren dan 
opleiding en taak een rol. Het was niet mogelijk al peze factoren 
te bepalen, maar aan één factor moet zeker aa1dacht worden 
besteed: de conduitebeoordeling. In de beoordelmg wordt een 

50 uitspraak gedaan over de taakverrichting. De bepordeling be-



paalt mede of de man al of niet wordt bevorderd. Zij is dus van 
grote invloed op het wel bevinden van de man in de organisatie. 
Het is dan ook denkbaar, dat de conduitebeoordeling van invloed 
is op de wijze, waarop de onderofficier de gevonden relatietus
sen opleiding en taak beleeft. Als dit het geval is, dan is de 
conduitebeoordeling een belangrijke interfererende variabele 
bij de toetsing van de hypothesen van groep B. Immers uit tal 
van onderzoeken blijkt, dat er een samenhang bestaat tussen 
intelligentie, opleidingsprestaties, andere individu- gebonden 
variabelen en beoordelingen. Om die reden wordt de conduite
beoordeling als een onderzoeksvariabele opgenomen. 
Boven is gezegd, dat de onderzoeksrelatie slechts één relatie 
is in het complex van relaties, die samen het marinebestaan 
maken. De algemene beroepssatisfactie wordt door een groot 
aantal invloeden bepaald. In dit onderzoek vragen wij ons ook af 
in hoeverre er een samenhang bestaat tussen de wijze waarop 
de onderofficier de discrepantie beleeft en de algemene beroeps
satisfactie. 
De mogelijkheden, die onderofficieren krijgen om hun oplei
dingskennis te effectueren, worden mede bepaald door het aan
deel, dat officieren hebben in de uitvoering van het totale werk
pakket van de taken. De voortdurende samenwerking van offi
cieren en onderofficieren in hetzelfde vakgebied leidt tot een 
oordeelsvorming van officieren over de taakuitvoering van on
derofficieren. Kennis van dit oordeel kan een bijdrage vormen 
bij de interpretatie van de resultaten. 

In het onderzoek, dat in dit hoofdstuk wordt besproken: 
- worden de beschreven hypothesen getoetst; 

worden de onderlinge samenhangen van de verschillende in
dividu-gebonden factoren, de huidige conduite en de bele
vingswijze van de discrepantie tussen opleiding en taak, en 
de algemene satisfactie bepaald; 
wordt verslag gedaan van de vraaggesprekken met officieren 
van de technische dienst over de taakverrichting van onder
officieren. 

4. DE ONDERZOEKSGROEPEN EN HET ONDERZOEKSINSTRUMENT 

In deze paragraaf worden de populatie en de volgende onder
zoeksvariabelen nader omschreven: 
- de populatie; 

de individu-gebonden variabelen; 
de belevingswijzen van de discrepantie tussen opleiding en 
taak; 
de algemene beroepssatisfactie; 
de huidige conduitegegevens en het gepasseerd zijn voor be
vordering; 
de onderwerpen, die in de vraaggesprekken met officieren 
van de technische dienst aan de orde komen. 51 



1. De onderzoeksgroep. 
De onderzoeksgroep bestond uit 69 sergeanten en 27 sergeanten
majoor. Zij waren werkzaam in de voortstuwingscompartimen
ten van het vliegkampschip, de kruisers en de onderzeeboot
jagers. 

2. De individu-gebonden variabelen. 
Deze zijn: 

De dienstjaren in de huidige rang. 
Deze gegevens konden worden betrokken uit de personeelsgege
vens van het Ministerie van Defensie (marine). 

De intelligentie. 
De intelligentie werd bepaald met een drietal tests van de Ge
neral Aptitude Test Battery. (U.S. Department of Labor 1962) 
Het waren de tests voor rekenvaardigheid, voor ruimtelijk in
zicht en voor verbale begaafdheid. De onderofficieren, die aan 
het onderzoek deelnamen, werden bezocht op de schepen waar
op zij dienden. Daar maakten zij de intelligentietests. 

De eindexamencijfers van de opleiding tot ser
geant-machinist . 
De cijfers, die werden behaald op het eindexamen werden ver
kregen :uit de dossiers van de Technische Ople fdingen bij de 
Koninklijke marine. Het waren de cijfers voor de ~10lgende vak-
ken: I 

turbines wiskunde · 
ketels electratechniek 
motoren tekenen 
hulpwerktuigen mechanische technologie 
natuur- en werktuigkunde werkplaatstechniek 

De cijfers van ieder vak liepen van 1 tot 100. 

De opleidingsconduite . 
De conduitecijfers over de opleidingstijd werden uit de con
duiteboekjes overgenomen . Zij hadden betrekking op drie pun
ten: gedrag, plichtsbetrachting, militaire aard- en eigenschap
pen. De cijfers liepen van 1 tot 10. 

Het al of niet gepasseerd zijn voor bevorde
ring. 
Of de onderofficieren, die aan het onderzoek deelnamen al of 
niet gepasseerd waren voor bevordering, kon uit de personeels
gegevens van het Ministerie van Defensie (marine) worden op
gemaakt . Hierbij moet worden aangetekend, dat het gepasseerd 
zijn voor bevordering niet inhoudt, dat men dan nooit meer kan 
worden bevorderd. 

De waarde, die men toekent aan vakmanschap en zelfstandig
heid, alsmede de verwachting over het taakniveau na de oplei-

52 ding, de belevingswijzen en de algehele satisfactie werden be-



paald met een vragenlijst. Zie bijlage 5. Deze vragenlijst werd 
aan boord afgenomen. 

De waarde, die men toekent aan zelfstandigheid 
en vakmanschap, werd vastgesteld met de vragen 0 la en 
Olb. 

Vraag Ola Wat is voor U het belangrijkste in de marine? 
Wilt U in volgorde aangeven, welke drie U het be
langrijkste vindt. 
Het belangrijkste voor U geeft U een 1; 
het op een na belangrijkste geeft U een 2; 
het op twee na belangrijkste geeft U een 3 . 

afwisselend leven 
zekerheid van bestaan 
goede verhouding met superieuren 
goede mogelijkheid om een vakman te zijn 
goede bevorderingsmogelijkheden 
zelfstandigheid in mijn werk 
goede verhouding met collega's 
goede accommodatie 
goede pensioenregeling 
gezonde werkruimte 
gunstige mening van mijn gezin over mijn werk 
goede ontspanning buiten het werk 
goede verhouding met minderen 
gunstige meningvan kennissen buiten de KM over 
mijn werk 
goed inzicht in het totale bedrijf. 

Vraag Olb Wat is voor U het minst belangrijke in de marine? 
Wilt U in volgorde aangeven, welke drie U het minst 
belangrijk vindt? 
Het minst belangrijke voor U geeft U een 1; 
het op eennam inst belangrijke voor U geeft U een 2; 
het op twee na minst belangrijke voor U geeft U een 3. 

afwisselend leven 
zekerheid van bestaan 
goede verhouding met superieuren 
goede mogelijkheid om een vakman te zijn 
goede bevorder in gsm ogelijkheden 
zelfstandigheid in mijn werk 
goede verhouding met collega's 
goede accommodatie 
goede pensioenregeling 
gezonde werkruimte 
gunstige mening van mijn ge zin over mijn werk 
goede ontspanning buiten het werk 
goede verhouding met minderen 
gunstige mening van kennissen buiten de KM over 
mijn werk 
goed inzicht in het totale bedrijf. 53 



De verwachting over de taak na de o!p leiding. 
Deze werd gepeild met de vragen 1) 02 tot en met 08 van de 
vragenlijst. Evenals bij de overige rangen van de lijst volgen 
na elke vraag vijf antwoordmogelijkheden, die een schaal van 
positief naar negatief doorlopen. De antwoordmogelijkheden la
ten wij hier kortheidshalve achterwege. Om deze reden zijn 
een aantal vragen iets anders geformuleerd dan in de vragen
lijst. 
02 Verwachtte U toen U van de sergeantsopleiding kwam, dat U 

de wis-, natuur- en scheikunde van de opleiding nodig had 
voor uw werk? 

03 Van turbopompen en turbodynamo's worden axiale- en ra
diale spelingen gemeten. Hoe verwachtte U die metingen te 
doen, toen U van de sergeantsopleiding kwam? 

04 De verkregen meetresultaten worden beoordeeld. In hoe
verre verwachtte U hierbij te worden ingeschakeld? 

05 Verwachtte U de theorie over hoofd- en hulpwerktuigen te 
kunnen gebruiken in uw werk? 

06 Dacht U, toen U van de sergeantsopleiding kwam, dat het 
zelfstandig werken met officiële tekeningen tot uw taak zou 
behoren? 

07 Had U, toen U van de sergeantsopleiding kwam, het idee, 
dat het zelfstandig uitlijnen van pompassen ~ot uw taak zou 
behoren? . 

08 Verwachtte U, dat U zelfstandig turbopompenl en turbodyna
mo's zou moeten monteren en demonteren? I 

1) Bij de vragen, die verwezen naar taken was het zaak om een alge
mene aanduiding zoveel mogelijk te vermijden. Daarom waren de aan
duidingen, die gebruikt waren tijdens de interviewfase van de taakana
lyse, minder bruikbaar. Wel konden uit een aantal categorieën enige 
taken gelicht worden. Het waren taken uit de categorieën monteren, 
demonteren, inspecteren, checken, opsporen van oorzaken van sto
ringen. Ook werd het werken met constructietekeningen in de vragenlijst 
opgenomen. Het was tijdens gesprekken gebleken, dat ,het uitlijnen van 
pompassen wel frekwent, maar niet regelmatig over h~t jaar verspreid 
voorkwam. Daarom werd het uitlijnen van pompassen in de vragenlijst 
als item gebruikt. Werkzaamheden uit de categorieën servicen en ver
vangen worden voornamelijk verricht door machinisten beneden de 
rang van sergeant. Omdat zij grotendeels buiten het werkgebied van 
onderofficieren vallen, bleven deze taken buiten de lijst. Van de ca te
gorie bijstellen werden er geen genomen, omdat het aantal te klein 
was. Aldus werden de volgende werkzaamheden als item in de vragen
lijst geplaatst: 
- monteren en demonteren van turbopompen en turbodynamo's; 
- meten van axiale- en radiale spelingen aan turbopompen en turbo-

dynamo's; 
- beoordelen van de resultaten, die bij meting van axiale- en radiale 

spelingen van turbopompen en turbodynamo's wordEjn verkregen; 
- opsporen van de oorzaak van storingen. 
Deze werkzaamheden zijn in bijlage 3 met x gemerkt. 
- het uitlijnen van pompassen; 

54 - het werken met constructietekeningen. 



3. De belevingswijzen. 

De volgende vier belevingswijzen worden bepaald: 
- de schatting van het eigen kennisniveau; 
- de schatting van het eigen taakniveau; 
- de ondersteuning van argumenten, die de bestaande relatie 

aanvaardbaar maken; 
- de frustratie. 

De schatting van het eigen kennisniveau. 

Deze werd bepaald met de vragen 09 tot en met 15: 
09 In de opleiding tot sergeant-machinist heeft U de vakken 

wis-, natuur- en scheikunde gehad. Hoe is op het ogenblik 
uw kennis van deze vakken? 

10 In de sergeantsopleiding heeft U de theorie hoofd- en hulp
werktuigen gehad. Als U nu examen hierin zou moeten doen, 
wat zou dan het resultaat zijn? 

11 Het komt voor, dat axiale- en radiale spelingen moeten wor
den gemeten aan turbopompen en turbodynamo's. Bent U 
in staat om die metingen te nemen? 

12 Kunt U de resultaten, die bij meting van axiale- en radiale 
spelingen van turbopompen en turbodynamo's worden ver
kregen, beoordelen? 

13 Als de officiële tekeningen op tafel komen, kunt U er dan 
mee werken? 

14 Als pompassen moeten worden uitgelijnd, kunt U dat? 
15 Als turbopompen en turbodynamo's moeten worden gemon-

teerd of gedemonteerd, hoeveel hulp heeft U dan nodig? 

De schatting van het eigen tal3.kniveau. 
Deze werd geregistreerd met de vragen 16 tot en met 21. 
16 Als turbopompen en turbodynamo's worden gemonteerd en 

gedemonteerd, wie heeft dan de leiding? 
17 Als axiale- en radiale spelingen worden gemeten, wie heeft 

het dan voor het zeggen? 
18 Als de resultaten van de metingen van axiale- en radiale 

spelingen moeten worden beoordeeld, wat is dan uw aandeel? 
19 Als de officiële tekeningen worden bestudeerd, wat is dan 

uw inbreng? 
20 Als pompassen moeten worden uitgelijnd, wie heeft dan de 

leiding? 
21 Bij het opsporen van de ocrzaak van storingen, zoals voort

durend onvoldoende opbrengst van een verdamperpomp, wie 
heeft dan de leiding? 

Deze uitspraken konden worden afgezet tegen de resultaten van 
de taakanalyse en de oordelen van officieren. Hieruit zou blijken 
in hoeverre er overeenstemming was tussen enerzijds de me
ningen van onderofficieren en anderzijds de analyseresultaten 
en de oordelen van officieren. 

De ondersteuning van argumenten, die de be
staande relatie aanvaardbaar maken. 
Deze werd vastgesteld met de vragen 22 tot en met 37. 55 
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22 De sergeantsopleiding moet men volgen om te worden be
vorderd, maar de stof staat op vele punten los van het werk 
aan boord. Bent U het met deze uitspraak eens? 

23 In de vakopleidingen wordt meer nadruk gelegd op de theo
rie dan op de praktijkeisen. Bent U het met deze uitspraak 
eens? 

24 Door het vele routine-onderhoudswerk kom ik niet toe aan 
problemen, waarvoor ik oude kennis op zou moeten halen . 
Bent U het met deze uitspraak eens? 

25 In uw functie vraagt het uitoefenen van toezicht op het werk 
van ondergeschikten veel tijd. Komt het voor, dat U hier
door niet toekomt aan werkzaamheden, die U op grond van 
uw opleiding wel aan zou kunnen? 

26 Er zijn ingrijpende werkzaamheden, zoals het onderzoeken, 
waarom de opbrengst van een verdamperpomp voortdurend 
onvoldoende is. Behoort het volgens U tot de functie van uw 
chef, dat hij bij dergelijke werkzaamheden voortdurend aan
wezig is en zegt hoe het moet gebeuren? 

27 Ik doe vaak werk vanmijn ondergeschikten, omdat het werk, 
dat ik op grond van mijn opleiding aan kan, door mijn chefs 
wordt gedaan. Bent U het met deze uitspraak eens? 

28 Om de functie van sergeant-majoor goed te kunnen vervul
len, is het aantal jaren, dat men tegenwoordig dient, als ser
geant nodig. Bent U het met deze uitspraak eens? 

29 Vindt U het noodzakelijk, dat U in uw opleidi[\g meer leerde 
dan voor uw werk nodig was? 

30 Vindt U, dat het belang van het gebruik van offici~le teke
ningen over het algemeen wordt overschat? 

31 Vindt U het noodzakelijk, dat U turbopompen en turbodyna
mo's vlot en zonder aanwijzingen van uw chef kunt monteren 
en demonteren? 

32 Is het noodzakelijk, dat U zelfstandig zonder aanwijzingen 
van uw chef axiale- en radiale spelingen kunt meten? 

33 Is het noodzakelijk, dat U zonder aanwijzingen van uw chef 
de resultaten van metingen van axiale- en radiale spelingen 
kunt beoordelen? 

34 Vindt U het een eis, dat U zelfstandig de oorzaak van sto
ringen, zoals een voortdurend onvoldoende opbrengst van 
een verdamperpomp, kunt opsporen? 

35 Het zelfstandig kunnen lezen van fabriekstekeningen is een 
noodzaak. Bent U het met deze uitspraak eens? 

36 Is naar uw mening kennis van wis-, natuur- en scheikunde 
een vereiste voor uw werk? 

37 Is volgens U volledige kennis van de theorie hoofd- en hulp
werktuigen van de sergeantsopleiding noodzakelijk bij repa
ratie- en onderhoudswerk? 

De f r u s·t rat ie . 
De mate van frustratie werd gepeild met de vragen 38 tot en 
met 47. 
38 Komt het voor, d.at U zich onprettig voelt, omdat meerderen 

werk doen, dat U op grond van uw opleiding aan kan? 



39 Bent U tevreden over de kansen, die U krijgt om hetgeen U 
op de sergeantsopleiding heeft geleerd in praktijk te brengen? 

40 Hebt U wel eens het idee, dat uw chefs uw opleidingskennis 
onderschatten? 

41 Als turbopompen en turbodynamo's worden gemonteerd en 
gedemonteerd, hindert het mij, dat ik geen grotere zelf
standigheid heb. Bent U het met deze uitspraak eens? 

42 Denkt U eens aan het meten van axiale- en radiale spelingen 
aan turbopompen en turbodynamo's. Bent U tevreden over 
de kansen, die U daarbij krijgt om hetgeen U op de opleiding 
heeft geleerd in de praktijk te brengen? 

43 Als de meetresultaten worden beoordeeld. Bent U tevreden 
over het gebruik, dat van uw opleidingskennis wordt gemaakt? 

44 Bij het uitlijnen van pompassen zou ik meer gelegenheid 
willen krijgen om mijn opleidingskennis te gebruiken. Bent 
U het met deze uitspraak eens? 

45 Bent U tevreden over de kans, die U krijgt om het oplei
dingsvak tekeningen lezen zelfstandig in praktijk te brengen? 

46 Er zijn ingrijpende werkzaamheden, zoals het onderzoeken, 
waarom de opbrengst van een "erdamperpomp voortdurend 
onvoldoende is . Krijgt U bij dergelijke werkzaamheden vol
doende gelegenheid om uw opleidingskennis te gebruiken? 

47 Zou U meer gelegenheid willen hebben om de wis-. natuur
en scheikunde van de sergeantsopleiding te gebruiken? 

4. De algemene beroepssatisfactie. 
Deze werd vastgesteld met de vragen 48 tot en met 52. 1) 
48 Als U nu kon kiezen, zou U dan weer bij de marine gaan? 
49 Vindt U zelf. dat U in de m arine op uw plaats bent? 
50 Vergelijkt U de banen van vrienden in de burgermaat schap

pij. Hoe hebt U het dan? 
51 Als uw zoon bij de marine wilde, hoe zou U dat vinden? 
52 Heeft U wel eens ogenblikken, dat de hele dienst U tegen 

staat? 

5. De huidige conduite en het gepasseerd zijn 
voor bevordering. 

De huidige conduitegegevens werden uit de conduiteboekjes over
genomen. Zij betroffen zes punten: plichtsbetrac hting, gedrag, 
bekwaamheid, bruikbaarheid, militaire aard- en eigenschappen, 
optreden als gezagsdrager. De cijfers liepen van 1 tot 10. Of 
onderofficier_en, die aan het onderzoek deelnamen al of niet 
waren gepasseerd voor bevordering, kon uit de personeelsge
gevens van het Ministerie van Defensie worden opgemaakt. Hier
bij moet worden aangetekend, da t het gepasseerd zijn v oor be
vordering niet inhoudt, dat men dan nooit meer zou worden be
vorderd. 

1) Deze vragen zijn overgenomen uit een vragenlijst, . die door drs. 
P.M. Bagchus werd opgesteld om de beroepsbevrediging van schepe-
lingen te meten. 57 
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6. De onderwerpen, die in de vraaggesprekken 
met officieren aan de orde kwamen. 

De volgende vragen werden tijdens het gesprek voorgelegd: 
- Merkt U wel eens iets van bepaalde verwachtingen ten aan

zien van het werk bij sergeanten, die net van de opleiding 
aan boord komen? 
Verwachten zij meer praktisch of theoretisch werk? 
Wijzigen die verwachtingen zich? 
Zo ja, hoe en onder invloed van wat? 

- Hoe is in het algemeen uw mening over de onderofficier ten 
aanzien van de volgende punten? 

theoretische vakbekwaamheid 
praktische vakbekwaamheid 
gretigheid, waarmee zij verschillende kanten van hun vak 
beoefenen. 

monteren en demonteren van turbopompen en turbo
dynamo's; 
meten van axiale- en radiale spelingen aan turbopom
pen en turbodynamo's; 
beoordelen van de resultaten verkregen bij metingen; 
opsporen van de oorzaak van storingen, zoals voort
durend onvoldoende opbrengst van een verdamper
pomp; 
uitlijnen van pompassen; I 
lezen van werktekeningen. 

Zijn er op deze punten verschillen tussen sergeanten en ser
geanten-majoor? 

- In welke aspecten van het werk is de onderofficier het beste 
en in welke het zwakste? 

in het uitvoeren van routinewerk; 
in het diagnose stellen; 
in het leiden van mensen; 
in het inbrengen van nieuwe ideeën. 

Zijn er op deze punten verschillen tussen sergeanten en ser
geanten-majoor? 

- Kunt U vakgebieden aangeven, waarop onderofficieren zich 
al of niet thuis voelen en zich al of niet zelfstandig gedragen? 
Zijn hier verschillen tussen sergeanten en sergeanten-ma
joor? 

- Heeft U wel eens de indruk, dat onderofficieren de neiging 
hebben om ander werk te doen dan het hunne? 
Zijn er verschillen tussen sergeanten en sergeanten-majoor? 

- Hebben onderofficieren in het algemeen voldoende oog voor 
de grote lijnen of klampen zij zich vast aan details? 
Zijn er verschillen tussen sergeanten en sergeanten-majoor? 

- Hebt U de indruk, dat onderofficieren eerder teleurgesteld 
zijn over een te geringe dan over een te grote zelfstandig
heid in hun taak? 
Zijn er op dit punt verschillen tussen sergeanten en ser
geanten-majoor? 



Hoeveel tijd z;ou een sergeant nodig hebben om de functie van 
sergeant-majoor goed te kunnen vervullen? 

- Wat maakt naar uw mening de sergeant voornamelijk geschikt 
voor de functie van sergeant-majoor? 
Sergeants opleiding, praktijkervaring of leeftijd? 

- Wat vindt U van het gehalte van de sergeanten? 
Zijn ze beter, slechter of juist zoals ze moeten zijn ? 
Zijn er verschillen tussen sergeanten en sergeanten-majoor? 
Waarin bestaan die verschillen, zo die er zijn? 

- Wat denkt U, dat voor de onderofficier het meest belangrijke 
is in de Koninklijke marine? 
Wat op een na het belangrijkste ? 
Wat op twee na het belangrijkste? 
Denkt U dat er verschillen zijn tussen sergeanten en ser
geanten-majoor? 

afwisselend leven 
zekerheid van bestaan 
goede verhouding met superieuren 
goede mogelijkheid om een vakman te zijn 
goede bevorderingsmogelijkheden 
zelfstandigheid in het werk 
goede verhouding met collega's 
goede accommodatie 
goede pensioenregeling 
gezonde werkruimte 
gunstige mening van het gezin over het werk 
goede ontspanning buiten het werk 
goede verhouding met minderen 
gunstige mening van kennissen buiten de Koninklijke ma
rine over het werk 
goed inzicht in het totale bedrijf. 

- Wat denkt U, dat voor de onderofficier het minst belangrijke 
is in de Koninklijke marine? 
Wat op een na het minst belangrijke? 
En wat op twee na het minst belangrijke? 

- Met welke vakgebieden moet U zich het meest bemoeien ? 
- Voor de zeven criteriumtaken werd naar het zelfstandigheicts-

niveau va n de sergeanten en sergeanten-majoor gevraagd. 
De antwoordmogelijkheden waren: 

zijn chef zegt precies wat hij te doen heeft, score 5; 
zijn chef zegt in grote lijnen wat hij te doen heeft, score 4 ; 
hij en zijn chef werken samen, score 3; 
hij heeft het meestal voor het zeggen, score 2; 
hij heeft het tot in de details voor het zeggen, score 1. 

5. DE RESULTATEN 

In deze paragraaf willen wij achtereenvolgens: 
- de verkregen gegevens ordenen ( 1); 
- hypothese A toetsen (2); 
- hypothese B toetsen ( 3); 59 
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- de onderlinge samenhang van de verschillende individu-ge
bonden factoren, de huidige conduite en de belevingswijzen 
van de discrepantie tussen opleiding en taak bepalen (4); 

- hypothese C toetsen ( 5); 
- de resultaten van de vraaggesprekken met officieren weer-

geven (6); 
- een samenvatting van de resultaten geven ( 7). 

1. De verkregen gegevens. 
De individu-gebonden variabelen. Voor elk der individu-gebon
den variabelen worden gemiddelde en spreiding gegeven. 

Dienstjaren in de huidige rang. 

sergeanten sergeanten-majoor 

gem. S.D. gem. S.D. 

5,6 3,79 4,6 3,66 

Intelligentie. 
Voor de scores op de drie tests werd een gemiddelde berekend. 

sergeanten sergeanten-majoor 

gem. S.D. gem. S.D. 

15,4 3,20 14,8 3,?6 

De eindexamencijfers van de opleidi1g tot ser-
geant-mach1n1st. 
Over de examencijfers voor de tien vakken werd een gemiddel
de berekend. 

sergeanten sergeanten-majoor 

gem. S.D. gem. S.D. 

72,6 7,09 74,0 5,82 

De opleidingsconduite. 
Van de drie conduitecijfers werd een gemiddelde bepaald. 

sergeanten sergeanten-majoor 

gem. S.D. gem. S.D. 

7,9 0,48 8, 1 0,51 

De waarde, die men toekent aan zelfstandigheid 
en vakmanschap. 
De verkregen antwoorden werden als volgt gescor,ed: 
werden zelfstandigheid en vakmanschap wat betreft belangrijk
heid gewaardeerd als: 
eerste en tweede of omgekeerd: score 1 
eerste en derde of omgekeerd: score 2 
tweede en derde of omgekeerd: score 3 



eerste en niet-genoemd of omgekeerd: score 4 
tweede en niet-genoemd of omgekeerd: score 5 
derde en niet-genoemd of omgekeerd: score 6 
niet-genoemd of als onbelangrijk: score 7. 

sergeanten sergeanten-majoor 

gem. S.D. gem. S.D. 

5,6 1, 70 5,7 1,66 

De verwachting over de taak na de opleiding. 
Deze werd bepaald met de vragen 02 tot en met 08. Per vraag 
werd de hoogste verwachting met een 1; de op een na de hoogste 
met een 2; de middelste met een 3; de op een na de laagste met 
een 4 en de laagste verwachting met een 5 gewaardeerd. De 
scores op de zeven vragen werden gemiddeld. De maximum score 
voor de zeven vragen is dus 35 en de minimum 7. 

sergeanten serge anten -majoor 

gem. S.D. gem. S.D. 

13' 1 3,48 12,7 3 ,98 

De belevingswijzen. 

be schatting van het eigen kennisniveau. 
Deze werd bepaald met de vragen 09 tot en met 15. De hoogste 
mate van vakbekwaamheid --werd met een 1; de laagste met een 
5 gewaardeerd. 
Hieronder worden gegeven: 
- De verdelingen van de antwoorden van sergeanten en sergean

ten-majoor over de antwoordmogelijkheden voor deze vragen
groep. 

- Gemiddelden en standaardafwijkingen als de zeven vragen als 
een vraag worden beschouwd. 

Tabel 8 Schatting eigen kennisniveau: 
verdelingen der antwoorden, gemiddelden en standaard
afwijkingen. 69 Sergeanten en 27 sergeanten-majoor 
beantwoordden zeven vragen. 

sergeanten sergeanten-majoor 

totaal aantal antwoorden: totaal aantal antwoorden: 
7 x 69 = 483 ( 100o/o) 7 x 27 = 189 ( 100o/o) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

106 215 111 31 20 55 90 22 15 7 

( 22o/o) (45o/o) (23o/o) ( 6o/o) ( 4o/o) (28o/o) (48o/o) ( 12o/o) ( 8o/o) ( 4o/o) 

gem. S.D. gem. S.D. 

15,8 4,02 14,6 3,73 61 
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De schatting van het eigen taakniveau. 

Deze werd vastgesteld met de vragen 16 tot en met 21. Het 
hoogst geschatte taakniveau werd met een 1; het laagst geschat
te met een 5 gewaardeerd. 
In tabel 9 worden gegeven: 
. de verdelingen van de antwoorden; 
. gemiddelden en standaardafwijkingen als de zes vragen als 

een vraag worden beschouwd. 

Tabel 9 Schatting eigen taakniveau~ 
verdelingen der antwoorden, gemiddelden,en standaard
afwijkingen. 69 Sergeanten en 27 sergeanten-majoor 
beantwoordden zes vragen. 

sergeanten sergeanten-majoor 

totaal aantal antwoorden: totaal aantal antwoorden: 
6 x 69 = 414 ( 100o/o) 6 x 27 = 162 (100o/o) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

56 67 192 71 28 19 26 69 35 13 

( 14%) ( 16o/o) (46o/o) ( 1 7o/o) ( 7o/o) ( 12%) ( 16 o/o) ( 43o/o) (22%) ( 8o/o) 

gem. S.D. gem. S.D. 

17,2 0,64 17,9 q,65 

De ondersteuning van argumenten, die de be
staande relatie aanvaardbaar maken. 

Deze werd bepaald met de vragen 22 tot en met 37. De laagste 
mate van ondersteuning werd als 1 gescored; de hoogste mate 
als 5. De verdelingen van de antwoorden, gemiddelden en stan
daardafwijkingen worden in tabel 10 gegeven. 

Tabel 10 Ondersteuning argumenten: 
verdeling_~n. der antwoorden, gemidde~tlen en stan
daardafWlJkmgen. 69 Sergeanten en 21 sergeanten
majoor beantwoordden zestien vragen. 

sergeanten sergeanten-majoor 

totaal aantal antwoorden: totaal aantal antwoorden: 
16 x 69 = 1104 ( 100o/o) 16 x 27 = 432 ( 100o/o) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

429 315 134 171 55 153 129 66 67 17 

(39o/o) (29o/o) ( 12%) (15o/o)( 5o/o) (35o/o) (30%) ( 15%) ( 16o/o) ( 4o/o) 

gem. S.D. gem. S.D. 

35,0 6,06 35,3 4,91 



De frustratie. 
Deze werd gepeild met de vragen 38 tot en met 47. De minste 
frustratie werd met een 1; de meeste frustratie met een 5 ge
waardeerd. De verdelingen van de antwoorden, gemiddelden en 
standaardafwijkingen zijn in tabel 11 gegeven. 

Tabel 11 Frustratie: 
verdelingen der antwoorden, gemiddelden en stan
daardafwijkingen. 

sergeanten sergeanten -majoor 

totaal aantal antwoorden: totaal aantal antwoorden: 
10 x 69 = 690 ( 100%) 10 x 27 = 270 ( 100%) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

126 218 185 109 52 44 ll1 66 42 7 

( 18%) (32%) (27%) ( 16%) ( 8%) ( 16%) ( 41 o/o) (24%) ( 16%) ( 3%) 

gem. S.D. gem. S.D. 

26, 1 4,46 24,3 0,39 

De algemene beroepssatisfactie . 
Deze werd vastgesteld met de vragen 48 tot en met 52. De 
hoogste mate van satisfactie werd met een 1; de laagste met 
een 5 gewaardeerd. 
Gemiddelde en standaardafwijkingen zijn: 

sergeanten serge anten -majoor 

gem. S.D. gem. S.D. 

14,2 3,52 13,5 2,46 

De huidige conduite en het gepasseerd zijn voor 
bevordering. 
De cijfers voor de zes beoordelingscategorieên werden gemid
deld. 

sergeanten sergeanten-majoor 

gem. S.D. gem. S.D. 

8,2 0,49 8,8 0,38 

Sergeanten waren gemiddeld 1, 1 en sergeanten-majoor gemid
deld 1, 3 maal gepasseerd voor bevordering. 

2. Toetsing van hypothese A. 
Hypothese A 1 
Sergeanten schatten hun vakkennis lager dan sergeanten-majoor. 
Over de verdelingen van de antwoorden van sergeanten-majoor 
en sergeanten op de vragen 09 tot en met 15 werd een chi-kwa-
draat berekend. 63 
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Tabel 12 Verdelingen van antwoorden op de vragen 09 tot en 
met 15. 69 Sergeanten en 27 sergeanten-majoor be
antwoordden zeven vragen. 

sergeanten sergeanten-majoor 

totaal aantal antwoorden: totaal aantal antwoorden: 
7 :x 69 = 483 ( 100o/o) 7 x 27 = 189 ( 100o/o) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

106 215 111 31 20 55 90 22 15 7 

(22o/o) (45o/o) (23o/o) ( 6o/o) ( 4o/o) ( 29o/o) ( 48o/o) ( 12o/o) ( 8o/o) ( 4o/o) 

chi-kwadraat: 12,61 sign .. 02 

Hypothese A 1 werd bevestigd. 

Hypothese A2 

Sergeanten schatten hun taakniveau hoger dan sergeanten-ma
joor. Intabel13 zijn de verdelingen van de antwoorden van ser
geanten en sergeanten-majooropde vragen 16 tot en met 21 ge
geven. 

Tabel 13 Verdelingen van antwoorden op de vra~en 16 tot en 
met 21. 69 Sergeanten en 27 sergeante· -majoor be
antwoordden zes vragen. 

sergeanten sergeanten-majoor 

totaal aantal antwoorden: totaal aantal antwoorden: 
6 x 69 = 414 ( 100o/o) 6 x 27 = 162 ( 100o/o) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

56 67 192 71 28 19 26 69 35 13 

( 14o/o) ( 16o/o) (46o/o) (17o/o)( 7o/o) ( 12o/o) (16o/o) ( 43o/o) (22o/o) ( 8o/o) 

Uit dit overzicht blijkt de tendens , dat sergeanten hun taakni
veau hoger zien dan sergeanten-majoor. Deze tendens kan ver
scherpt in beeld worden gebracht. De taken, die in de vragen
lijst werden opgenomen, zijn in bijlage 3 met x gemerkt . De 
zelfstandigheidsniveau 1 s, die bij de taakanalyse werden vastge
steld, werden omgezet in termen van antwoordcategorieën. Al
dus werd het mogelijk de uitspraken van onderofficieren af te 
zetten tegen de analyseresultaten en de mate van overschatting 
van het eigen taakniveau te bepalen. Ook werden de uitspraken 
van onderofficieren vergeleken met de oordelen yan officieren 
over de taakniveau 1s van sergeanten en sergeanten-majoor. 
Vooruitlopend op het verslag van de vraaggespreWken met offi
cieren wordt het deel, dat hier nodig is, ingevoerd. De zelf
standigheidsniveau 1 s van de vragenlijsttaken, zoals verkregen 



uit de taakanalyse en volgens het oordeel van officieren zijn ge
geven in tabel 14. 
Zoals eerder gezegd geeft de score 1 het hoogste - en de score 
5 het laagste zelfstandigheidsniveau aan. De scores op de items 
16 tot en met 21 konden per item ver geleken worden met de 
oordelen van officieren over het taakniveau. Aldus kan worden 
vastgesteld hoeveel antwoorden per item, resp. samenvielen 
met het oordeel, dan wel naar boven of naar beneden daarvan 
afweken. Per proefgroep werden deze aantallen gesommeerd 
over de vragen 16 tot en met 21. Op dezelfde wijze konden de 
antwoorden op de vragen 16, 17, 18, 19 en 21 worden vergele
ken met de analyseresultaten. Voor item 20 was geen verge
lijking mogelijk, daar hiervan geen analyseresultaten aanwezig 
waren. De resultaten van deze vergelijkingen zijn samengevat 
in tabel 15. 

Tabel 14 Zelfstandigheidsniveau' s van onderofficieren bij ver
richting van taken zoals verkregen uit taakanalyse en 
uit vraaggesprekken met officieren. 

sergeant sergeant -majoor 

analyse oordeel analyse oordee 
resultaat officier resultaat officier 

demonteren en monteren 2 , 5 3 1 2,3 
nemen van metingen 4 4 2,5 2, 1 
beoordelen van meet- 5 5 3, 5 3,4 resultaat 
opsporen van oorzaak 4,5 4,7 3,5 3,6 van storingen 
werken met officiële 4,5 4,4 2,5 2, 7 tekeningen 
uitlijnen van pompassen - 4, 1 - 2,9 

Tabel15 Antwoorden op de vragen 16, 17, 18, 19, 20 en 21 
vergeleken met officiersoordelen. 
Antwoorden op de vragen 16, 17, 18, 19 en 21 verge
leken met analyseresultaten. 

antwoord/ analyse- antwoord/ officiers-
resultaat oordeel 

sgt sm sgt sm 

overschatting 249 47 317 71 
gelijkschatting 42 7 80 -
onderschatting 54 81 17 91 

chi-kwadraat 94, 85 sign . . 001 222,45 sign . . 001 

Hypothese A2 werd bevestigd. 65 



Hypothese A3 
Sergeanten ondersteunen meer dan sergeanten-majoor argumen
ten, die de bestaande relatie aanvaardbaar maken. Over de ver
delingen van de antwoorden 22 tot en met 37 werd een chi-kwa
draat berekend. 

Tabel16 Verdelingenvanantwoordenopdevragen22 tot en met 
37. 69 Sergeanten en 27 sergeanten-majoor beant
woordden zestien vragen. 

sergeanten sergeanten-majoor 

totaal aantal antwoorden: totaal aantal antwoorden: 
16 x 69 = 1104 ( 100o/o) 16 x 27 = 432 ( 100o/o) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

429 315 134 171 55 153 129 66 67 17 

( 39o/o) (29o/o) ( l2o/o) ( 15o/o) ( 5o/o) (35o/o) (30o/o) ( 15o/o) ( 16o/o) ( 4o/o) 

chi-kwadraat = 4, 16 sign .. 50 

Hypothese A3 werd niet bevestigd. 

Hypothese A4 
. Sergeanten zijn meer gefrustreerd dan sergeantt n-majoor. O
ver de verdelingen van de antwoorden op de vrage ' 38 tot en met 
47 werd een chi-kwadraat berekend . 

Tabel 17 Verdelingen van de antwoorden op de vragen 38 tot en 
met 47. 69 Sergeanten en 27 sergeanten-majoor be
antwoordden tien vragen. 

sergeanten sergeanten-majoor 

totaal aantal antwoorden: totaal aantal q.ntwoorden: 
10 x 69 = 690 ( 100o/o} 10 x 27 = 2\0 ( 100o/o) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

126 218 185 109 52 44 111 66 42 7 

(18o/o) (32o/o) (27o/o) ( 16o/o) ( 8o/o) ·( 16 o/o) (41o/o) ( 24o/o) ( 16o/o} { 3o/o) 

chi-kwadraat = 13, 40 sign .. 01 

Hypothese A4 werd bevestigd. 

De in deze paragraaf gepresenteerde onderzoeksgegevens leiden . 
66 tot de volgende resultaten: 



- Hypothese Al werd bevestigd. 
Sergeanten schatten hun vakkennis lager dan sergeant~n-ma
joor. 

- Hypothese A2 werd bevestigd. 
Sergeanten schatten hun taakniveau hoger dan sergeanten-ma
joor. 

- Hypothese A3 werd niet bevestigd. 
Wij vonden niet, dat sergeanten meer dan sergeanten-majoor 
de argumenten, die de bestaande relatie aanvaardbaar ma
ken, ondersteunden. 

- Hypothese A4 werd bevestigd. 
Sergeanten uiten een grotere mate van frustratie dan ser
geanten-majoor. 

3. Toetsing van de hypothesen Bl, B2, B3, B4 
en B5. 

Naarmate de persoon: 
- intelligenter is, Bl 
- betere examencijfers heeft, B2 
- een betere opleidingsconduite heeft, B3 
- na de opleiding een hoger taakniveau verwachtte, B4 
- zelfsta ndigheid en vakmanschap hoger waardeert dan 

andere aspecten van het marinebestaan, B5 
is: 
- zijn schatting van zijn kennisniveau lager, 1 
- zijn schatting van zijn taakniveau hoger, 2 
- zijn ondersteuning van argumenten, die de bestaande 

relatie aanvaardbaar maken, sterker, 3 
- zijn frustratie groter . 4 
De samenhangen tussen de verschillende onderzoeksvariabelen 
werden zowel voor de sergeanten en sergeanten-majoor afzon
derlijk als voor beide samen berekend. De correlaties werden 
met de Pearson product-moment-met hode berekend. Alleen 
voor de correlaties tussen rang ·en het al of niet gepasseerd zijn 
voor bevordering was er een signific ant verschil tussen beide 
groepen. Voor het onderzoek was dit verschil niet relevant. 
Daarom werd de correlatie-matrix voor de beide groepen samen 
als uitgangspunt voor de toetsing van de hypothese Bl, B2, B3 , 
B4 en B5 gebruikt. De correlatie-matrix is gegeven in tabel 18. 

Hypothese B 1 
Naarmate de persoon intelligenter is , z ijnhet dissonant ie-redu
cerend gedrag en de frustratie sterker. In tabel 19 z ijn gegeven 
de correlaties tussen intelligentie enerz ijds en dissonantie-redu
cerend gedra g anderzijds . 

67 
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Tabel iS Correlatie-matrix van de onderzoeksvariabelen N=96. 
Aangegeven is welke samenhangen significant zijn op 
1, 5 en lOo/o niveau. 

onderzoek&-
variabelen 

I +IOOÓ 

2 - 074 +1000 

3 + 489 + 163 +1000 
0 01 

4 - 119 + 044 + 158 +1000 

5 - 050 - oo8 - 062 + 221 · +1000 
. 05 

6 142 - 163 - 342 - 006 + 4.60 +1000 
:o1 . OI 

7 - 767 + 066 - 418 - 013 + 000 + 035 +1000 
. OI .OI 

8 758 + 069 - 405 + 005 - 058 - 043 + 969 +1000 
. OI .OI . OI 

9 + 027 - 239 - 133 + 007 + 271 + 497 - 093 - 149 +1000 
0 05 . OI 0 01 

10 - 184 + 075 - 3iO - 228 - 066 + 133 + 075 + 072 + 074 +I 000 
. 10 .OI .05 

1.1 - 095 + 025 - 113 - 147 - 178 - 08.4 + 098 + 062 - 163 + 324 +1000 
.10 . OI 

12 + 041 - 049 . - 085 + 007 + 202 + 139 + 083 * 054 .... 386 + 061 + 151 +1001 
0 05 .OI 

13 + 095 + 441 + 264 + 039 - 122 - 351 - 059 - 035 - 361 - 042 + 058 - ~~~ +1000 
.OI .OI . OI . OI .I 

I 
14 + 081 + 209 + 292 - 049 !02 158 + 060 + 008 134 192 018 + 04~ + 119 +1000 

0 05 . OI .10 

15 + 294 + 003 + 093 + 094 067 - OI! - 276 - 284 + 0~7 + 067 - 086 + 060 - OOI + 095 +1000 
.OI .OI .OI 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 

I rang 9 ondersteuning argumenten 
2 intelligentie die dissonantie reduceren 
3 huidige conduite 10 frustrat ie in werk 
4 dienstjaren in huidige rang ll algehele satl&f3ctie 
5 verwachtîng na. opleiding 12 waardering zelfstandigheid 
6 schatting eigen vakkennis en vakmanschap 
7 overschatting taakniveau 13 opleidingacijfers 

(t . o . v . analyseresultaat) 14 opleidingsconduite 
8 overschatting taakniveau 15 gepasseerd voor bevordering. 

(t .o. v. oordeel officieren) 

Tabel 19 Samenhang tussen intelligentie en dissonantie-redu
cerend gedrag en frustratie. 

intelligentie en: r sign. 

E1.1. schatting eigen kennisniveau -0 163 -
El. 2. schatting eigen taakniveau 

t.O. V. analyseresultaat +. 066 -
I 

t.o.v. officiersoordeel +.0~9 -

El. 3. ondersteuning argumenten -.239 0 05 

E1.4. frustratie +.075 -



Hypothese B1 werd niet bevestigd. Zelfs is men minder geneigd 
de argumenten te ondersteunen naarmate men intelligenter is. 

Hypothese B2 
Naarmate de persoon betere examencijfers heeft behaald, ZIJn 
het dissonantie-reducerend gedrag en de frustratie sterker. 

Tabel 20 Samenhang tussen examencijfers en dissonantie-re
ducerend gedrag en frustratie. 

examencijfers en: r sign. 

B2.1. schatting eigen kennisniveau -.351 .01 

B2. 2. schatting eigen taakniveau 
t. 0. V. analyseresultaat -.059 -
t. 0, V. officiers oordeel -.035 -

B2. 3. ondersteuning argumenten -. 361 .01 

B2.4. frustratie -.042 -

Hypothese B2 werd niet bevestigd. Het blijkt zelfs, dat naar
mate men betere examencijfers heeft behaald, men de eigen 
vakkennis hoger schat en minder geneigd is de argumenten te 
onder steunen. 

Hypothese B3 
Naarmate de persoon een betere opleidingsconduite heeft, zijn 
het dissonantie-reducerend gedrag en de frustratie sterker. 

Tabel 21 Samenhang tussen opleidingsconduite en dissonantie
reducerend gedrag en frustratie. 

opleidingsconduite en: r sign. 

B3.1. schatting eigen kennisniveau -.158 -
B3. 2. schatting eigen taakniveau 

t. 0, V, analyseresultaat +.060 -
t. 0 . V. officiersoordeel +.008 -

B3.3 . ondersteuning argumenten -.134 -

B3.4. frustratie -.192 .10 

Hypothese B3 werd niet bevestigd. Het blijkt, dat naarmate men 
een betere opleidingsconduite heeft, men minder is gefrustreerd. 

Hypothese B4 
Naarmate men een hoger taakniveau verwachtte na het beeindi
gen van de opleiding, zijn het dissonantie-reducerend gedrag en 
de frustratie sterker. 69 



Tabel 22 Samenhang verwachting taakniveau, dissonantie -red u
eerend gedrag en frustratie. 

verwachting taakniveau en: r sign. 

B4.1. schatting eigen kennisniveau +.460 . 01 

B4.2. schatting eigen taakniveau 
t.o.v . analyseresultaat +.000 -
t. 0. V. officiersoordeel -.058 -

B4.3. ondersteuning argumenten +.271 .01 

B4.4. frustratie -.066 -

Hypothese B4 werd niet bevestigd. De resultaten wijzen uit, dat 
naarmate men een hoger taakniveau verwachtte na het beeindi
gen van de opleiding, men minder geneigd is de argumenten te 
ondersteunen. Wij wijzen er nogrnaals op, dat de verwachting 
over het taakniveau pas achteraf werd gevraagd. Voor vele on
derofficieren lag het tijdstip van het eindexamen jaren terug. 
Het is dus mogelijk, dat n:Let de echte verwachting over het taak
niveau werd gepeild. 

Hypothese B5 
Naarmate men zelfstandigheid en vakmanschap hog~r waardeert, 
dan andere aspecten van het rnarinebestaan, zijn het dissonan
tie-reducerend gedrag en de frustratie sterker. I 

Tabel 23 Samenhangtussen waardering voor zelfstandigheid en 
vakmanschap en dissonantie-reducerend gedrag en 
frustratie. 

waardering voor zelfstandig- r sign. heid en vakmanschap en: 

B5.1. schatting eigen kennisniveau +.d9 -
B5. 2. schatting eigen taakniveau 

t.o.v. analyseresultaat +. 0813 -
t.O. V. officiersoordeel +.054 -

B5.3. ondersteuning argumenten + . 386 .01 

B5.4. frustratie +.061 -

Hypothese B5 werd niet bevestigd. Men is minder geneigd de 
argumenten, die de bestaande relatie aanvaardbaar maken, te 
ondersteunen, naarmate men meer waarde hecht aan zelfstan
digheid en vakmanschap . 

Samenvattend: De onderzoeksgegevens wijzen uit, dat geen van 
de hypothesen, die gesteld zijn, over de samenhang tussen in
dividu -gebonden variabelen enerzijds en dissonantie-reducerend 

70 gedrag en frustratie anderzijds werd bevestigd. Wel blijkt, dat 



naarmàte meri intelligenter is, meer presteert op de opleiding 
en meer zelfstandig wil zijn, men minder ondersteuning geeft 
aan argumenten, die de bestaande relatie aanvaardbaar maken. 
Bij punt 4 wordt het verband tussen de huidige conduite en an
dere onderzoeksvariabelen bepaald. 

4. De onderlinge samenhang van de dissonantie
reducerende tendensen, frustratie, individu
gebonden variabelen, huidige conduite en alge
hele satisfactie. 

Teneinde de samenhangen tussen de onderzoeksvariabelen meer 
overzichtelijk te maken, werd op de correlaties een canonische 
factoranalyse uitgevoerd. De gevonden factoren werden gero
teerdvolgens de Varimax-methode. Tabel24 geeft de geroteer
de factoren. 

De factoren I, II, lil, IV en V ver klaren respectievelijk 19, 10, 
8, 7 en 5% van de variantie. 
Zij worden hieronder beschreven. 
Factor I met ladingen groter dan . 300 op de variabelen: 

1 rang, 
3 huidige conduite, 
7 en 8 overschatting taakniveau. 

Deze factor kan als rangfactor _worden aangeduid. Sergeanten
majoor hebben hogereconduitecijfers danser ge anten. Zij schat
ten hun taakniveau zuiverder dan sergeanten. 
Factor II met ladingen op de variabel~n: 

5 verwachting na de opleiding, 
6 schatting eigen kennisniveau, 
9 ondersteuning van argumenten, die de dissonantie 

reduceren. 
Deze factor zou men als de schatting van het eigen niveau kun
nen benoemen. 
Als men na de opleiding een hoger taakniveau verwacht, is men 
geneigd de eigen vakkennis hoger te schatten. Men ondersteunt 
dan ook minder de argumenten, die de dissonante relatie aan
vaardbaar maken. Hierbij moet er rekening mee gehouden wor
den, dat de verwachting over het taakniveau pas achteraf werd 
gemeten. Het is dus mogelijk, dat niet de ware taakverwachting 
werd gepeild. Dit vermoeden wordt versterkt door de negatieve 
samenhang tussen de hoogte van de verwachting en het aantal 
dienstjaren. 
Factor lil met ladingen op de variabelen: 

2 intelligentie, 
3 huidige conduite, 
9 ondersteuning argumenten, 

13 opleidingscijfers, 
14 opleidingsconduite. 

Deze factor kan worden aangeduid als de prestatie-factor. Er 
bestaat een duidelijke relatie tussen intelligentie, de huidige 71 
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Tabel 24 Geroteerde factoren , sommen der waarden en som
men der kwadraten. 

FACTOREN 

onderzoeks- I II III IV V VI VII variabelen 

1 - 812 - 123 + 002 - 201 + 107 - 152 + 089 

2 + 063 - 023 + 663 + 064 - 041 + 048 + 050 

3 - 469 - 231 + 321 - 410 + 095 + 107 - 004 

4 + 027 + 074 + 066 - 181 + 010 + 625 + 031 

5 - 015 + 635 + 014 - 116 + 108 + 239 - 138 

6 + 055 + 759 - 232 + 117 + 005 - 067 + 044 

7 + 963 - 017 + 038 - 026 + 113 - 063 - 135 

8 + 965 - 101 + 025 - 031 + 073 - 027 - 122 

9 - 065 + 518 - 338 + 017 + 320 + 001 + 348 

10 + 103 + 057 + 022 + 639 + 015 - 151 + 112 

11 + 014 - 187 + 087 + 512 + 251 - 115 - 310 

12 + 030 + 175 - 086 + 069 + 690 +011 +077 

13 - 076 - 251 +577 + 001 - 131 + 077 - 054 

14 - 012 - 082 + 378 - 314 + 179 - 237 + 026 

15 - 252 - 043 + 040 + 015 + 080 + 005 + 392 

som der + 519 +1159 +1568 + 157 +1874 + 300 + 407 waarden 

som der +2831 +1471 +1208 +1049 + 749 + 592 + 458 kwadraten 

conduite, de opleidingsprestaties en de mate, waarin men de 
dissonantie-reducerende argument en ondersteu~t. Naarmate 
men intelligenter is, presteert men meer en wqrdt men meer 
gewaardeerd in de organisatie. Men gaat dan ook minder in op 
argumenten, die de dissonante relatie aanvaardb~ar m aken . 



Factor IV met ladingen op de variabelen: 
3 huidige conduite, 

10 frustratie in het werk, 
11 algemene satisfactie, 
14 opleidingsconduite. 

Deze factor zou als conduite-satisfactie factor kunnen worden 
aangeduid. Naarmate onderofficieren betere conduites hebben, 
zijn werk- en algemene satisfactie hoger. 
Factor V met ladingen op de variabelen: 

9 ondersteuning van argumenten, die de dissonantie 
reduceren, 

12 waardering van zelfstandigheid en vakmanschap, 
Naarmate men meer waarde hecht aan zelfstandigheid en vak
manschap, in verhoudingtot andere aspecten van het marinebe
staan, is men minder geneigd de dissonantie-reducerende ar
gumenten te ondersteunen. 

Samenvattend: 
Er is geen eenduidige aanwijzing, dat de huidige conduite een 
belangrijke interfererende variab~le is. De rang-factor levert 
de grootste bijdrage in de variantie. Daarnaast blijkt de schat
ting van het eigen niveau een relatief zware inbreng te hebben. 
De huidige conduite en de ondersteuning van dissonantie-redu
cerende argumenten maken deel uit van de prestatie-factor. Het 
is een te ver gaande speculatie om te stellen, dat de conduite 
hier een interfererende variabele zou zijn. Hetzelfde kan wor
den gezegd voor de conduite-satisfactie factor. Het is bij deze 
resultaten niet mogelijk om verder te gaan dan de uitspraak: het 
is niet bewezen, dat de huidige conduite geen interfererende va
riabele is. 
Frustratie in het werk en de algemene satisfactie blijken ver
band met elkaar te houden. 

5. Toetsing van hypothese C. 
Naarmate de discrepantie tussen de opleiding en de afzonder
lijke taken groter is: 
Cl schat men zijn kennisniveau lager; 
C2 verhoogt men zijn taakniveau; sterker; 
C3 ondersteunt men in grotere mate de argumenten, die de be-

staande relatie acceptabel maken; 
C4 is men meer gefrustreerd. 
Als de taken, die als items in de vragenlijst ZIJn opgenomen, 
verschillen naar de mate van discrepantie ten opzichte van de 
opleiding, dan zou men kunnen verwachten, dat de antwoorden 
ook verschillen en welinde richting van de gestelde hypothesen. 
Het aantal items en de spreiding van de discrepantie is echter 
klein. Zie tabel 26. Bovendienkonden enige items niet in de be
werking worden opgenomen, omdat de antwoordmogelijkheden 
onderling niet vergelijkbaar waren. Daarom zijn de resultaten, 
die langs deze weg werden verkregen, meer illustr:atief dan dat 
ze de hypothese bevestigen. Tabel25 geeft aan, welke taakitems 
in de bewerking konden worden betrokken. 73 



Tabel 25 Taakitems uit vier vragengroepen, di~ in de verdere 
bewerking werden betrokken. 

schatting schatting ondersteu- frustratie 
vakkennis taakniveau ning argu-

menten 

nummer nummer nummer nummer 
vraag vraag vraag vraag 

monteren 15 16 31 x 
meten 11 17 32 42 
uitlijnen 14 20 x x 
werken met 
tekening 13 19 35 45 
opsporen oorzaak 
van storingen x 21 34 46 
beoordelen van 
meetresultaten 12 18 33 43 

Per onderzoeksgroep werd de rangorde van discrepantie be
paald voor de taakitems. Daartoe werden de uitvoeringsniveau' s 
voor de taakitems, zoals bepaald door de functie-analyse en uit 
het oordeel van officieren, gemiddeld. Vervolgens kon een rang
orde worden opgesteld, van laagste discrepantieiussen oplei 
orde worden opgesteld, van laagste discrepanti tussen oplei
ding en taak ( 1) tot hoogste discrepantie (maximaal 6). 
Per vragengroep werden per item de scores gesdmmeerd en de 
rangorde bepaald. Bij de vragengroep over de schatting van het 
taakniveau werden de schattingen per item afgezet tegen de re
sultaten van taak-analyse en het oordeel van officieren. Hier 
werden dus per item de mate van onder- of overschatting be
paald. 
De rangorden liepen: 
- voor schatting kennisniveau, van hoge mate van kennis ( 1) 

naar gering ( 5). 
- voor schatting taakniveau, van geringe ( 1) naar hoge mate 

van overschatting (6). 
- voor ondersteuning van argumenten, die de relatie accepta

bel maken, van geringe ( 1) tot hoge mate van ondersteuning 
( 5). 

- voor frustratie, van geringe (1) tot sterke frustratie (4). 

In tabel 26 zijn deze rangorden per onderzoeksgroep en per 
vragengroep geplaatst naast de rangorden van discrepantie tus
sen opleiding en taak. De gevonden tendensen per vak werden 
in een Spearman rho uitgedrukt. De gegevens in die tabel schij
nen erop te wijzen, dat naarmate de discrepantiJ, tussen oplei
ding en taak groter wordt: 
- het kennisniveau lager en 

74 - het eigen taakniveau hoger wordt geschat. 



Tabel 26 Rangorde discrepantie versus rangorden van resp. 
schatting eigen vakkennis, schatting eigen taakniveau, 
ondersteuning van argumenten, die de relatie accep
tabel maken en frustratie. Splitsing naar sergeanten 
en sergeanten-majoor. 

sergeant sergeant -majoor 

discre- vakkennis discre- vakkennis 
pantie pantie 

monteren 1 1 1 1 
meten 2 3 2 2 
uitlijnen 3 5 4 5 
werken met tekening 4 4 3 3 
beoordelen meet-
resultaat 5 2 5 4 

rho = +. 30 rho = +. 90 

discre- overschat- discre- overschat-
pantie ting taak- pantie ting taak-

niv{;au niveau 

monteren 1 1 1 1 
meten 2 2 2 2 
uitlijnen 3 4 4 5 
werken met tekening 4 5 3 3 
opsporen oorzaak 
storing 5 6 6 6 
beoordelen meet-
resultaat 6 3 5 4 

rho = +. 66 rho = +.94 

discre- ondersteu- discre- ondersteu-
pantie ning argu- pantie ning argu-

menten menten 

monteren 1 3 1 4 
meten 2 2 2 3 
werken met tekening 3 4 3 2 
opsporen oorzaak 
storing 4 1 5 1 
beoordelen meet-
resultaat 5 5 4 5 

rho = +. 30 rho = -.40 

discre- frustratie discre- frustratie 
pantie pantie 

meten 1 3 1 3 
werken met tekening 2 2 2 2 
opsporen oorzaak 
storing 3 1 4 1 
beoordelen meet-
resultaat 4 4 3 4 

rho = +. 20 rho = -.40 75 



Ten aanzien van de ondersteuning van de argumenten, die de 
relatie acceptabel maken, en de frustratie, is het antwoorden
patroon van de sergeanten wel volgens de hypothese, het ant
woordenpatroon van sergeanten-majoor niet. 

6. De groepsinterviews met officieren . 
Het was niet mogelijk met iedere officier afzonderlijk een ge
sprek te hebben. Wel kon per schip met de officieren gezamen
lijk een groepsinterview worden gehouden. 
Hieronder volgen de vragen en de samenvattingen van de ver
kregen antwoorden. 

• Merkt U wel eens iets van bepaalde verwachtingen ten aan
zien van het werk bij sergeanten, die net van de opleiding 
aan boord komen? 
Verwachten zij meer prak'tisch of theoretisch werk? 
Wijzigen die verwachtingen zich? 
Zo ja, hoe en onder invloed van wat? 

Jongere sergeanten zijn veel zelfstandiger dan oudere. Zij zijn 
enthousiaster en laten meer merken, dat ze het weten. Zij ver
tonen meer initiatief. Ze hebben wat meer een critisch verstan
delijke benadering. Dit is de overheersende mening van officie
ren over jonge sergeanten. Jonge sergeanten gebruiken hun op
leiding. Ook werd de mening gehoord, dat zij zich onderschat
ten . Zij komen zonder verwachtingen in de praftijk. Zij zijn 
niet omgeschoold tot sergeant, maar zij zijn "trained corpor
als". 
De verwachtingen wijzigen zich: Ze schieten terug I in de praktijk 
en vallen terug op routine-oplossingen. Zij accepteren het, dat 
hogere lagen zich met hun werk bezighouden. Ze weten niet wat 
ze waard zijn. Ook werd gehoord: Als ze maar op tijd majoor 
worden, interesseert het hun verder niet. Ouderen leunen te
veel op hun officieren. Het is een vals gevoel van ondergeschikt
heid. Deze teruggang wordt negatief gewaardeerd. Voor een 
groot deel zoeken officieren hiervan de oorzaak bij zichzelf. 
Dat onderofficieren zo weinig zelfstandig zijn is niÎt hun schuld. 
Ze worden ingedrukt. Ze hebben zichzelf niet zo grmaakt, maar 
wij hebben ze zo gemaakt. Onderofficieren onderschatten zich
zelf ten opzichte van ons en de jonge officieren tipringen erin. 
We zijn zelf technici en we weten het zelf veel te goed. Er is 
niemand, die het zo goed kan als jezelf. Daarom krijgen ze geen 
kans. Er zijn teveel officieren aan boord. We doen teveel het 
werk van onderofficieren. 
Voor een deel wordt de oorzaak gezocht in onvoldoende vakbe
kwaamheid van onderofficieren: Ze hebben teveel leiding van 
officieren nodig. Je moet ze in de gaten houden. Ze zijn pienter 
genoeg, maar ze weten niet genoeg van het vak. I:k concentreer 
me nu op de jonge sergeanten, want die kun je nog naar je hand 
zetten. 

• Hoe is in het algemeen uw mening over de onderofficier ten 
76 aanzien van de volgende punten? 



- theoretische vakbekwaamheid; 
- praktische vakbekwaamheid; 
- gretigheid, waarmee zij verschillende kanten van hun vak 

beoefenen: 
monteren en demonteren van turbopompen en turbo
dynamo's; 
meten van axiale- en radiale spelingen aan turbopom
pen en turbodynamo's; 
beoordelen van de resultaten verkregen bij metingen; 
opsporen van de oorzaak van storingen, zoals voort
durend onvoldoende opbrengst van een verdamperpomp; 
uitlijnen van pompassen; 
lezen van werktekeningen. 

Zijn er op deze punten verschillen tussen sergeanten en ser
geanten -majoor? 

Jongere sergeanten hebben een betere theoretische aanpak. Ze 
denken logischer. Langzamerhand spannen zij zich niet meer 
zo in en steunen ze op hun praktijkervaring. Sergeanten-majoor 
zijn sterker in hun praktijkkennis dan sergeanten. Zij hebben 
veel meer routine opgedaan. 
Gretigheid is een te zwaar geladen woord. Sergeant en krijgen 
te weinig kans om hetgeen ze weten te beoefenen. Met beoorde
len van meetresultaten, opsporen van de oorzaken van s torin
gen, uitlijnen van pompassen en lezen van werktekeningen voe-
len zij zich minder op hun gemak. In het montage- en demon
tagewerk voelen zij zich thuis. 
De gemiddelden van de uitspraken van officieren op lOcm lijn
schaal: 

sgt. sgt-maj. 

theoretische vakbekwaamheid 6,5 5,5 
praktische vakbekwaamheid 7,0 8,3 
gretigheid 

· monteren en demonteren 7,2 7,4 
meten van spelingen 6,0 6, 5 
beoordelen van meetresultaten - 7, 7 
opsporen van oorzaken van storingen 6,5 7' 1 
uitlijnen van pompassen 5,5 6,5 
lezen van werktekeningen 4, 5 6,5 

• In welke aspecten van het werk is de onderofficier het beste 
en in welke het zwakste? 
- in het uitvoeren van routinewerk; 
- m het diagnose stellen; 
- in het leiden van mensen; 
- in het inbrengen van nieuwe ideeen. 
Zijn er op deze punten verschillen tussen sergeanten en ser
geanten-majoor? 

Zij zijn het sterkst in het uitvoeren van routinewerk. Sergean
ten-majoor zijn goed in het leiden van mensen, De jonge ser- 77 
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geant groeit hier naar toe. Voor wat het diagnose stellen aan
gaat: Sergeanten-majoor weten veel door hun lange praktijker
varing. Ze zijn al vele storingen tegengekomen. Bij nieuwe 
problemen lopen ze vaak vast. Ze komen niet veel met nieuwe 
ideeen naar voren. Dit wordt ook niet gevraagd. Het is hun taak 
ook niet. 

• Kunt U vakgebieden aangeven, waarop onderofficieren zich 
al of niet thuis voelen en zich al of niet zelfstandig gedragen? 
Zijn hier verschillen tussen sergeanten en sergeanten-ma
joor? 

Nieuwe problemen kunnen ze wel aan, maar ze durven ze niet 
goed aan te pakken. Ze voelen zich niet gemakkelijk, wanneer 
ze theoretisch moeten denken. Ze duiken dan 't liefst in de
tails. Je moet ze van hun ondergeschikten aftrekken. Ze zijn 
huiverigvoor wat buiten de routine valt. Over het algemeen zijn 
sergeanten weinig enthousiast voor tekeningen lezen. Voor ser
geanten-majoor is de tekening vaak een statussymbool. Plan
nen vinden zij moeilijk, maar ze krijgen er ook weinig kans 
voor. Ze hebben moeite met logische denkprocessen, de ach
tergronden doorzien van het meten van spelingen en vaak met 
het invoeren van bedrijfsvoorschriften. Het opsporen van de 
oorzaken van langdurige storingen vinden zij zeer moeilijk. Aan 
het oplossen van wiskundige problemen komen zi~ nooit toe. Het 
meest presteren zij in het concrete werk: montE1ren, demonte
ren en meten . Als er meer theoretisch werk is , vallen ze te 
snel terug op hun officieren. 

• · Heeft U wel eens de indruk, dàt onderofficieren de neiging 
hebben om ander werk te doen dan het hunne? 
Zijn er verschillen tussen sergeanten en sergeanten-majoor ? 

Sergeanten-majoor worden vaak door ons buiten spel gezet, als 
wij ons rechtstreeks met het werk bezighouden. Wij moeten hen 
vaak van het werk van hun ondergeschikten afhouden . Ze wer
ken zo graagmet hun handen. Ze vinden het wel eens vervelend, 
als je je met hun werk bemoeit. Ze willen graag een e igen pak
ket. Het is niet te merken, dat ze werk van hogere niveau' s 
nemen. Bij bevordering moeten ze vaak wennen aan meer ver
antwoordelijkheid. Dit gaat op voor beide groepen. 

• Hebben onderofficieren in het algemeen voldoende oog voor 
de grote lijnen of klampen zij zich vast aan details ? 
Zijn er verschillen tussen sergeanten en sergeanten-majoor ? 

Algemeen bestaat de indruk, dat beide groepen zich teveel vast 
klampen aan details. Ze kunnen vaak niet . de grote lijn in het 
geheel zien . Als onderofficieren werk op wat l~ngere termijn 
moeten regelen, komen ze er niet uit. Maar in hun !werk behoeven 
ze ook niet op lange termijn te denken. Daar /zijn officieren 
voor. 



• Hebt U de indruk, dat onderofficieren eerder teleurgesteld 
zijn over een te geringe,dan over een te grote zelfstandigheid 
in hun taak? 
Zijn er op dit punt verschillen tussen sergeanten en ser
geanten-majoor? 

Zeer zeker bij varend bedrijf en in buitenlandse havens hebben 
de mensen genoeg te doen. Sergeanten-majoor vinden het ver
velend als zij worden gepasseerd in hun gezag als chef. Ser
geanten willen vaak meer dan ze aan kunnen, maar het zijn 
voornamelijk de jongere sergeanten. 

• Hoeveel tijd zou een sergeant nodig hebben om de functie van 
sergeant-majoor goed te kunnen vervullen? 

De volgende tijden worden genoemd: 3, 3, 3, 3, 4, 4 en 5 jaar. 
Het duurt te lang voor zij de volle verantwoordelijkheid krijgen. 
Dan zijn ze uitgeblust. 

• Wat maakt naar uw mening de sergeant voornamelijk ge
schikt voor de functie van sergeant -majoor? Sergeantsoplei
ding, praktijkervaring, leeftijd? 

Eensternmig werden opleiding en ervaring genoemd. 

• Wat vindt U van het gehalte van de sergeanten? 
Zijn ze beter, slechter of juist zoals ze moeten zijn? 
Zijn er verschillen tussen sergeanten en sergeanten-majoor? 
Waarin bestaan die verschillen, zo die er zijn? 

Algemeen is men van mening, dat de onderofficier in de huidige 
verhoudingen goed voldoet 1). In de relatie tot de ontwikkelin
gen, die gaande zijn op onderwijsgebied voor officieren en on
derofficieren is men minder tevreden. Officieren, vertonen 
een aversie tegen het werk, dat zij nu doen. De huidige organi
satie is zodanig, dat onderofficieren het vacuüm, dat ontstaat 
niet op kunnen vullen. Een chronische onderbezetting in hun 
functie achten zij daarom de oorzaak. Een geleidelijke wijziging 
in de personeelsorganisatie zien zij als een oplossing voor de
ze moeilijkheden. 

• Wat denkt U, dat voor de onderofficier het meest belangrijke 
is in· de Koninklijke marine? 
Wat op een na het belangrijkste? 
Wat op twee na het belangrijkste ? 
Wat denkt U, dat voor de onderofficier het minst belangrijke 
is in de Koninklijke marine? 
Wat op een na het minst belangrijke? 
Wat op twee na het minst belangrijke? 

1) Deze uitlating komt overeen met de resultaten van een niet gepubli
ceerd onderzoek van Van der Willigen 'Gatsonides en Hartog, waarin 
werd vermeld, dat 90o/o van de sergeanten als voldoende tot zeer goed 
bruikbaar konden worden e-ekwalificeerd. 79 
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Denkt U, dat er verschillen zijn tussen sergeanten-majoor en 
sergeanten? 

afwisselend leven 
zekerheid van bestaan 
goede verhouding met superieuren 
goede mogelijkheid om een vakman te zijn 
goede bevorderingsmogelijkheden 
zelfstandigheid in het werk 
goede verhouding met collega's 
goede accommodatie 
goede pensioenregeling 
gezonde werkruimte 
gunstige mening van het gezin over het werk 
goede ontspanning buiten het werk 
goede verhouding met minderen 
gunstige meningvan kennissen buiten de KM over het werk 
goed inzicht in het totale bedrijf. 

De antwoorden van officieren op deze vraag kunnen vergeleken 
worden met die van de sergeanten-majoor en sergeanten. Zij 
zijn gegeven in de tabellen 27 en 28. Bij de bewerking van de 
antwoorden werd afgezien van het onderscheid naar resp. het 
meestofminst belangrijke, opeenna-en op twee na-. De uit
spraken werden per respondentengroep per item gesommeerd 
en uitgedrukt in een percentage van het totaal aa~tal ant woorden 
per groep. Het totaal aantal antwoorden van delofficieren was 
7 x 3 = 21, van sergeanten-majoor 27 x 3 = 81 e1;1 va n sergean- . 
ten 69 x 3 = 207. 

Tabel 27 Wat vinden onderofficieren het meest b1elangrijk in de 
Koninklijke marine? 
Uitspraken van offic ieren, sergeanten-ma joor en ser
geanten. 

off sm sgt 

O% 35% O% 35% ' b% 35o/~ 
afwisseling - -zekerheid -superieuren • - • vakma n - -bevordering I -zelfstandigheid - -collega's • -accommodatie • • -pensioen - - -werkruimte I I 
gezin • • I 
ontspanning -minderen • I 
kennissen • I 
inzicht • 11 -
aantal antwoorden 21 (100%) 81 ( 100%) : 207 ( 100o/o) 



Tabel 28 Wat vinden onderofficieren het minst belangrijk in de 
Koninklijke marine? 
Uitspraken van officieren, sergeanten-majoor en ser
geanten 

off sm sgt 

b% 35%1 t% 35%1 'oo/o 35%1 

afwisseling 
zekerheid • • superieuren I 
vakman 
bevordering I 
zelfstandigheid I I 
collega's I 
accommodatie I 
pensioen I 
werkruimte - • • gezin - - -ontspanning -minderen I I 
kennissen • inzicht • • 
aantal antwoorden 21 ( 100o/o) 81 ( 100o/o) 207 ( 100o/o) 

De gegevens in de tabellen 27 en 23 tonen het volgende. Onder
officieren vinden zekerheid van bestaan, zelfstandigheid in het 
werk, een goede mogelijkheid om vakman te zijn en een goede 
pensioenregeling, het meest belangrijk. Het minst belangrijk 
vinden zij het afwisselende leven, de ontspanningsmogelijkhe
den buiten het werk en de meningen van kennissen en van het 
gezin over het werk. De mening van onderofficieren, zoals ver
tolkd door officieren, vertoont naast een grote mate van over
eenstemming een aantal punten van verschil. Goede bevor
deringsmogelijkheden worden door onderofficieren niet zo hoog 
gewaardeerd als officieren denken. Opvallend is verder, dat of
ficieren menen, dat onderofficieren inzicht in het totale bedrijf 
weinig belangrijk vinden. Onderofficieren zijn deze mening niet 
toegedaan. Zij noemen het zelfs als een belangrijk aspect van 
het marinebestaan. Het is overigens opmerkelijk, dat sergean
ten het inzicht in het totale bedrijf vaker als belangrijk noemen 
dan sergeanten-majoor. Eveneens valt op, dat officieren de 
goede mogelijkheid om vakman te zijn niet als een belangrijk 
aspect voor de onderofficieren noemen, terwijl vooral de ser
geanten dit wel als zodanig zien. 

• Met welke vakgebieden moet U zich het meest bemoeien? 

Het meest met die werkzaamheden, welke buiten de routine val-
len. Van de criteriumtaken zijn het allereerst de theoretische 
problemen, die de meeste aandacht vragen. Vervolgens het op- 81 



sporen van de oorzaak van langdurige storingen en het beoorde
len van meetresultaten. 

• Voor de zeven criteriumtaken werd naar het zelfstandigheicts
niveau van de sergeanten en sergeanten-majoor gevraagd. 
De antwoordmogelijkheden waren: 
- zijn chef zegt precies, wat hij te doen heeft, score 5; 
- zijn chef zegt in grote lijnen, wat hij te doen heeft, score 

4; 
- hij en zijn chef werken samen, score 3; 
- hij heeft het meestal voor het zeggen, score 2; 
- hij heeft het tot in de details voor het zeggen, score 1. 

De gemiddelde scores waren: 

sgt. sgt-maj. 

monteren en demonteren van turbopompen 
en dynamo's 3,0 2, 3 
meten van axiale- en radiale spelingen 4,0 2, 1 
beoordelen van resultaten van metingen 
van axiale- en radiale spelingen 5,0 3,4 
bestuderen van werktekeningen 4,4 2, 7 
uitlijnen van pompassen 4, 1 2,9 
opsporen van oorzaak van storingen 4,7 3,6 
oplossen van wis- en natuurkundige 
vraagstukken 5, 10 5,0 

7. Samenvatting van de resultaten. 
De gevonden discrepantie tussen opleiding en taak leidt ertoe: 
- Dat men zijn kennis aanpast aan het taakniveau. Gebleken is, 

dat sergeanten hun kennis · lager schatten dan sergeanten
majoor. 

- Dat men het eigen taakniveau overschat. Het is gebleken, dat 
sergeanten hun taakniveau meer overschatten dan sergeanten
majoor. 

- Dat men zich minder bevredigd voelt in het werk. Sergeanten 
uitten een hogere mate van frustratie dan sergeanten-majoor. 

- Het is niet gebleken, dat de spanning tussen opleiding en taak 
ertoe leidt, dat men instemt met argumenten, die de relatie 
aanvaardbaar maken. 

De hypothesen over de individu-gebonden variabelen werden 
geen van alle bevestigd. Het bleek, dat naarmate men intelli
genter is, betere opleidingsprestaties leverde, zelfstandigheid 
hoger waardeert en een hogere verwachting had over het taak
niveau na de opleiding, men minder geneigd is om de argumen
ten, die de relatie aanvaardbaar maken , te onder$teunen. 
Langs factor-analytische weg werd getracht te bepalen in hoe
verre de huidige conduite een interfererende variabele is ten 
aanzien van de dissonantie -reducerende tendensen en de frustra
tie. Het is denkbaar, dat de conduite de gevonden tendensen 

82 enigermate neutraliseert . Er bestaat namelijk een duidelijke 



positieve samenhang tussen intelligentie, opleidingsprestaties 
en conduite. Dit houdt in, dat intelligentere en meer presteren
de mensen hoger worden gewaardeerd . Bovendien hangt de hui
dige conduite weer positief samen met de werksatisfactie en 
algemene satisfactie. De gevonden factoren geven echter geen 
significante samenhang te zien tussen conduite en de schatting 
van het eigen kennisniveau en de overschatting van het taakni
veau. Het is dus niet mogelijk te concluderen, dat de conduite 
als een interfererende variabele heeft gewerkt. 
De opinie van officieren over onderofficieren werpt vanuit een 
andere hoek licht op het onderzochte probleem. Jongere ser
geanten zijn over het algemeen vol enthousiasme en initiatief. 
Zij benaderen de problemen critisch-verstandelijk. Deze hou
ding wijzigt zich naarmate zij langer als sergeant dienen. Zij 
vallen terug in routine-matig denken . 
Onderofficieren zijn goed in het routine-matig uitvoerende werk. 
Vooral sergeantenhebben een bijzonder grote praktische know
how. 
Onderofficieren hebben moeite met vraagstukken, die een meer 
theoretische aanpak vragen . Zij voelen zich daarin minder op 
hun gemak. Zij beperken zich tot hun onmiddellijke taak. 
Het valt onderofficieren moeilijk zich niet te bemoeien met het 
werk van hun ondergeschikten . 
Officieren zijn van mening, dat de ontwikkeling van de jonge 
enthousiaste critische sergeant , tot de routine -matige werker, 
te betreuren is. In niet geringe mate zou dit een gevolg zijn van 
de druk, die zij zelf van bovenaf op hen uitoefenen. 
De diensttijd van 6 tot 9 jaren als sergeant zien zij als langer 
dan nodig en wenselijk. 
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I. ENKELE AANVULLENDE GEGEVENS 

Het besproken onderzoek betreft de reparatie- en onderhouds
werkzaamheden aan boord van stoomschepen. Motorschepen 
waren bij het onderzoek niet betrokken. Ook maken de repara
tie- en onderhoudswerkzaamheden slechts een deel uit van de 
taken van de onderofficieren. Het bedienen van de installaties 
behoort ook tot hun taak. Daarom is het nuttig, in grote trekken 
de resultaten te vermelden van onderzoekingen op de zojuist 
genoemde gebieden. 

Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan 
boord van motorschepen. 
Een analyse, met behulp van een aanstreeplijst, van de repa
ratie- en onderhoudswerkzaamheden aan boord van motorsche
pen leidde tot analoge resultaten als bij de stoomschepen. Ook 
hier werd gevonden, dat verreweg de meeste taken werden ver
richt door ongegradueerden en door korporaals. Aan sergeanten 
werd geen uitvoerend werk toegeschreven. Ook hier werd een 
discrepantie tussen opleiding en taak geconstateerd. (Van Ouden
hoven 1964) 

De taak van de machinist als bedieningsman. 

De opleidingen tot bedieningsman hebben in het algemeen als 
patroon: 
- ondersteunende technisch-theoretische vakken; 
- werking van het systeem; 
- beoefenen van bedieningstechniek op een simulator of aan de 

installatie F,elf. (King 1960) 
Waar het de bedieningstaak betreft heeft ook de machinisten
opleiding een dergelijk patroon. En omdat aan boord volgens 
vaste voorschriften wordt gewerkt, kan de opleiding aan boord 
scherp worden gericht. Een discrepantie tussen opleiding en 
taak, zoals die bij de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 
werd aangetroffen bestaat niet bij de bediening van de installa
ties. Wel is sprake van een onderbezetting in geheel andere zin. 
Het merendeel van de schepen is ontworpen in een periode, 
waarin het concept van optimale mens-machineverhoudingen zo 
goed als onbekend was. De installaties werden toen voorname-
lijk vanuit een technisch standpunt ontworpen. De menselijke 
factor stond op het tweede plan: gegeven een materieel systeem 
werd een personeelsysteem geformeerd. Een tekenende illu
stratie hiervan is een studie die bij de marine van de Verenig-
de Staten werd uitgevoerd om de stafeisen voor de personeels
bezetting van een te ontwerpen vliegkampschip vast te stellen. 85 
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Op een drietal bestaande vliegkampschepen met een totale sterk
te van 7 782 man werdende werkzaamheden vanhet personeel ge
registreerd. (Clifton 1960) In het verslag wordt met geen woord 
gerept over de mogelijke invloed van een nieuw ontwerp op aard 
en aantal van de daar vereiste taken. De beschrijving van het 
personeelsysteem ging helemaal uit van het materieelsysteem 
als een gegeven. Dat een dergelijk relatief eenzijdige bena
deringswijze méér voorkomt, blijkt uit verschillende onder
zoeksverslagen. Zo leidde .de automatisering van onderhoucts
taken aan een afvuurinstallatie voor geleide projectielen niet tot 
de verwachte besparing aan onderhoudsmonteurs, omdat men 
verzuimd had de te automatiseren taken systematisch te om
schrijven. (Knowles 1959) Dat vaak voorbij gegaan wordt aan de 
menselijke factor bleek ook uit een enquête, die werd gehouden 
onder toeleveringsindustrieën van het Ministerie van Defensie 
van de Verenigde Staten. Het bleek, dat de kwalitatieve en kwan
titatieve personeelsvereisten steeds te laat werden geformu
leerd. (Haines and Gael 1963) De scheiding van mens en machi
ne heeft voor de installaties in de voortstuwingscompartimen
ten als gevolg, dat een groot aantal van de installaties de ma
chinist een geringe arbeidsvulling geven 1). (Van Oudenhoven 
1965) Deze aanvullende gegevens over de reparatie- en onder
houdswerkzaamheden aan boord van motorschepen en over de 
bedieningstaak stemmen in grote lijnen overeeri met de resul
taten van het beschreven taak-analytische ond~rzoek. Zij le
veren geen argumenten op, die strijdig zijn m

1

et de algemene 
tendens, die uit het totale onderzoek naar vore9 komt. Gecon
stateerd werd, dat discrepantie tussen opleiding en taak-eisen 
niet alleen leidt tot frustratie, maar ook tot overschatting van 
het eigen taakniveau en lagere waardering van het eigen kennis
niveau. Ook werden argumenten, die de relatie meer aanneme
lijk zouden maken, afgewezen. Men kan zich echter afvragen 
of spanning tussen opleiding en taak met alle gevolgen vandien 
niet eigen zijn aan een organisatie, waarvan de takenstructuur 
in ontwikkeling is. Wel lijkt het nodig om de te verwachten ont
wikkelingen te expliciteren en te trachten voorwaarden te schep
pen voor een zo vloeiend mogelijke overgang van het takenveld 
van nu naar het takenveld van morgen. 

2. DE TE VERWACHTEN ONTWIKKELING 
Verdergaande automatisering van de voortstuwingsinstallaties 
en invoering van nucleaire voortstuwingsinstallaties liggen in de 
lijn der verwachtingen. (Defensienota 1964) Publikaties over de 
kwalitatieve- en kwantitatieve personeelsbezetting bij geauto-

1) Als illustratie mag de bediening van een turbogenerator worden ge
noemd. Een ervaren machinist kan dit werktuig in ongeveer 20 minu
ten in werking stellen. Daarmee is zijn werk nagenoeg geeindigd. Een
maal per uur noteert hij de meteraanwij zingen, hetgeen ongeveer 5 mi
nuten vraagt. Hoewel de installatie beveiligd is, is de beveiliging toch 
niet zo zwaar, da t zij niet bewaakt hoeft te worden. 



matiseerde voortstuwingsinstallaties en bij voortstuwing der 
kernenergie zijn er nauwelijks. Niettemin zijn enige tendensen 
waarneembaar. 

Automatisering. 
Naarmate de automatisering zich verder voortzet, wordt de 
machinist, meer vrij gemaakt van bedieningstaken. Zijn taak 
houdt dan in de controle over het machineproces en het doel
treffend optreden in geval van storingen. In een nog later sta
dium wordt verwacht, dat de machinist ook vrijgemaakt wordt 
van zijn controlefunctie. In een studie, die in opdracht van het 
Amerikaanse Ministerie van Handel werd verricht, komt deze 
figuur boven de kim. ( Norden Di vision United Aircraft Corpora
tion 1961) In dit plan wordt het voortstuwingsproces gestuurd 
door een op de brug geplaatste computer. Bij de storingen wor
den de vereiste maatregelen door het rekentuig getroffen. De 
we.rktuigkundigen zijn vrij van zeewacht. In deze opstelling is 
de werktuigkundige uitsluitend onderhoudstechnicus. Opvallend 
is de bezetting in de voortstuwingscompartimenten: 3 werktuig
kundigen en 1 olieman. Dit perspectief van een kwantitatief ver
minderde, maar kwalitatief naar verhouding zwaardere bezet
ting wordt door meerdere auteurs ondersteund. (o.a. Jones and 
Thompson 1965, Lloyds Report 1963) De bezetting van de voort
stuwingscompartimenten zal dus kleiner worden en een relatief 
groter aantal geschoolden omvatten. Hoewel de automatisering 
geen schokkende verandering in de vakkennis van de werktuig
kundigen zal teweeg brengen, wordt wel kennis van electratech
niek als eis gesteld. ( Norden Division United Aircraft Corpora
tion 1961) Ook vanuit de industrie wordt gewezen op de wij
ziging in het kennispakket, die de automatisering van de onder
houdstechnicus vraagt. Uit een onderzoek bleek, dat een twee
tal typen vaklieden zullen ontstaan. (Crossman 1960) Het zijn 
de controletechnicus en de polyvalente vakman. De controle
technicus moet in staat zijn automatische controle-apparatuur 
te installeren, te onderhouden en optredende storingen te diag
nosticeren. De polyvalente vakman is de technicus met meer 
dan één vakgebied. Deze nieuwe figuur is ontstaan, omdat het 
traditionele onderscheid tussen monteur-metaaltechniek en 
monteur-electratechniek een grote belemmering is voor een 
doelmatig onderhoud van moderne installaties. 

Invoering van kernenergie als krachtbron. 
Over de taak van de machinist bij nucleaire voortstuwingsin
stallaties is geen gepubliceerde literatuur beschikbaar. Wel 
heeft een niet gepubliceerde studie van de Werkgroep Kernener
gie van de Koninklijke marine ertoe geleid, dat de opleidingen 
tot korporaal en sergeant werden verzwaard. (Stoltz 1964) Deze 
verhoging van het niveau bleek nodig na bestudering van de er
varingen, die in de Amerikaanse- en de Britse marine zijn op
gedaan bij de uitvoering van de nucleaire voortstuw~ngsinstalla
ties. Bij een gelijkblijvende organisatie van de taken, wordt de 
discrepantie tussen opleiding en taak dus nog groter. 87 



3. PERSPECTIEF 
De bezetting van de huidige voortstuwingscompartimenten be
staat uit een relatief groot aantal machinisten met een minder 
opleidingsniveau en een klein aantal machinisten met een hoger 
opleidingsniveau. De kwalitatieve samenstelling correspondeert 
met de samenstellingvan het pakket werkzaamheden. Het groot
ste deel van het reparatie- en onderhoudswerk heeft immers een 
ongeschoold tot halfgeschoold karakter. Een ander werkpakket 
is te verwachten. Dit vraagt, zoals vermeld, een kwantitatief 
lagere, maar een kwalitatief hogere bezetting. De verhoging 
van het niveau van de opleidingen heeft tot doel deze aanpassing 
mogelijk te maken . Deze aanpassing heeft echter nog een aantal 
aspecten, waarvan er hier nog enige worden aangeduid. 

• Uitgangspunt voor de verzwaring van de opleidingen is, dat 
onderofficieren beschikbaar zijn, die kunnen voldoen aan de 
eisen, die toekomstige installaties stellen Dit houdt in,dat zij, 
wanneer dat nodig is' de bijgebrachte opleidingskenn is effec
tueren. Het is de vraag of opleidingskennis intact blijft · als 
zij niet wordt gebruikt. Als de opleidingskennis geeffectueerd 
moet worden op het moment, dat het wordt gev~aagd , d a n lijkt 
het nodig om nu de takenstructuur aan te pa ssen aan het op
leidingsniveau. Dit zou een snellere doorstroming van de 
sergeanten naar het huidige taakniveau van de sergeant-ma
-joor impliceren. De sergeant -majoor zou een deel van het 
takenpakket van de officier overnemen. Zou be takeostruc
tuur niet worden aangepast aan het opleiding~niveau, dan is 
het zeer de vraag of de opleidingsinspanningen [tot het gewen
ste resultaat leiden. Ge z ien de resultaten van het besc hreven 
onderzoek is bovendien te verwachten, da t de vergrote dis 
erepantie tussen opleiding en taak leidt tot grotere frustratie 
en versterking van dissonantie-reducerend gedrag. Hierbij 
moet worden opgemerkt, dat onze onderzochten de argumen
ten, die de relatie aanvaardbaar maken, niet onderst eunden. 
Bij een vergrote discrepantie t u ssen opleiding en taak zal 
men geneigd zijn het eigen kennisniveau lager te schatten en 
het eigen taaknivea u te overschatten. Bovendien zal men z ich 
meer gefrustreerd voel e n, maa r men zal minder geneigd z ijn 
om argumenten te accepteren, die de bestaande situatie aan
vaardbaar maken. 
V oor een flexibel menselijk potentieel is een goede afstem
ming van opleiding en taak wenselijk. Deze gedachte heeft 
ook consequenties voor het takenpakket van korpora als. De · 
huidige situatie wordt erdoor gekenmerkt, d at onderofficieren 
een l a ngdurige erva ring in het verric hten van relatief een
v oudig werk hebben. De overga ng naar het we~k, dat toepas
sing van een diepergaand kennispakket vraagt, dient niet 
sprongsgewijs, maar gelijkmatig te verlopen. !Dit v raagt een 
aanpassing van de opleiding - taak relatie vap. de korporaal 
aan die van de sergeant. De opleiding tot korporaal-machi-

SS nist heeft een sterker a c cent op de theorievakken gekregen. 



Het werkzaamhedenpakket is echter niet gewijzigd. Ook hier 
zou een verhoging van het taakniveau wenselijk zijn. 

• De bezetting van de voortstuwingscompartimenten is onlos
makelijk verbonden met de eisen, die de installaties stellen. 
Uit de analyse van de taak is gebleken, dat het grootste deel 

· van het werk een ongeschoold tot halfgeschoold karakter heeft. 
Dit werk wordt vooral door ongegradueerde machinisten ge
daan. De sergeant is hierbij vooral werkmeester. Het zijn nu 
juist de ongeschoolde en halfgeschoolde werkzaamheden,die 
zullen verdwijnen. Dit vloeit voort uit de automatisering van 
de bedieningsfuncties. Immers vermindering van het aantal 
bedieningsfuncties is slechts dan zinvol als tegelijkertijd de 
hoeveelheid onderhoudswerk, dat aan boord door eigen per
soneel moet worden verricht, vermindert. Misschien is het 
mogelijk vanuit het huidige takenpakket een aansluiting te 
maken op het toekomstige. Hierbij kan worden gedacht aan 
consequente toepassing van automatisering, een strak door
gevoerd preventief onderhoud en invoeren van onderhouds
yrije onderdelen. 

• De bewegingen binnen het dienstvak machinist kunnen in het 
horizontale vlak gevolgen hebben voor andere dienstvakken 
en in het verticale vlak voor officieren van de technische 
dienst. De technische ontwikkeling, die leidt tot een herwaar
dering van de relatie tussen opleiding en taak bij het dienst
vak machinist heeft ook invloed op andere dienstvakken. Met 
name als men denkt aan het ontstaan van de polyvalente vak
man en de controletechnicus. Deze nieuwe typen vaklieden 
zouden ook in andere dienstvakken kunnen ontstaan en zijn in 
feite al ontstaan. (Van Oudenhoven 1965) Als deze ontwikke
ling zich verder voortzet, worden fraaie mogelijkheden ge
boden voor een vergrote wendbaarheid van het personeelbe
leid. Men zou namelijkkunnen onderzoeken in hoeverre de op
leidingseisen voor de verschillende dienstvakken overeenko
men en in hoeverre zij verschillen. Het resultaat van een 
dergelijk onderzoek zou kunnen leiden tot een grotere inte
gratie van de opleidingsprogramma's voor verschillende 
dienstvakken. Hiermee zou weer de mogelijkheid worden ge
schapen voor een snelle bepaling van en het voldoen aan de 
omscholingsbehoeften wanneer veranderingen optreden in het 
takenpakket. Een herstructurering van de taak van de onder
officier-machinist, zoals die boven werd aangeduid, heeft 
ook gevolgen voor de plaats van de officier van de technische 
dienst. Een deel van het werk, dat nu door officieren wordt 
gedaan, kan door onderofficieren worden verricht. Een her
waardering van de taak van de officier van de technische 
dienst zou een accentverschuiving in kunnen h ouden van de 
aktiviteiten op routine -matig technisch gebied naar specialis
tische- en beheersaktiviteiten. (Rickover 1962) Een dergelijke 
ontwikkeling ligt in het verlengde van het onlangs herziene op
leidingsprogramma van het Koninklijk Instituut voor de mari-
M. ~ 



Samenvatting 
Bij elk opleidingsproces staan een drietal activiteit en centraal. 
Dat zijn: het vaststellen van het leerdoel, het bepalen van vorm 
en inhoud van de opleiding en het evalueren van de opleidings
inspanning. 
Bij de opleiding tot onderofficier -machinist bij de Koninklijke 
marine konden enige aspecten van de evaluatie worden onder
zocht. 

Het probleem, dat wij stelden, luidde: 
- Welk verband bestaat tussen de inhoud van de opleiding en de 

taak van de onderofficier-machinist bij de Koninklijke mari
ne ? 

- Hoe beleven deze onderofficieren de gevonden aansluiting op 
de taak? 

Wij hebben twee groepen onderofficieren onderzocht: sergean
ten en sergeanten-majoor. Voor beide groepen 1is de opleiding 
dezelfde . Sergeanten-majoor hebben uiteraard e€m hogere rang 
en een langere diensttijd sinds het beeindigen v~n de opleiding 
dan sergeanten . Het onderzoek werd toegespitst' op de repara
tie- en onderhoudswerkzaamheden in de voortstuwingscompar
timenten van stoomturbine s chepen . Deze werden gekozen, om
dat: 
- hier personeel in vrij grote aantallen werkzaam is ; 
- hier een goede mogelijkheid lag voor de vergelijking tussen 

opleiding en taak; 
- de meeste onderofficieren aan boord van stoomsch epen zijn 

geplaatst. 

Bij de analyse van de taa k werd van twee vra gen uitgegaan: 
- Welke taken verricht de onderofficier ? 
- In hoeverre is hij zelfstandig bij de uitvoering van die taken ? 

De methoden van de aanstreeplijst en het interview werden ge
bruikt om een antwoordop deze vragen te krijgen . De aldus ge
analyseerde taak werd vergeleken met de inhoud van het oplei
dingsprogramma. Deze vergelijking wees uit, dat : 
- de onderoffic ier zijn opleidingskennis slechts gedeeltelijk ef

fectueert; 
- de sergeanten een geringere zelfstandigheid hebben dan de 

sergeanten-majoor; 
- de mate, waarin de verschillende opleidingsvakken geeffee-

90 tueerd worden, per opleidingsvak varieert. 



In aansluiting op dit resultaat werd onderzocht hoe de onder of -
ficier deze relatie beleeft. Literatuur geeft aanleiding te ver
onderstellen, gat beperking van de mogelijkheden om een op
leiding te benutten negatief wordt beleefd door de werknemer. 
Deze beleving kan op een aantal wijzen tot uiting komen. Een 
theoretisch kader voor de bestudering van de wijze, waarop 
men deze discrepantie tussen opleidingskennis en hetgeen de 
taak vraagt, beleeft, biedt de theorie van de cognitieve disso
nantie. Uit deze theorie laat zich de volgende algemene hypo
these afleiden: 
Naarmate de discrepantie tussen opleiding en taak groter is: 

zal de aanpassing van het kennisniveau aan het taakniveau 
groter zijn; 

- zal de aanpassing van het taakniveau aan het niveau van de 
- opleidingskennis groter zijn; 
- zal de ondersteuning van argumenten, die de bestaande rela-
- tie aanvaardbaar maken, sterker zijn; 
- zal de frustratie groter zijn. 
Vanuit deze algemene hypothese werden drie hypothesen gecon
cretiseerd, die met een vragenlijst werden getoetst. 

Hypothese A 
Bij sergeanten bestaat een grotere discrepantie tussen oplei
ding en taak dan bij sergeanten-majoor. Daarom: 
- schatten sergeanten hun kennisniveau lager dan sergeanten

majoor; 
- verhogen sergeanten hun taakniveau sterker dan sergeanten

majoor; 
- zijn sergeanten meer gefrustreerd dan sergeanten-majoor; 
- ondersteunen sergeanten in sterkere mate dan sergeanten-

majoor argumenten, die de bestaande relatie aanvaardbaar 
maken. 

Op het laatste deel na werd deze hypoth~se bevestigd. 

Hypothese B 
Het was • te verwachten, dat een aantal persoonsgebonden fac.
toren de grootte van de beleefde spanning tussen opleiding en 
taak zou beïnvloeden. Daarmee zouden ook de sterkte van het 
gedrag, dat opgeroepen wordt om de spanning te verminderen 
en de sterkte van de frustratie worden beïnvloed. 
De hypothese, die betrekking had op de persoonsgebonden va
riabelen, luidde: naarmate de persoon intelligenter is, betere 
examencijfers heeft, na de opleiding een hoger taakniveau ver
wachtte, zelfstandigheid en vakmanschap hoger waardeert dan 
andere aspecten van het marinebestaan, is: 
- de aanpassing vanhet kennisniveau aan het taakniveau groter; 
- de verhoging van het taakniveau tot het opleidingsniveau gro-

ter; 
- de ondersteuning van argumenten, die de bestaande relatie 

aanvaardbaar maken, sterker; 
- de frustratie groter. 
Geen enkel onderdeel van deze hypothese werd bevestigd. 91 
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Hypothese C 

Een aantal onderdelen van het opleidingsprogramma worden 
meer geeffectueerd dan andere. Het was te verwachten, dat 
naarmate de discrepantie tussen die onderdelen en de corres
ponderende taken groter is, frustratie en de sterkte van de dis
sonantie-reducerende tendensen ook groter zijn. De derde hy
pothese luidde daarom: 
Naarmate de discrepantie tussen de niveau' s van de afzonder
lijke opleidingsvakken en de afzonderlijke taken groter is, is: 

de aanpassingvan het kennisniveau aanhet taakniveau groter; 
de verhoging van het taakniveau tot het opleidingsniveau gro
ter; 
de ondersteuning van argumenten, die de bestaande relatie 
aanvaardbaar maken, sterker; 
de frustratie groter. 

De onderzoeksresultaten tenderen naar een bevestiging van de 
hypothese, waar het sergeanten betrof. De antwoorden van de 
sergeanten-majoor tenderen naar een bevestiging van het eer
ste en het laatste deel van de hypothese. 
De mate, waarin de onderofficieren hun opleidingskennis effec
tueren , wordt vanzelfsprekend medebepaald door het aandeel, 
dat hun superieuren in het totale werkpakket hebben . De voort
durende samenwerking van onderofficieren en officieren leidt 
tot een oordeelsvorming van officieren over onderofficieren. 
Kennisname van dit oordeel kan bijdragen tot e~n beter inzicht 
in het vraagstuk, dat werd onderzocht. Daarom iwl er den vraag
gesprekken met officieren gehouden. Over het algemeen zijn 
officieren van mening, dat onderofficieren vol enthousiasme en 
initiatief aan de opleiding komen. Zij benaderen de problemen 
kritisch-verstandelijk. Deze houding wijzigt, naarmate zij lan
ger als sergeant dienen. Zij vallen dan terug in routine -matig 
denken. Officieren zijn van mening, dat deze ontwikkeling is te 
betreuren. Zij zijn van mening, dat dit in niet geringe mate het 
gevolg zou kunnen zijn van de druk, die zijzelf op hun onder of
ficieren uitoefenen. 
Het is gebleken, dat de afstemming opleiding-taak sociaal-psy
chologische gevolgen heeft. Men kan zich afvragen of spanning 
tussen opleiding en taak met alle gevolgen vandien niet eigen 
zijn aan een organisatie, waarvan de takenstructuur in ontwik
keling is. Het lijkt dan echter nodig de te verwachten ontwikke
lingen te expliciteren en te trachten voorwaarden te scheppen 
voor een zo vloeiend mogelijke overgang van het takenveld van 
nu naar het takenveld van morgen. De huidige bezetting telt een 
relatief groot aantal halfgeschoolde krachten en een relatief ge
ring aantal hooggeschoolde krachten. De verwachte ontwikke
ling gaat in de richting van een relatief zeer gerirg aantal half
geschoolden en een relatief groot aanta l hoger g~sch0olden. 
Als .een oplei.ding ook op . ct~ toekomstige taken Jwordt gericht, 
dan IS het nodig, dat het hmdige takenpakket zo w~rdt geordend , 
dat de voorwaarden voor een volledige effectuer ~ng van het ge
leerde zoveel mogelijk worden vervuld. 



Summary 

Central to every training process are three activities, viz. es
tablishing the instructional goal, determining the instructional 
procedures and the content of the training programme, and 
evaluating the training effort. 
We have been able to investigate some aspects of this evaluation 
in the training for engineer-petty officer in the Royal Nether
lands navy. 

The problem we set ourselves was as follows: 
- What is the relationship between the content of the training 

programme and the task of the engineer-petty officer in the 
n~y? . 

- How do the petty officers appreciate the extent to which the 
training has prepared them for their task? 

We have studied two groups of petty officers, i.e. sergeants and 
sergeant-majors. Both groups receive the same training. Of 
course sergeant-majors are higher in rank and have completed 
a longer period of service since the end of the training. 
Our investigation was focussed on repair and maintenance work 
in the propulsion compartments of .steam turbine ships, because: 
- fairly large numbers of personnel are employed in this work; 
- it offers good possibilities for a comparison between training 

and task; 
- most petty officers are stationed on board steamships. 

In analysing the task we proceeded from two questions, viz. 
- What duties does a petty officer 1s task comprise? 
- How far is he independent in carrying out these duties? 

To find the answer use has been made of the methods of check
list and interview. Camparing the task thus analysed with the 
content of the training programme, we found that: 
- the petty officer only carries into practice part of the know

ledge he has acquired in training; 
- the sergeants have a smaller degree of independenee than the 

sergeant-majors; 
- the extent to which the subjects of the training course find 

application in practice varies from subject to subject. 

On the basis of this result we have investigated how the petty 
officer experiences the task-training relationship. The literature 
available gives ground for the supposition that any restrietion 
impose on the possibilities of utilizing a given training meets 
with a negative response of the part of the employee. This neg- 93 
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ative appreciatiori may find expression in various ways. A the
oretical framewerk for the study of the manner in which em
ployees experience the discrepancy between knowledge acquired 
through training and requirements imposed by the task is prov
ided by the theory of cognitive dissonance, from which the 
following general postulate may be derived: 

According as the discrepancy between training and task is 
wider, 
- the adaptation ofknowledge level to task level will be greater; 
- the adaptation ofthe task level to the knowledge level acquired 

through training will be greater; 
- the support givén to arguments that make the :existing rela-

tion acceptable will be stronger; 
- the degree of frustration will be higher. ' 
From this general postulate we developed three hypotheses, 
which were subsequently tested with the help of a questionnaire. 

Hypothesis A 

As the rank of sergeant involves a greater discrepancy between 
training and task than that of sergeant-major: 

- sergeants will appreciate their knowledge level less positively 
than do sergeant-majors; 

... sergeants will be inclined to raise their task level more 
- strongly than sergeant-majors; 
- sergeants will be more frustrated than sergearit-majors; 

sergeants will tend to give stronger support lto such argu
ments as make the existing relation acceptabl~ than do ser
geant-majors. 

Except for the last proposition, this hypothesis found full con
firmatien in the investigation results. 

Hypothesis B 

Ii was to be expected that a certain number of personality-based 
factors would affect the amount of tension experienced between 
training and task . This in turn would be likely to influence both 
the behaviour provoked to reduce the tension and the resulting 
degree of frustration. 
The hypothesis formulated in respect of the personality-based 
variables was as follows: 

In proportion as the person involved is more intelligent, has 
obtained better examinatien marks, has expected a higher task 
level after training, attaches more valué to independenee and 
skill than to other aspects of navy life, 
- there will be greater adaptation of knowledge level to task 

level; 
- there will be a stronger tendency to raise the task level to

wards the level acquired through training; 
- more vigorous support will be lent to such arguments as 

render the existing relationship acceptable; 
- there will be a higher degree of frustration. 



None of the propositions enshrined in this secend hypothesis 
proved valid. 

Hypothesis C 

Same items on the training programme are put into effect more 
completely than ethers. It was to be expected that the greater 
the discrepancy between the individual items and the corres
ponding tasks the strenger the frustration and the dissonance
reducing tendencies. This induced us to formulate and test a 
third hypothesis, namely: 

According as the discrepancy between the levels of the individ
ual subjects of the training course and the individual tasks is 
greater, 
- adaptation of knowledge level to task level will be greater; 
- the task level will be increased more strongly towards the 

training level; 
- more vigorous support will be given to arguments making the 

existing relation acceptable; 
- frustration will be more intense. 
The results of our investigation tend to bea r out the hypothesis 
where the sergeants are concerned. The responses given by the 
sergeant-majors to the validity of the first and last propositions 
for their group. 
Naturally the extent to which the petty officers translate into 
practice the knowledge acquired through training is in part de
termined by their superiors' share in t he overall wor k package. 
The constant co-operation of petty officers and officers leads 
the latter to from a judgement about the former. Knowledge of 
this judgement may contribute to gaining a better insight into 
the matter studied. Therefore our investigation included inter
views with officers. The majority were found to hold the apinion 
that at the start of their training petty officers are full of en
thusiasm and initiative, approaching problems in a critica! and 
rational way. This attitude changes, however, in the course of 
their service as petty officers: gradually, routine thinking re
gains the upper hand. According to the officers, the relapse in 
question may in no smal! measure be attributable to the pres
sure they themselves bring to bear on their petty officers. 
It has appeared that the gearing of training to task is fraught 
with social psychological implications. One may wonder whether 
a given tension between training and task, with its attendant 
consequences , should nat be deemed peculiar to an organization 
with a task pattern which is undergoing a process of evolution. 
In that case, however, it would seem necessary to render ex
plicit the developments anticipated and to make an effort at 
creating conditions permitting the smoothest possible transition 
from the task area of to-day to that of to-morrow. The present 
staff includes a comparatively large proportion of semi-skilled 
personnel and a relatively smal! number of highly skilled men. 
The expected trend will be towards a relatively slight propor- 95 
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tion of semi-skilled personnel and a relatively large number of 
more highly trained staff. 
If a given training programme is to include adequate orientation 
towards future tasks, the present task package should be so 
arranged as to fulfil to the hig)1est possible degree the conditions 
permitting a complete utilization of the knowledge imparted 
through training. 
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BIJLAGE 

Aanstreeplijsten 
groepswerk. 

Individueel werk 

voor individueel werk en 

Om een goed inzicht te krijgen in het werk, dat door machi
nisten van de verschillende rangen en standen wordt verricht, 
wordt uw medewerking gevraagd voor het invullen van een 
aantal vragenlijsten. 
U bent gevraagd, omdat wij verwachten, dat U door uw grote 
kennis van de praktijk in staat bent waardevolle gegevens te 
verschaffen. 

• Op de lijst, die U voor U heeft, worden 437 verschillende werkzaamheden genoemd. Al deze 
taken zijn direct overgenomen uit de werkschriften van de machinekamers en de ketelruimen. 
In het algemeen worden deze taken door een machinist alleen uitgevoerd. 
In de vragenlijst ziet U telkens een taak gevolgd door twee vragen. 
Kijkt U naar voorbeeld A. 

Voorbeeld A 

Wie doet dit werk meestal? Wie controleert het verrichte 
werk meestal? 

schoonmaken van peilglazen m3 m2 ml om kpl s/m/a off? m3 m2 m.l om kpl s/m/a off? 

• Als U van mening bent, dat het schoonmaken va~ peilglazen meestal wort gedaan door eenma
chinist 2, dan zet U onder het hoofd "Wie doet d1t werk meestal? 11 een stfeepje door m2. 
Bent U van mening, dat een korporaal-machinist kijkt, of de peilgla zen noefi zijn schoongemaakt., 
dan zet U onder het hoofd "Wie controleert het verrichte werk meestal e~n streepje door kpl. 
U heeft dan het volgende: 

Wie doet dit werk meestal? Wie controleert het verrichte 
werk meestal? 

schoonmaken van peilglazen m3 yt{ mi om kpl s/m/a off ., m3 m2 ml omy.p{s/m/a off? 

• Het kan natuurlijk ook voorkomen, dat een machinist zijn eigen werk controleert. In dat geval 
krijgt U. als het voorbeeld een machinist 1 betreft. 

Wie doet dit werk meestal? Wie controleert het verrichte 
werk meestal ? 

scho01unaken van peilglazen m3 m2 p-{ om kpl s/m/a off? m3 m2 p<1' om kpl s/m/a off ? 

• Evenzo kan het voorkomen, dat een bepaalde taak door machinisten van meerdere rangen of 
standen wordt gedaan of wordt gecontroleerd. In dat geval kunt U bijvoorbeeld het volgende 
krijgen: 

Wie doet dit werk meestal? Wie controleert het verrichte 
werk meestal? 

schoorunaken van peilglazen m3 pd p(Îom kpl s / mf a off ? m3 m2 ~~pi sfm/a off? 

• Weest U echter wel zuinig met het zetten van meer dan een ~treepje en denkt U, wanneer U het 
voor een dergelijke taak moet invullen, eerst even goed na, of U het met een streepje af kan . 

Als U het antwoord echter niet weet, dan kunt U een streepje door het vr;aagteken zetten. 

Wie doet dit werk meestal ? Wie cont~oleert het verrichte 
werk mee,stal? 

schoonmaken van peilglazen m3 m2 mi om kpl. s/m/a off/ m3 m2 m:l om kpl s/m/a off / 



Ketels 
Wie doet dit werk meestal? Wie controleert het verrichte 

werk meestal? 

1 reinigen van tunnels onder de water- m3 m2 ml om kpl s/m/a off? m3 m2 m1 om kpl s/m/a off? 
houders; 

15 afstellen van veiligheid; m3 m2 ml om kpls/m/a off? m3 m2 m1 om kpl s/m/a off? 
40 opheffen van stookolielekkages aan. m3 m2 m1 om kpl s/m/a off? m3 m2 m1 om kpl s/m/a off ? 

branderraam; 
66 onderhoud van zuiger Robot; m3 m2 ml om kpl s/m/a off ? m3 m2 m1 om kp1 s/m/a off? 

10 1 bijvullen van kwik van waterdoor- m3 m2 m1 om kpl s/m/a off ? m3 m2 m1 om kp1 s/m/a off? 
stroommeter; 

Turbovoedingpomp 

105 demonteren van werkbussen; m3 m2 m1 om kpl s /m/a off? m3 ni2 m 1 om kpl s / m / a off ? 
117 pasmaken van zuiger van cylinder; m3 m2 m1 om kpl s/m / a off ? rn3 m2 m1 om kpl s/m/ a off? 
141 afstellen van axiale spelingen; m3 m2 m1 om kpl s / m / a off? m3 m2 m1 om kpl s / m /a off? 
156 aanbrengen van lagers; m3 m2 m1 om kpl s / m / a off? m3 m2 m1 om kp1 s / m / a off? 
169 opmeten van axiale spelingen; m3 m2 m1 om kpl s/m/a off? m3 m2 m1 om kpl s / m / a off? 

Hoofdturbines 

177 verrichten van metingen aan HOT 
m3 m2 m1 om kpl s / m / a off ? m3 m2 m1 om kpl s/m/a off ? LOT- KVT; 

195 los nemen van aftapsluiter LDT ; m3 m2 m1 om kpl s/m/a off ? m3 m2 m1 om kp1 s/m/a off? 
203 inspecteren van receiver LDT; m3 m2 m1 om kpl s/m/a off ? m3 m2 m1 om kpl a/m/a off? 
209 opzuiveren van de klep KVT; m3 m2 m1 om kpl s/m/a off? m3 m2 m1 om kpl s/m/a off? 
212 controle van afloopoliegaten KVT; m3 m2 m1 om kpl s/m/a off ? m3 m2 m1 om kpl s/m/a off? 

Turbodynamo 

226 demonteren van plaatklep; m3 m2 m1 om kpl s/m/a off? m3 m2 m1 om kp1 s/m/a off ? 
· 231 monteren van voorste lager; m3 m2 m1 om kpl s/m/a off? m3 m2 m1 om kpl s/m/a off ? 
248 verpakken van borstbouten; m3 m2 m1 om kp1 s/m/a off? m3 m2 m1 om kpl s/m/a off ? 
253 schoonmaken van flenzen; m3 m2 m1 om kpl s/m/a off ? m3 m2 m1 om kpl s / m / a off? 
269 meten van veerspanning vollast klep; m3 m2 m1 om kpl s/m/ a off ? m3 m2 m1 om kp1 sf mf a off ? 

As blok- hoofdstuwblok 

304 losnemen van inlaatklep stuwblok; m3 m2 m1 om kpl s / m/a off? m3 m2 m1 om kpl s/m/a off ? 
310 onderhoud van koelwaterkleppen; m3 m2 m1 om kpl s/m/a off? m3 m2 mi om kpl s / m / a off? 
316 per sen van koelserpentijnen; m3 m2 mi om kpi s/m/a off ? m3 m2 mi om kpi s / m / a off ? 
339 reinigen van ashals; m3 m2 mi om kpl s / m / a off? m3 m2 ml om kpl s/m/a off? 
350 dichten van lekkage bovenklep; m3 m2 mi om kpi s / m / a off ? m3 m2 mi om kpl s/m/a off? 

Verdamper 1n st a 11 at 1e 

353 opmeten van lagerspelingen; m3 m2 mi om kpi s/m/ a off ? m3 m2 mi om kpl s/m/a off? 
364 losnemen van persklep scheepsvlalç m3 m2 mi om kpi s/m/a off ? m3 m2 mi om kpl s/m/a off.? 
373 opzuiveren van plugkraan; m3 m2 m1 om kpi s/m/a off ? m3 m2 ml om kpls/m/a off? 
399 schoonmaken van wierroosters; m3 m2 mi om kpl s/m/a off? m3 m2 mi om kpl s/m/a off? 
421 opzuiveren van spuîtkleppen; m3 m2 mi om kpi s/m/ a off ? m3 m2 mi om kpl s/m/a off? 

Groepswerk 

Nu volgt een lijst met werkzaamheden, die gewoonlijkdoor meer 
dere machinisten samen wordt gedaan. Streept U onder "Wie 
werken hieraan?'' de rang van de eerste man van de groep aan. 

I 
Wie werken hieraan? 

Verdam per installat ie 

1 losnemen van verdamperpomp; m3 m2 mi om kpi sfmfa off? 
21 inbouwen van valpijpen in verdamper; m3 m2 mi om kpl s/m/a off? 

Turbodynamo 

22 losnemen van de stoomverdeelkast; m3 m2 m1 om kpl sjmja off? 
37 monteren van smeeroliekoeler; m3 m2 m1 om kpl s/m/a off? 

Turbovoedingpomp 

49 demonteren van pompgedeelte; 
54 aanbrengen van startklep; 

Asblok-hoofdstuwblok 

58 losnemen van hoofdstuwblok; 
63 monteren van asblokken; 

Hoofdturbines 

74 losnemen van kappen van metalen; 
81 losnemen van straalafsluiter; 

Ket els 

92 monteren van verzadigde stopklep; 
107 inbouwen van stoomhouder; 

m3 m2 m 1 om kpi s / m / a off ? 
m3 m2 m1 om kp1 s / m / a off ? 

m3 m2 ml om kpl s/m/a off ? 
m3 m2 ml om kp1 s / m / a off ? 

m3 m2 m1 om kp1 sfmfa off ? 
m3 m2 m1 om kpl s/m/a off ? 

Wie controleert het verrichte 
werk meestal? 

m3 m2 mi om kpl s/m/a off? 
m3 m2 mi om kpl s/m/a off? 

m3 m2 m1 om kpl s/m/a off ? 
m3 m2 mi om kpl s/m/a off ? 

m3 m2 m1 om kpi sfmfa off? 
.m3 m2 mi om kp1 s / m / a off? 

m3 m2 mi om kpl s / m /a off? 
m3 m2 mi om kpl s / m /a off? 

m3 m2 mi om kpl s/m/a off? 
m3 m2 mi om kp1 s/m/a off ? 

m3 m~ mi om kpl sfm/a off ? 
m3 m2 m1 om kpl s/m/a off ? 
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BIJLAGE 2 

Antwoorden verkregen op de aanstreeplijsten 
voor individueel werk en groepswerk . 

Taak-analyse: Antwoorden verkregen op de aanstreeplijsten. 
De antwoorden, die op de aanstreeplijsten werden verkregen, 
zijn in de tabellen van deze bijlage gegeven. 
De presentatie is als volgt: 
Bij iedere groep werkzaamheden is het aantal taken vermeld, 
waarover een antwoord werd gevraagd. De verdeling van de ant
woorden over de antwoordcategorieën (m3, m2, ml, om, kpl, 
sgt/ sm, off en ?) is per respondentengroep in procenten uitge
drukt. De groepen respondenten warenongegradueerde machi
nisten, korporaals-machinist en sergeanten-machinist. Om te 
bepalen of machinisten van verschillende gezagsniveau' s ver
schillend antwoordden, werden op de verkregen antwoorden va
riantie-analyses uitgevoerd. De variantie-analyses werden uit
gevoerd op de absolute aantallen en niet op de procentuele ver-
deling. · 
Na iedere tabel volgt het resultaat van de variantie-analyse. 
De drie variantie-bronnen waren: 

de respondentengroepen {A) 
de antwoordcategorieën {B) 

104 de categorieën werkzaamheden (C). 



Tabel 29 1'Wie doet dit werk meestal?" (individueel) 
Antwoorden verkregen op de lijst met individuele 
werkzaamheden (in procenten). 

aan~ res-
Rangen van machinisten 

werkzaamheden tal pon-
totaal ta- den-

m3 m2 m1 kpl 
sgt 

off ? ken ten om 
sm 

ong 23 33 29 13 2 - - - 100o/o 
1 reinigen 52 kpl 29 30 24 11 4 - - 1 98o/o 

sgt 27 31 22 14 4 - - 2 100o/o 
aanbrengen ong 6 25 42 19 6 - - 3 101o/o 

2 van leidingen 64 kpl 8 23 38 23 6 - - 2 100o/o 
meters sgt 5 21 39 25 6 - - 3 99o/o 
losnemen van ong 6 25 42 19 6 - - 3 101o/o 

3 leidingen en 15 kpl 8 23 38 23 6 - - 2 100o/o 
meters sgt 5 21 39 25 6 - - 3 99o/o 
montage van ong 2 14 47 28 6 - - 2 100o/o 

4 kleppen en 36 kpl 2 9 37 40 11 - - 2 101o/o 
afsluiters sgt 3 6 36 40 11 1 - 4 101o/o 
demontage van ong 1 19 49 27 3 - - 1 10 Oo/o 

5 kleppen en 33 kpl 4 18 39 32 6 - - 2 101o/o 
afsluiters sgt 4 12 43 32 6 - - 2 99o/o 
montage van ong - 8 34 37 17 1 - 3 100'7o 

6 toestellen en 36 kpl 1 6 24 41 27 1 - 2 102 o/o 
onderdelen sgt - 3 21 44 26 1 - 5 100o/o 
demontage van ong - 4 40 41 12 - - 2 99o/o 

7 toestellen en 19 kpl - 4 26 48 20 - - 1 99o/o 
onderdelen sgt - 2 22 47 25 - - 4 10 Oo/o 

ong 4 16 46 29 4 - - 2 101o/o 
8 verpakken 60 kpl 2 17 42 31 7 - - 1 10 Oo/o 

sgt 2 9 35 46 6 - - 2 1 OOo/o 
opzuiVeren ong 5 16 38 32 9 1 - 1 102o/o 

9 pasmaken 40 kpl 4 8 35 39 13 - - 1 10 Oo/o 
enz. sgt 3 11 33 38 11 - - 3 99o/o 

ong - - 12 25 34 25 1 2 99o/o 
10 meten 20 kpl - - 1 9 67 20 2 1 100o/o 

sgt - - 1 11 33 53 - 2 100o/o 
ong 1 - 23 28 33 11 1 1 98o/o 

11 afstellen 11 kpl - 2 7 22 62 6 - 1 100o/o 
sgt - 1 è 21 50 18 - 2 101o/o 
ong 1 3 14 20 24 28 5 5 100o/o 

12 inspecteren 9 kpl - 2 17 15 45 15 3 1 98o/o 
sgt - 1 7 26 34 28 2 .1 99% 
ong 15 8 35 24 13 4 - - 99o/o 

13 beproeven 5 kpl 16 6 9 22 42 1 - 2 98o/o 
sgt 15 4 17 25 36 - - 1 98o/o 

14 ambachtelijk eng 4 18 47 23 3 - - 4 99o/o 

werk 15 kpl 7 21 35 28 7 - - 1 99o/o 
sgt 3 18 37 25 12 - - 4 99o/o 

taken als olie ong 8 20 37 22 9 4 - 1 101o/o 
15 verversen 22 kpl 5 19 28 31 15 1 - 2 101o/o 

ontluchten sgt 1 20 25 28 12 2 - 2 100o/o 
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Tabel 30 "Wie werken hieraan?" 
Antwoorden verkregen op de lijst me:t groepswerk
zaamheden (in procenten) . 

aantal re spon- Rangen van machinisten 
werkzaamheden taken denten m1 om kpl sgt off totaal 

sm 

A aanbrengen van ong 24 48 28 lOOo/o 
19 kpl 5 61 34 100o/o leidingen 

sgt 21 37 42 100o/o 

B losnemen van ong 44 44 13 101o/o 
16 kpl 16 53 31 100o/o leidingen 

sgt 13 56 31 100o/o 

montage van ong 17 67 17 101o/o 

C kleppen 6 kpl 67 33 1 OOo/o 
sgt 83 17 1 OOo/o 

D demontage ong 13 38 50 101 o/o 
8 kpl 19 81 100o/o van kleppen 

sgt 38 63 101o/o 

E montage van ong 6 21 73 1 OOo/o 
35 kpl 17 83 1 OOo/o toest.ellen 

sgt 14 86 10 Oo/o 

F demontage van ong 13 42 46 101 o/o 
24 kpl 4 46 50 1 OOo/o toestellen 

sgt 4 29 67 100o/o 

ong 20 60 20 100o/o 
Gbeproeven 5 kpl 10 80 10 1 OOo/o 

sgt .100 1 OOo/o 

Tabel 31 "Wie controleert dit werk meestal?" (individueel) 
Antwoorden verkregen op de lijst met individuele 
werkzaamheden (in procenten). 

werkzaamheden aantal respon- Rangen van machinisten 
taken denten sgt om kpl off totaal 

sm 

ong 4 71 25 10 Oo/o 
1 reinigen 52 kpl 95 5 10 Oo/o 

sgt 83 17 100o/o 
aanbrengen van ong 70 30 100% 

2 leidingen en 64 kpl 97 3 100o/o 
meters s!rt 73 :n 100o/o 

3 losnemen van ong 97 3 1oocr? 
leidingen en 15 kpl 100 100o/o 
meters sgt 87 13 100o/o 



Tabel 31 (vervolg) 

wer kzaarnheden aantal respon- Rangen van machinisten 
taken denten sgt om kpl off totaal srn 

4 montage van ong 47 53 100o/o 
kleppen en 36 k l 93 7 100o/o 
afsluiters s~ 44 56 100% 

5 demontage van ong 70 30 100% 
kleppen en 33 kpl 98 2 100o/o 
afsluiters sgt 79 21 100% 

6 montage van ong 21 78 1 100% 
toestellen en 36 kpl 71 29 100o/o 
onderdelen s~ 17 83 100% 

'iaernoiifage van ong 5 95 100o;o 
toestellen en 19 kpl 84 16 100% 
onderdelen s~ 18 82 100% 

ong 65 35 100% 
8 verpakken 60 kpl 98 2 100% 

s~ 70 30 100% 
9 opzuiveren ong 46 54 100% 

pasrnaken 40 kpl 78 23 101% 
enz. sirt 51 49 100% 

ong 55 45 100% 
10 meten 20 kpl 100 100% 

s~ 45 55 100% 
ong 86 14 100% 

11 afstellen 11 kpl 18 82 100% 
s~ 9 82 9 100% 
ong 6 72 22 100% 

12 inspecteren 9 kpl 22 56 22 100% 
s~ 78 22 100% 
ong 1100 100% 

13 beproeven 5 kpl 40 60 100% 
sfrt 80 20 100% 

14 ambachtelijk ong 67 33 100% 
15 kpl 97 3 100% werk sirt 53 47 100% 

15 taken als ong 68 32 100% 
olie 22 kpl 89 11 100% 
verversen sgt 68 32 100% 
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Tabel 32 "Wie controleert het verrichte werk meestal?" 
Antwoorden verkregen op de lijst met groepswerk
zaamheden (in procenten). 

werkzaamheden 
aantal respon- Rangen van machinisten 
taken denten kpl 

sgt 
off totaal sm 

aanbrengen ong 29 63 8 lOOo/o 
A van 19 kpl 58 42 10 Oo/o 

leidingen sgt 47 53 10 Oo/o 

losnemen ong 73 27 1 OOo/o 
B van 16 kpl 61 40 101o/o 

leidingen sgt 73 26 99o/o 

montage ong 42 58 lOOo/o 
c van 6 kpl 58 42 100o/o 

kleppen sgt 50 50 100o/o 

demontage ong 19 81 100o/o 
D van 8 kpl 31 69 1 OOo/o 

kleppen sgt 100 10 Oo/o 

montage ong 6 86 9 101o/o 
E van 35 kpl 16 84 100o/o 

toestellen sgt 9 91 100o/o 

demontage ong 48 52 100o/o 
F van 24 kpl 44 56 1 OOo/o 

toestellen sgt 29 71 100o/o 

ong 40 60 lOOo/o 
G beproeven 5 kpl 20 60 20 10 Oo/o 

sgt 70 30 100o/o 

Tabel 33 Analyse van de variantie van de antwoorden op de 
vraag: "Wie doet dit werk meestal?" (individueel) 

Variantie som van de vrijheicts- variantie F-ratio p. 
bronnen kwadraten graden schatting 

hoofdeffect 
. 0 11) A 473,417 2 237 97,7 

B 32528, 1H 7 4647 1918,6 .01 
c 0 14 0 0 -

eerste orde 
interaktie 

AB 33938, 729 14 2424 1000,8 . 01 
AC 0 20 0 0 -
BC 17065, 701 98 174 71,9 .01 

tweede orde 
interaktie 

ABC 2021,973 196 10 4,3 . 01 
experimentele 25005, 183 10324 2,4 fout replicatie 
totale variantie 78031 , 587 10487 i 

I 
10&1) Deze variantie is kunstmatig en is veroorzaakt doorl de verschillen

de aantallen respondenten per groep. 



Tabel 34 Analyse van de variantie van de antwoorden op de 
vraag: ''Wie controleert dit werkmeestal?"(groepswerk) 

Variantie som van de vrijheids- variantie F-ratio p. 
bronnen kwadraten graden schatting 

hoofdeffect 
. 0 11) A 93 2 46,5 12,5 

B 17049 5 3409,8 921,6 .01 
c - 8 - - -

eerste orcte 
interaktie 

AB 663 10 66,3 17,9 .01 
AC - 16 - - -
BC 2556 40 63,9 17,3 .01 

tweede orde 
interaktie 

ABC 234 80 2,9 0,8 -
experimen-
tele fout 7318 1980 
replicatie 

totale 27913 2141 
variantie 

Tabel 35 Analyse van de variantie van de antwoorden op de 
vraag:' 'Wie controleert dit werk meestal?"( indiv idueel) 

Variantie som van de vrijheids- variantie F-ratio p . 
bronnen kwadraten graden schatting 

hoofdeffect 
0 11) A 706 2 353 284 , 7 

B 79093 6 13182 10630,7 .01 
c - 4 - - -

eerste orde 
interaktie 

AB 88789 12 749 604,0 . 01 
AC - 28 - - -
BC 92055 84 55 44 4 .01 

tweecte orde 
interaktie 

ABC 113679 168 71 57,3 .01 
exper1men-
tele fout 11047 8863 1, 2 
replicatie 

totale 124726 9177 
variantie 

1) Deze variantie is kunstmatig en is veroorzaakt door de verschillen 
de aanta llen respondenten per groep. 109 



Tabel 36 Analyse van de variantie van de ant\yoorden op de 
vraag: "Wie werken hieraan?" 

Variantie som van de vrijheids- variantie F-ratio p. 
bronnen kwadraten graden schatting 

hoofdeffect 
. 011) A 69 2 3 11, 1 

B 15392 7 2199 709,3 .01 
c - 8 - - -

eerste orde 
interaktie 

AB 700 14 50 16, 1 .01 
AC - 16 - - -
BC 2405 56 43 13,8 .01 

tweede orde 
interaktie 

ABC 521 112 5 1, 5 .01 
expenmen 
tele fout 8199 2641 3, 1 
replicatie 

totale 2856 27289 
variantie 

I 

De resultaten van de variantie-analyses wijzen uit: 
- De verdeling van de antwoorden over de antwoor dcategorieën 

is niet volgens het toeval. ' 
- De drie groepen beoordelaars verschillen in hun waardering 

voor de afzonderlijke taken . 
- De categorieën werkzaamheden zijn verschillend naar het ni

veau van de uitvoerende machinisten. 
- Op een enkele uitzondering na zijn de uitspraken van de drie 

groepen beoordelaars over de rang van de uitvoerende ma
chinisten per categorie verschillend. 

1) Deze variantie is kunstmatig en is veroorzaakt door 1de verschillen
llO de aantallen respondenten per groep. 



BIJLAGE 3 

Antwoorden verkregen bij de taakanalyse door 
middel van het vraaggesprek. 

De taken, die werden verricht en de rangen van de functionaris
sen, die bij de uitvoering waren betrokken. 
De categorieën taken zijn: demontage, inspecteren, checken, 
bijstellen, opsporen van oorzaak van storingen en zoeken naar 
een oplossing, vervangen, servicen, montage. 

Categorie 1: 

Demontage sgt sgt sm sgt sm off 

losnemen van zuigers van commandeer- sgt 
en startklep van turbovoedingpomp; sm 

losnemen van deksel, serpentijnen, drain- gt 
leidingen, spuikleppenkast vanverdamper-s 
installatie; sm 

losnemen van deksel van zoutwater- en sgt 
brijnpomp; sm 

losnemen van plaatkleppen van hoofdejee- sgt 
toren; sm 

losnemen van regelzuiger van condensor- sgt 
regelaar; sm 

losnemen van toevoerstoomafsluiter van sgt 
pakkingbuscondensor; 

losnemen van persdrukmeter; 

sm 

sgt 
sm 

losnemen van stoomzeef van o·ntlastredu- sgt 
cerpakkingbussenstoom; sm 

losnemen van vuurhaardluiken van ketel; sgt 
sm 

demonteren van turbovoedingpomp voor sgt 
nemen van metingen; sm 

losnemen van aftappen van hulpvoeding- sgt 
pomp; sm 

losnemen van .robots van ketels; 
sgt 
sm 

losnemen van kleppen van grote broek- sgt 
stuk; sm 

sm sm off 
off 
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vervolg - demontage sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

demonteren van pianosmeertoestel; sgt 
sm 

losnemen van uitklinkklep van turbocon- sgt 
densaatpomp; sm 

losnemen van werkbus van verdamper- sgt 
pomp; sm 

losnemen van klepjes van brander blokken; sgt 
sm 

losnemen van snelsluitklep van brandstof- sgt 
systeem; sm 

losnemen van sectieafsluiter in communi- sgt 
catie tussen VKR en. VMK sm 

losnemen van persmeter; sgt 
sm 

losnemen van bewegende delen van turbo- sgt 
smeeroliepomp; sm 

losnemen van toevoerstoomklep; sgt 
sm 

losnemen van grote deksel van verdam- sgt 
per installatie; sm 

" demonteren van pomphuis van electrische sgt 
condensaatpomp voor nemen van metingen; sm 

demonteren van pomphuis van koelwater- sgt 
pomp voor nemen van metingen; sm 

losnemen van deksels van zoutwaterdrain- sgt 
koelers; sm 

demonteren van verdamperpomp voor ne- sgt 

!I men van metingen; sm 

losnemen van afvoer koel water klep van sgt 
turbocondensaatpomp; sm 

losnemen van voorste helft pomphuis van sgt !I 
electrische condensaatpomp; sm 

losnemen van tandwieloverbrenging in- sgt 
laatklep zeewaterhulpcondensor; sm 

losnemen van voorste zuigerstang van sgt 
stoomgedeelte van havenvoedingpomp; sm 

losnemen van toevoerstoomklep van zui- sgt 

112 gervoedingpomp; sm 



vervolg - demontage sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

losnemen van omloopafsluiter van com- sgt 
municatiehoofdstoom; sm 

* demonteren van turbosmeeroliepomp voor sgt 
onder houd carter; sm 

losnemen van bovenkap van tandwielkast sgt 
van turbodynamo; sm 

demonteren van verdamperpomp voor het sgt 
nemen van metingen; sm 

losnemen van uitklinkafsluiter van turbo - sgt 
smeeroliepomp; sm 

demonteren van verdamperinstallatie voor sgt 
inspectie; sm 

losnemen van deksel van zeewateraftap- sgt 
koeler; sm 

losnemen van brijnpomp; sgt 
sm 

losnemen van ketelomkasting; sgt 
sm 

losnemen van bov en- en ondermetaal van sgt 
as blok; sm 

demonteren van hoofdcircul atiepomp voor sgt 
inspectie verteringsplaat pomphuis ; sm 

* demonteren van turbovoedingpomp voor sgt 
inspectie van turbine-as en koolringen; sm 

losnemen van uitklinkafsluiter van turbo- sgt 
condensaat pomp ; sm 

demonteren van bovenkap van tandwielkast 
sgt i.v . m. inspectie van r ondse laslagers van 

turbodynamo; sm 

demonteren van hulpcirculatiepomp voor sgt 
meten van lagerspelingen turbodynamo; sm 

demonteren van voorste helft van pomp- sgt huis van electrische condensaatpomp voor 
nemen van metingen; sm 

* demonte r en van turbodyna m o voor nemen sgt 
van metingen aan rotoras; sm 

* demonteren van turbosmeeroliepomp voor sgt 
meten van stiftspeling; sm 
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vervolg - demontage sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

* demonteren van turbodynamo voor inspee- sgt 
tie van rotorstand; sm 

demonteren van turbofan voor nemen van sgt 
metingen; sm 

* demonteren van turbovoedingpomp voor sgt 
inspectie van lagers; sm 

* demonteren van turbovoedingpomp voor sgt 
controle van staartlager; sm 

* demonteren van turbovoedingpomp voor sgt 
meten van axiale spelingen; sm 

* demonteren van turbovoedingpomp voor sgt 
nemen van metingen; sm 

losnemen van servaklep van turbostook- sgt sm oliepomp; * 

losnemen vàn automatische startklep van sgt sm turbocondensaatpomp; 

losnemen van snelsluitmechanisme van sgt turbofan; sm 

demonteren van turbodynamo voor nemen sgt sm van metingen aan turbine; * 

demonteren van hoofdcirculatiepomp voor sgt sm nemen van metingen; * 

losnemen van waterslot van pakkingbus- sgt sm condensor; 

losnemen van smoorschuif en uitklinkme-
chanisme van turbosmeeroliepomp; sgt sm 

demonteren van worm wielkast voor in- sgt spectie van wormassen tornmechanisme; sm 

losnemen van isolerende beplating en be-
kleding van het turbinehuis van turbovoe- sm sgt 
dingpomp; 

losnemen van voor- en achterdeksel en sgt 
tussenstuk van hulpcondensor; sm 

losnemen van startklep van turboconden- sgt 
saatpomp; sm 

demonteren van hoofdcirculatiepomp voor sgt 
inspectie van lagers; sm 
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vervolg - demontage 

losnemen van servomotor van turbostook
oliepomp; 

~ demonteren van turbodynamo voor inspee
tie van metalen; 

~ losnemen van groot tandwiel van turbo
dynamo; 

* demonteren van flexibele koppeling van 
ratoras van turbodynamo; 

* demonteren van turbostookoliepomp voor 
nemen van metingen; 

* demonteren van turbodynamo voor inspee
tie van metalen; 

* demonteren van turbodynamo voor nemen 
van metingen; 

* demonteren van turbodynamo voor meten 
van thrust- en lagerspelingen; 

* demonteren van turbodynamo voor meten 
van thrust- en lagerspelingen; 

demonteren van drinkwaterpomp voor in
spectie van lucht- en waterwaaier; 

losnemen van serpentijnen in smeerolie
ruimte van asblok; 

losnemen van deksel, serpentijnen, af
voerpijpen en stoomzeef van verdamper
installatie; 

demonteren van tandwielkast voor inspee
tie van tandwiel en rondsel; 

sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 
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Categorie 2: 

Inspecteren sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

verifiëren van persmeter; sgt 
sm 

nemen van metingen aan turboketelfan; sgt 
sm 

verifiëren van manometer; 
sgt 
sm 

verifiëren van temperatuurmeter; sgt 
sm 

verifiëren van manometer; sgt 
sm 

persen van serpentijnen; sgt 
sm 

verifiëren van afvoerstoommeter; sgt 
sm 

meten van spelingen aan drinkwaterpomp; sgt 
sm 

meten van klepspeling van diesel; sgt 
sm 

inspecteren van verteringsplaten; sgt 
sm 

verifiëren van manometer; sgt 
sm 

beproeven van uitklinkmechanisme van sgt 
turbodynamo; sm 

inspecteren van zuiger van condensaatre- sgt 
gelaar van turbodynamo; sm 

meten van slijtringen van hulpcirculatie- sgt 
pomp; sm 

inspecteren van condensorpijpen van sgt 
hoofdcondensor; sm 

verifiëren van zuigmeter; sgt 
sm 

verifiëren van persmeter; sgt 
sm 

* nemen van metingen aan turbostookolie- sgt sm pomp; 
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vervolg - inspecteren sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

inspecteren van kwadrant van luchtregis- sgt sm 
ter ; 

nemen van metingen aan metalen van tur- sgt sm 
bofan; 

* nemen van brugmaten van turbovoeding- sgt sm 
pomp; 

meten van axiale speling van turbovoe- sgt 
dingpomp; 

sm * 

inspecteren van zuiger van commandeer- sgt sm 
klep van turbovoedingpomp; 

inspecteren van zuiger van startklep van sgt sm turbovoedingpomp; 

inspecteren van slijtringen van zoutwa-
sgt ter- en brijnpomp; sm 

nemen van metingen aan hogedruk- en la- sm sgt gedrukturbine; 

inspecteren van pianosmeertoestel diesel; sm sgt 

inspecteren van vlakken van thrustmetaal; sm sgt 

* nemen van metingen aan turbovoedingpomp; sm sgt 

inspecteren van afvoerkoelwaterklep van sgt sm turbocondensaatpomp; 

nemen van spelingsmaten aan hoofdcircu- sgt sm 
latiepomp; 

nemen van meting van stiftspeling van sgt turbosmeeroliepomp; sm 

nemen van metingen aan electrische con-
sgt densaatpomp; sm 

inspectie van rotorstand; sm sgt 

inspectie van tachometer; sgt 
sm 

*m eten van axiale spelingen van turbody- sgt 
namo; sm 

inspectie van draadbus van kleptang van sgt 
toevoerstoomafsluiter van turbodynamo; sm 

* meten van lager- en thrustspelingen van sgt 
turbodynamo; sm 

117 



vervolg - inspecteren sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

* meten van lager- en thrustspelingen van sgt 
turbodynamo; sm 

inspectie van turbine-as en koolringen van sgt 
turbovoedingpomp; sm 

inspectie van snelsluitklep van hoofdcir- sgt 
culatiepomp; sm 

nemen van metingen aan verdamperpomp; sgt 
sm 

inspectie van smeeroliesysteem aan sgt 
hoofdcirculatiepomp; sm 

inspectie van draadeinde aan afsluiter op sgt 
condensvat; sm 

meten van speling aan pomphuis van koel- sgt 
waterpomp; sm 

nemen van metingen aan verdamperpomp; 
sgt 
sm 

inspectie van pakking van topeinden van sgt 
uitklinkklep van turbocondensaatpomp; sm ' 

nemen van metingen aan voorste helft van sgt ! 
pomphuis van electrische condensaatpom~ sm · 

nemen van metingen aan voorste helft van sgt 
pomphuis van electrische condensaatpom~ sm 

inspectie van snelsluitklep van brandstof- sgt 
systeem; sm 

inspectie van sealplaat van turbostooko- sgt : 
liepomp; sm l 

i 
inspectie van klep en zitting van sectie- ; 

afsluiter toevoerstoom van turbovoeding- sgt 
sm pomp; 

inspectie van snelsluitklep van MK venti- sgt 
la tor; sm 

inspectie van verteerde tapeinden in ver- sgt 
damper; sm, 

* meten van speling aan turbovoedingpomp; sgtl sm 

inspectie van tandwielen, rondsels en sgt sproeiers van hoofdtandwielkasten; sm 
I 

inspectie van automatische startklep van 
turbocondensaatpomp; sgt i sm 
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vervolg - inspecteren sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

inspectie van klepjes van brander blokken; sgt sm 

inspectie van toevoerstoomklep van zui- sgt sm gervoedingpomp; 

nemen van metingen aan flexibele koppe- sm sgt ling van ratoras van turbodynamo; * 

nemen van metingen aan metalen en tand- sm sgt wielas van turbodynamo; * 
inspectie van zinkstukken van zeewateraf-

sm sgt tapkoeler; 

inspectie van hoofdvoedingklep; sgt 
sm 

inspectie van plaatkleppen; sgt 
sm 

inspectie van brijnleidingen; sm sgt 

inspectie van tandwielen en rondsel v a n sgt hoofdcirculatiepomp; sm 

inspectie van serpentijnen, afvoerpijpen, sm sgt van verdamperinstallatie; 

* nemen van metingen aan staartlager van sgt 
turbovoedingpomp; sm 

inspectie van toevoerstoomafsluiter van sgt 
pakkingbuscondensor; sm 

inspectie van roodkoperen ring en keer- sgt 
schotel van lageroliedrukregelaar; sm 

* nemen van metingen aanthrustlager van sgt 
turbodynamo; sm 

* nemen van metingen aan rondselaslagers sgt 
van turbodynamo; sm 

meten van kapspeling van aslager van as- sgt 
blok; sm 

* meten van speling aan turbosmeerolie- sgt 
pomp; Sln 

inspecteren van verteringsplaten, tube -
sgt platen en condensorpijpen van zoutwater -

drainkeeler; sm 

* nemen van metingen aan turbodynamo; sgt sm 
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vervolg - inspecteren sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

beproeven van veiligheid van ketel; sgt sm 

persen van ketel; sm sgt 

* nemen van metingen aan middenlager van sgt sm turbovoedingpomp; 

meten van speling van middenlager van sgt turbovoedingpomp; sm * 

inspectie van afdichtingsringen van pak- sgt 
kingbussysteem van turbodynamo; sm 

* nemen van metingen aan middenlager van sgt 
turbovoedingj:>Omp; sm 

inspectie van bemetseling van vuurhaard; 
sgt 
sm 

inspectie van inwendige van verdamper; sgt 
sm 

* nemen van metingen aan lager van turbo- sgt 
condensaatpomp; I sm 

; 

meten van speling van slijtring van turbo-

I 

sgt 
dynamo; sm 

inspectie van witmetaal van schroefasla- sgt 
ger van asblok; sm 

persen van hulpcondensor; 
sgt 
sm 

inspectie van tandwiel en rondsel van tur- sgt 
bodynamo; sm 

* nemen van metingen aan lager van start- sgt 
klep van turbocondensaatpomp; sm 

inspectie van dekband en curtiswiel; sm sgt 

inspectie van lager van hoofdcirculatie- sm sgt pomp; 

inspectie van ketel; 
sgt 
sm 

inspectie van oververhitte en verzadigde sgt 
vuurhaard; sm 

inspectie van oververhitte en verzadigde sgt 
vuurhaard; sm 
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Categorie 3: 

Checken sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

checken van klepspeling van diesel; 
sgt 
sm 

checken van verteringspiaten van smeer- sgt 
oliekoeler van turbodynamo; sm 

checken van manometer; 
sgt 
sm 

checken van condensorpijpen van hoofd- sgt 
condensor ;· sm 

checken van zuigermeter; 
sgt 
sm 

checken van persmeter; sgt 
sm 

checken van zuiger van condensaatrege- sgt 
laar van turbodynamo; sni 

checken van serpentijnen; sgt 
sm 

checken van afvoerstoommanometer; sgt 
sm 

checken van filter in carter van turbo- sgt 
smeeroliepomp; sm 

checken van manometer; sgt 
sm 

checken van persmeter; sgt 
sm 

checken van temperatuurmeter; sgt 
sm 

checken van manometer ; sgt 
sm 

checken van commandeerklep van turbo- sgt voedingpomp; sm 

checken van zuigers van commandeer- en sgt sm startklep van turbovoedingpomp; 

checken van slijtringen en dekselpakking sgt sm van zoutwater,- en brijnpomp; 

checken van pianosmeertoestel; sgt sm 

checken van pakking en tapeinden uitklink- sgt sm klep van turbocondensaatpomp; 121 



vervolg - checken sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

checken van afvoerkoelwaterklep van tur-
sgt sm bocondensaatpomp; 

checken van rotorstand; sgt sm 

checken van sealplaat van turbostookolie- sgt 
pomp; sm 

checken van snelsluitklep van brandstof- sgt 
systeem; sm 

checken van hoofdcirculatiepomp; sgt 
sm 

checken van uitklinkmechanisme van tur- sgt 
bodynamo; sm 

checken van verteringsplaat pomphuis; sgt 
sm· 

checken van smeeroliesysteem hoofdcir- sgtj 
c ulatiepomp; sm: 

checken van draadbus van kleptang van sgt 
toevoerstoomafsluiter van turbodynamo; sm 

checken van toevoerstoomklep van zuiger- sgt sm voedingpomp; 

checken van zuigers van turbovoedingpomH sgt sm 

checken van smeeroliekoeler van turbo-
sgt condensaatpomp; sm 

checken van werkbussen en tapeinden van sgt sm algemene vooruitschuif van turbines; 

checken van tandwielen, rondsels en sgt sproeiers van hoofdtandwielkast; sm 

checken van automatische startklep van sgt turbocondensaatpomp; sm 

checken van tapeinden in verdamper U- sgt chaam; sm 

checken van druklagerolie van turbostook- sm sgt olie pomp; 

checken van flexibele koppeling van rotor-

·~ 
sgt as van turbodynamo; 

checken van tachometer; sg sm 

checken van resultaten van metingen aan 
sg1 sm 

verdamperpomp; 
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vervolg - checken sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

checken van zinkstukken van zeewateraf- sm sgt tapkoeler; 

checken van draadeind van afsluiter op sgt 
condens vat; sm 

checken van plaatkleppen van hoofdejee- sgt 
toren; sm 

checken van klep en zitting van sectieaf- sgt 
sluiter toevoerstoom turbovoedingpomp; sm 

checken van snelsluitklep MK ventilato- sgt 
ren; sm 

checken van hoofdvoedingpomp; sgt 
sm 

checken van klepjes van branderblokken; sgt 
sm 

checken van vullingen van drinkwater- sgt 
pomp; sm 

checken van brijnleidingen; sm sgt 

checken van speling van as van turboke-
sgt telfan; sm 

checken van resultaten van metingen aan sm sgt pomphuis van electrische condensaat; 

checken van tandwielen en rondsel van 
sgt hoofdcirculatiepomp; sm 

checken van kwadrant van luchtregister; sgt sm 

checken van worm, wormas en wormwiel 
sgt van verdamperpomp; sm 

checken van serpentijnen, afvoerpijpen 
sgt en verdamperinstallatie; sm 

checken van roodkoperen ringen en keer- sgt 
schotel van turbostookoliepomp; sm 

checken van metingen aan middenlager 
sgt van turbovoedingpomp; sm * 

* checken van metingen aan middenlager 
sgt van turbovoedingpomp; sm 

checken van veiligheid van ketel; sgt sm 

checken van druk van ketel; sm sgt 
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vervolg - checken sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

checken van verteringsplaten, tubeplaten sm sgt en condensorpijpen; 

checken van vlakken van thrustkap; sgt 
sm 

* checken van resultaten van metingen aan sgt 
metalen van turbosmeeroliepomp; sm 

checken van resultaten van metingen aan sgt voorste helft van pomphuis van electrische 
condensorpomp; sm 

checken van uitklinkklep van turbosmeer- sgt 
oliepomp; sm 

checken van resultaten van metingen aan sgt 
machinekoelwaterpomp; sm 

checken van lucht- en waterwaaier van sgt 
drinkwaterpomp; sm 

checken van startklep van turboconden- sgt 
saatpomp; sm 

checken van lagers van turbosmeerolie- I sgt 
pomp; I sm 

* 

* checken van metingen aan tandwiel en sgt 
rondsel van turbodynamo; sm 

* checken van spelingen van as van turbo- sgt 
voedingpomp; sm 

* checken van metingen aan staartlager van sgt 
turbovoedingpomp; sm 

* checken van axiale spelingen van turbo- sgt 
voedingpomp; sm 

checken van tussenstuk van hulpcondensor; 
sgt 
sm 

checken van pompwerkbus; 
sgt 
sm 

checken van hulpcondensor; 
sgt 

I sm 

sgt checken van inspuitmoment diesel; sm 

checken van asblok; 

I 
sgt 
sm 
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vervolg - checken sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

checken van koppeling van aslager asblok; sgt 
sm 

checken van lager en thrustspeling van sgt 
turbodynamo; sm 

* 

checken van lager en thrustspeling van sgt 
turbodynamo; sm 

* 

checken van afdichting van pakkingbussen- sgt 
stoom van turbodynamo; sm 

checken van turbine-as en koolringen van sgt 
turbovoedingpomp; sm 

* 

* checken van thrustspelingen van turbo- sgt 
voedingpomp; sm 
checken van lagerspelingen van hulpcir- sgt 
culatiepomp; sm 

checken van resultaten van metingen aan sgt 
turbostookoliepomp; · sm 

* 

checken van metalen van turbodynamo na sgt 
meting; sm 

* 

checken van thrustlager van turbodynamo sgt 
na meting; sm 

* 

checken van metalen van tandwielas van sgt 
turbodynamo; sm 
checken van spelingen van metalen van 

sgt turbodynamo; sm * 

checken van dekband van curtiswiel; sm sgt 

checken van meetresultaten lagers turbo-
sgt sm voedingpomp; * 

checken van resultaten van metingen aan 
sgt sm turbovoedingpomp; * 

checken van resultaten van metingen aan 
machinekoel waterpomp; sm sgt 

* checken van lagers van turbostookoliepomfl sm sgt 

checken van veiligheid van ketel; sgt 
sm 

checken van inwendige van verdamperli- sgt 
chaam; sm 
checken van rondsellagers van tandwielkast 
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* 

vervolg - checken sgt 

checken van rondsellagers van tandwiel-
kast; 

checken van toevoerstoomafsluiter van 
pakkingbuscondensor; 

checken van oververhitte en verzadigde 
vuurhaard; 

checken van oververhitte en verzadigde 
vuurhaard; 

checken van bemetseling in vuurhaard; 

checken van ketel; 

checken van axiale spelingen van turbo-
dynamo; 

Categorie 4: 
Bijstellen 

bijstellen van afstandthermometer; sgt 

richten van peilglazen van ketel; 

bijstellen van klepspeling van diesel; 

bijstellen van V -snaar van turbofan; 

sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

bijstellen van schakelmechanisme 
condensaataftappom p; 

van sgt 

bijstellen van lagerspeling van turbovoe
dingpomp; 

bijstellen van autostartklep van turbo
condensaatpomp; 

bijstellen van niet inklinkend uitklinkme
chanisme van turbodynamo; 

bijstellen van druk v a n lagerolie va n tur
bostookoliepomp; 

bijstellen van druk van regel- en lager
oliedruk van turbostookoliepomp; 

sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm' 

sgt 
sm 

sgt 
sm. 

sm sgt 
sm 
off 

sgt 
sm 

sm off 
off 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 

sgt 
sm 
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Categorie 5: 

Opsporen van oorzaak van storingen sgt sgt sm sgt sm off 

en zoeken naar een oplossing 
sm sm off 

öff 

onvoldoende functionneren van uitklink- sgt klep van turbocondensaatpomp; sm 

onvoldoende starten van diesel; sgt sm 

onregelmatig functionneren van turbo- sgt 
stookolie pomp; sm 

niet functionneren van uitklinkafsluiter van sgt 
turbocondensaatpomp; sm 

onvoldoende functionneren van snelsluit-
sgt klep van pakkingbussysteem van turbody-

namo; sm 

onvoldoende ijdel in ejector; sgt 
sm 

onregelmatig functionneren van havenvoe- sgt 
dingpomp; sm 

onvoldoende functionneren van aftapafslui- sgt 
ter van kleine oververhitte stoomleiding; sm 

onvoldoende smeeroliedruk van turbo-
sgt stookoliepomp; sm 

onregelmatig toerental van turbostooko-
sgt sm liepomp; 

onvoldoende functionneren van autostart-
sm sgt klep van turbocondensaatpomp; 

onvoldoende ijdel in pakkingbuscondensor; fogt 
sm 

onvoldoende opbrengst van drinkwater- sgt 
pomp; sm 

onvoldoende regelmatig verloop van roet- sgt 
blazen; sm 

onregelmatig functionneren van turbo- sgt 
smeeroliepomp; sm 

* onvoldoende opbrengst van verdamper- sgt 
pomp; sm 

onvoldoende opbrengst van turbovoeding- sgt 
pomp; sm 

lekkage van stoom van turbovoedingpomp; sgt 
sm 
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vervolg - opsporen van oorzaak van sgt sgt sm sgt sm off 
stor ingen en zoeken naar sm sm off 
een oplossing. off 

onvoldoende koeling van turbovoeding- sgt 
pomp; sm 

* onvoldoende opbrengst van verdamper-
sgt sm pomp; 

* onvoldoende opbrengst van verdamper- sgt 
pomp; sm 

onvoldoende opbrengst van zoetwaterpomp 
sgt sm van verdamperinstallatie; * 

lekkage in turbinehuis van turbovoeding- sgt 
pomp; sm 

onvoldoende opbrengst van turbovoeding- sgt 
pomp; sm 

* onvoldoende opbrengst van zoetwaterver- sgt 
damperpomp; sm 

onvoldoende opbrengst van turbovoeding- sgt 
pomp; sm 

lekkage in afstandbediening toevoerstoom 

I 
sgt 

hogedrukturbine; sm 

onvoldoende smeeroliedruk in hoofdcircu- sgt 
latiepomp; sm 

lekkage in aftappomp; sgt 
sm 

te hoge temperatuur van lagers van turbo-
sgt sm dynamo; 

onregelmatig toerental van turbostooko-
sgt sm liepomp; 

onvoldoende func tionneren van hoofdcircu- ~gt 
latiepomp; fc>m 

* onvoldoende opbrengst van zoetwaterver- fc>gt 
damperpomp; ~m 

onregelmatig functionneren van diesel; ~gt 
~m 

onregelmatig func tionner en van turbodyna- sgt 
mo; sm 
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Categorie 6: 

Vervangen sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

vernieuwen van werkbuspakking van tur- sgt 
bovoedingpomp; sm 

vernieuwen flenspakking van afsluiter van sgt 
afstandbediening van hoofdcirculatiepomp; sm 

vernieuwen bouten van flensverbinding aan sgt 
hoofdcirculatiepomp; sm 

vernieuwen ringen aan peilglas van hoofd- sgt 
condensor; sm 

vernieuwen ontluchtingskranen van smeer- sgt 
oliesysteem van hoofdwerktuigen; sm 

verpakken van deksel van smeerolietrans- sgt 
port pompen; sm 

verpakken van werkbus van toevoerstoom- sgt 
afsluiter van turbofan; sm 

verpakken van koelstoomafsluiter van sgt 
kruisvaart turbine; sm 

vernieuwen manometer aan toevoerstoom- sgt leiding van ejector van verdamperinstal-
lat ie; sm 

verpakken afsluiter van ontlastklep van sgt 
zoetwaterleiding van verdamperinstanat ie; sm 

vernieuwen van condensaatleiding naar sgt 
smeerolieseperator; sm 

verpakken van werkbus van asblok; sgt 
sm 

verpakken meterkraan van manometer sgt aan toevoerstoomleiding van turbovoeding- sm pomp; 

verpakken werkbus van sectieschuifketel; sgt 
sm 

vernieuwen van leidingdrukmeter; sgt 
sm 

vervangen van tachometer van dieselge- sgt 
nerator; sm 

vervangen van serpentijnen en tapeinden sgt 
van verdamperinstallatie; sm 
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vervolg - vervangen sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

verpakken deksels van zoutwater- en sgt 
brijnpompen van verdamperinstallatie; sm 

vernieuwen tapeinden in verdamperli- sgt 
chaam; sm 

verpakken van deksel van stoomzeef van sgt 
ontlastreducer van pakkingbussenstoom; sm 

vervangen vulring van zuigstang van ha- sgt 
venvoedingpomp; sm 

vervangen tachometer van turbostookolie- sgt 
pomp; sm 

vernieuwen ontluchtingskraan op pers- sgt 
stookoliefilter; sm 

vervangen afvoerstoomklep van turbofan; sgt 
sm 

verpakken van omloopafsluiter van com- sgt 
municatiehoofdstoom; sm 

vervangen aftapafsluiter van kleine over- sgt 
verhitte stoomleiding; sm 

vernieuwen klepstang van afvoerstoom sgt 
van turhofan; sm 

vernieuwen verteringsbouten in oliekoeler sgt 
van turbodynamo; s.m 

~erpakken werkbussen van communicatie sgt 
afsluiter van kleine oververhitte leiding; sm 

vernieuwen filter in carter van turbo- sgt 
smeeroliepomp; sm 

verpakken van deksel van stoomzeef van sgt 
kleine reducer; sm 

vernieuwen draadbus van klepstang van sgt 
toevoerstoomafsluiter van turbodynamo; sm 
vervangen verteringspiaten in hoofdcon- sgt 
densor; sm 

vervangen glas van kentmeter; 
sgt 
sm 

verpakken afvoerbrijnklep; sgt 
sm 

verpakken algemene uitlaatafsluiter van sgt 
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vervolg - vervangen sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

verpakken spuiklep van verdamperpomp; sgt 
sm 

verpakken ontluchtingsleidingen van kruis- sgt 
vaartturbine en hoofdtandwielkast; sm 

verpakken aftap toevoerstoom turbodyna- sgt 
mo; sm 

verpakken afvoerstoomafsluiter van tur- sgt 
bovoedingpomp; sm 

verpakken werkbussen van traHingstoom sgt 
sectie afsluiter van hulpcirculatiepomp; sm 

verpakken werkbussen van sectie toevoer-
sgt stoomafsluiter van verzadigde stoomlei-

ding; sm 

verpakken flens van toevoerstoomafsluiter sgt 
van turbosmeeroliepomp; sm 

verpakken van werkbus van lekkende om- sgt 
loopklep van schutafsluiter van ketel; sm 

verpakken van werkbus van lekkende sec-
sgt tie toevoerstoomafsluiter van hoofdstoom-

leiding; sm 

verpakken werkbus trailingstoo1)1afsluiter sgt 
van hoofdcirculatiepomp; - sm 

vervangen defecte kentmeter van ver- sgt 
dam perinstallatie; sm 

verpakken werkbus van lekkende sectie sgt 
toevoerstoomklep van turbovoedingpomp; sm 

vervangen zuigmeter van turbovoeding- sgt 
pomp; sm 

vervangen aftap bij communicatie hoofd- sgt 
hulpstoomleiding; sm 

vervangen slijtring en rubber ster van sgt 
brijnpomp; sm 

verpakken drukstuk van turbovoeding- sgt 
pomp; sm .. 
verpakken werkbus van sectie toevoer- sgt 
stoom van turbostookoliepomp; sm 

verpakken werkbus van sectie toevoer- sgt 
stoom van turbodynamo; sm 
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vervolg - vervangen sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

verpakken peilglas van verdamperinstal- sgt 
la tie; sm 

verpakken deksel van vlotterkast van ver- sgt 
damperinstallatie; sm 

verpakken van pakkingbussensysteem van sgt 
turbodynamo; sm 

vervangen defecte kraan van brijnpot van sgt 
verdamperinstallatie; sm 

vervangen van veer van snelsluitklep van sgt 
hoofdcirculatiepomp; sm 

vervangen klingeraftap van oververhitte sgt 
hulpstoomleiding; sm 

verpakken werkbussen van automatische sgt 
startklep van turbocirculatiepomp; sm 

vervangen brandstofpomp van diesel; sgt 
sm 

vernieuwen drinkwaterdrukmeter; sgt 
sm 

vernieuwen perscondensaatmeter; sgt 
sm 

vervangen klepstang; sgt 
sm 

vervangen wierrooster; sgt 
sm 

verpakken flens van afsluiter van turbo- sgt 
circulatiepomp; sm 

sgt I 
verpakken deksels van hoofdtandwielkast; I 

sm 

verpakken van flensen van omloopafslui- sgt 
ter van vooruit- en achteruitturbines; sm 

verpakken van werkbussen van omloopaf- sgt 
sluiter van vooruit- en achteruitturbines; sm 

verpakken van klepdeksel van voorste sgt 
ejector; sm 

verpakken van werkbus van voorste ejec- sgt 
tor; sm 

verpakken van klepdeksel van achterste sgt 
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vervolg - vervangen sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

verpakken van werkbus van achterste sgt 
ejector; sm 

verpakken werkbus van hoofdcirculatie- sgt 
pomp; sm 

vernieuwen klepsteel en vlotter van auto-
sgt matische voedingregelaar van verdamper-

installatie; sm 

vernieuwen vetpot op asblok;· sgt 
sm 

vernieuwen thermometer van asblok; sgt 
sm 

vervangen toevoer stoomklep; sgt 
sm 

verpakken werkbus van toevoerstoomklep sgt 
van turbovoedingpomp; sm 

verpakken van schutafsluiter ketel B; sgt 
sm 

verpakken werkbus omloopafsluiter van sgt 
hoofdschutklep ketel; sm 

verpakken uitklinkklep van turboconden- sgt 
saatpomp; sm 

vervangen ontluchtingsprop in pomphuis sgt 
van verdamperinstallatie; sm 

verpakken werkbus van sectie toevoer- sgt 
stoom turbovoedingpomp; sm 

vervangen automatische startklep van sgt 
turbocondensaatpomp; sm 

verpakken afvoerstoomafsluiter van turbo- sgt 
fan; sm 

verpakken bodemdeksel van stookolie- sgt 
persfilter; sm 

verpakken sectie toevoerstoomafsluiter sgt .. 

van turbodynamo; sm 

verpakken smeeroliefilter; sgt 
sm 

verpakken sectie stoomtoevoerafsluiter sgt 
van verzadigde schotklep; sm 

133 



vervolg - vervangen sgt sgt 
1

sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

verpakken sectie stoomtoevoerafsluiter sgt 
van scheepsverwarmingsleiding; sm 

vervangen de stangoverbrenging van ont- sgt 
luchtingsafsluiter van ketel; sm ' 

verpakken peilglas van ketel; sgt 
sm 

vervangen manometer van stookoliepers- sgt 
filter; sm 

vernieuwen lantaarnring van verdamper- sgt 
pomp; sm 

verpakken van schuif van achteruitturbine; sgt 
sm 

verpakken van schuif van hogedruk tur- sgt 
bine; sm 

verpakken van schuif van kruisvaart tur- sgt 
bine; sm 

verpakken van drukstukken van schuiven sgt 
van kruisvaartturbine; sm 

vernieuwen van gaasfilter in zuigfilter van sgt 
blower van diesel generator; sm 

vernieuwen van ringen van drukstuk van sgt 
hoofdcirculatiepomp; sm 

verpakken van werkbussen van afvoer- sgt stoom van hoofdcirculatiepomp naar voor-
ketelruim; sm 

verpakken drukstuk achtermetaal pomp- sgt 
gedeelte van turbovoedingpomp; sm 

verpakken werkbus van verdamperpomp; sgt 
sm 

verpakken van wartel van doorblaas van sgt 
peilglas; sm 

verpakken wartels van kransen van peil- sgt 
glazen van ketel; sm 

verpakken ketelaftapafsluiter; sgt 
sm 

verpakken van doorblaas van peilglas; sgt 
sm 
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vervolg - vervangen sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

verpakken wartel van kranen van peilgla- sgt 
zen; sm 

vernieuwen manometer in persvoeding- sgt 
leiding; sm 

verpakken deksel van stoomzeef van grote sgt 
reducer; sm 

verpakken toevoerstoomafsluiter van pak-
sgt kingbuscondensor van oververhitte stoom-

leiding; sm 

vervangen snelsluitklep van ketel; sgt 
sm 

vernieuwen hamerbouten van drukstukken sgt 
van aftappen van afsluiters; sm 

vernieuwen aantal borstbouten; sgt 
sm 

verpakken deksels aan turbodynamo; sgt 
sm 

verpakken tussenstuk van turbodynamo; sgt 
sm 

verpakken pompas van buspomp; sgt 
sm 

vernieuwen manometer aan oververhitte sgt 
hulpstoomleiding; sm · 

vernieuwen klepjes in branders; sgt 
sm 

verpakken flens van afvoerstoomleiding; sgt 
sm 

verpakken lantaarnring van turbovoeding- sgt 
pomp; sm 

vernieuwen van seal van turbostookolie- sgt 
pomp; sm 

vernieuwen van verteringsstiften en -bou- sgt 
ten aan turbovoedingpomp; sm 

vervangen van moeren van zuig- en auto- sgt 
filters van lenspomp; sm 

vervangen van smoorschuif van turbo- sgt sm 
voedingpomp; 
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vervolg - vervangen sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

verpakken klephuis en omkasting van 
startmechanisme van turbocondensaat- sgt sm 
pomp; 

vervangen koelwaterleiding aan voor lager- sgt sm kap van turbovoedingpomp; 

vervangen van afdichtingsring in pakking- sgt sm bussensysteem van turbodynamo; 

verpakken werkbus hoofdschutklep com-
sgt sm municatie hoofdstoomleiding; 

verpakken flens en werkbus van omloop- sgt sm afsluiter van communicatiehoofdstoom; 

verpakken van sectieschuiven van achter-
sgt sm uitturbine en ketel; 

verpakken flens aan toevoerstoomafslui-
ter van pakkingbusejector van hoofdwerk- sgt sm 
tuigen; 

vernieuwen sealringafdichting van worm-
sm sgt assen van tornmechanisme; 

verpakken van isolerende beplating en be-
kleding van turbinehuis van turbovoeding- sm sgt 
pomp; 

vervangen smeeroliepomp van hoofdcir- sgt 
culatiepomp; sm 

vernieuwen van schuifjes en pakkingen van sgt 
klingeraftappen van turbocondensaatpomp; sm 

verpakken asblokken; sgt l 
sm , 

verpakken flens van ontlastklep van hoofd - sgt 
stoomschutafsluiter van ketel B; sm 

vervangen metalen van turbofan; sgt 
sm 

vernieuwen . pompwerkbus en slijtringen sgt 
aan waaier en pomphuis van turbodynamo; sm 

vernieuwen m ·etalen van tandwielen van sgt 
turbodynamo; sm 

vervangen van koolringen van turbovoe- sgt 
dingpomp; sm 
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vervolg - vervangen sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

vernieuwen van as, worm en wormwiel sgt 
van verdamperpomp; sm 

vernieuwen van sealringafdichting van 
wormas aan de kant van de electramotor sgt sm 
van tornmechanisme; 

vernieuwen membraan van startklep van 
sm sgt turbocondensaatpomp; 

vernieuwen van thrustlager van turbody- sgt 
namo; sm 

vervangen vaste brijnklep door losse aan sgt 
verdam perinstallatie; sm 

vernieuwen lager van hoofdcirculatie- sgt 
pomp; sm 

vervangen autostartklep van turboconden- sgt 
saatpomp; sm 

vervangen roodkoperen ring en keerscho- sgt tel in huis van lageroliedrukregelaar van 
turbostookoliepomp; sm 

vernieuwen middenlager van turbovoe-
sgt dingpomp; sm 

vervangen boven- en onder.metaal van as- sgt 
blok; sm 

137 



Categorie 7: 

Se rvieen sgt sgt srn sgt srn off 
srn srn off 

off 

separeren van smeerolie van turbodyna- sgt 
rno; srn 

poetsen van robots van ketels; sgt 
srn 

reinigèn van smeeroliefilters van turbo- sgt 
voe dingporn p; srn 

reinigen van condensaatfilters van turbo- sgt 
voedingpornp; srn 

opzuiveren van kleppen van kleine broek- sgt 
stuk; srn 

gangbaar rnaken van snelafsluiter van sgt 
stookoliesysteern; srn 

gangbaar rnaken van knevels van wier- sgt 
rooster; srn 

opzuiveren van zittingen van kleppen van sgt 
grote broekstuk; srn 

reinigen van roetfilter en regengoten van sgt 
ketel; srn 

reinigen keteldubbeling; sgt 
srn 

"reinigen hoofdvoedingklep; sgt 
srn 

polijsten lekzuiger van hoofdvoedingklep; sgt 
srn 

schuren klep en zitting van ketelaftapaf- sgt 
sluiter; srn 

reinigen roetfilter en regengoten van ke - sgt 
tel; srn 

reinigen keteldubbeling; sgt 
srn 

reinigen hoofdvoedingklep; sgt 
srn 

polijsten lekzuiger van hoofdvoedingklep; sgt 
srn 

reinigen zuig- en persfilter van stooko- sgt 
liesysteern; srn 
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vervolg - servicen sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

reinigen condensaatfilters van turbodyna- sgt 
mo; sm 

opzuiveren van pakkingrand van deksel sgt 
van grote reducer; sm 

reinigen smeeroliefilter van turbofan; sgt 
sm 

gangbaar maken van draadstang van snel- sgt 
sluitklep van brandstofsysteem; sm 

vastzetten van pijpsteunen van ketel; sgt 
sm 

gangbaar maken van hamerbouten; sgt 
sm 

opzuiveren van pakkinghamer van redu- sgt 
cers; sm 

gangbaar maken van afstandbediening van sgt 
pompafsluiter van lenspomp; sm 

reinigen van vuurhaarden; sgt 
sm 

spoelen van scheepsvlak; sgt 
sm 

reinigen van verdamper; sgt . 
sm 

reinigen van pianosmeertoestel; sgt 
sm 

reinigen van autocleanfilters van hoofd- sgt 
smeerolie systeem; sm 

gangbaar maken van uitklinkklep van tur - sgt 
bocondensaatpomp; sm 

doorblazen van waterslot van pakkingbus- sgt 
condensor; sm 

verversen van olie van turbovoedingpomp; sgt 
sm 

doorboren van brijnwaaier; sgt 
sm 

schuren van onderste klep van pakking- sgt 
busejector; sm 

reinigen van smeeroliefilters van turbo- sgt 
ketelfans; sm 
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vervolg - servicen sgt sgt sm sgt sm off 

opzuiveren van as van turbofan; sgt 
sm 

schuren klep van aftap van oververhitte sgt 
leiding; sm 

reinigen van rookspiegels van ketel; sgt 
sm 

gangbaar maken van handelbare veilig
heid tweede stoom van verdamperinstal- sgt 
latie; sm 

schuren afvoer stoomafsluiter van ver- sgt 
damperinstallatie; sm 

schuren klep sectie toevoerstoomafsluiter sgt 
stookolievoorwarmer; sm 

herstellen van wartelverbinding van koel- sgt 
waterleiding van turbovoedingpomp; sm 

gangbaar maken van aanzetklep van on- sgt 
derste luchtvat van diesel generator; sm 

gangbaar maken van aanzetluchtafsluiter; sgt 
sm 

polijsten van zuigers van turbovoeding- sgt 
pomp; sm 

reinigen van regulator van turbovoeding- sgt 
pomp; sm 

reinigen van startinrichting van turbovoe- sgt 
dingpomp; sm 

reinigen van filters van turbovoeding- sgt 
pomp; sm 

reinigen van brijnleiding van verdamper- sgt 
installatie; sm 

reinigen van filters van condensaatsy- sgt 
steem; sm 

gangbaar maken van tapeinden; sgt 
sm 

opzui~eren van klep en zitting van toe- sgt 
voercondensaatklepje naar seperator; sm 

reinigen kijkglas verdamper; sgt 
sm 

sm sm off 
off 
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vervolg - servicen sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

re1n1gen smeeroliefilters van turbovoe- sgt 
dingpomp; sm 

reinigen smeeroliefilters van turbocon- sgt 
densaatpomp; sm 

reinigen smeeroliefilters van hoofdcircu- sgt 
latiepomp; sm 

reinigen smeeroliefilters van smeerolie- sgt 
transportpomp; sm 

reinigen van brijnfilter; sgt 
sm 

smarten brandblusleiding; sgt 
sm 

vullen carter met smeerolie; sgt 
sm 

pasmaken van koolringen van turbovoe- sgt 
dingpomp; sm 

bijwerken van bemetseling van vuurhaard; sgt 
sm 

reinigen van vuurhaard; sgt 
sm . 

reinigen van startautomaat van turbovoe- sgt 
dingpomp; sm 

reinigen van condensaatfilters van turbo- sgt 
voedingpomp; sm 

reinigen van vuurhaardbodem; sgt 
sm 

reinigen van keteldubbeling; sgt 
sm 

smeren van roetblaas en ketelvoeten; sgt 
sm 

reinigen smeeroliepijpjes van turbodyna- sgt 
mo; sm 

schuren klep en zitting van uitklinkaf- sgt 
sluiter van turbocondensaatpomp; sm 

schuren klep en zitting van tweede stoom- sgt 
afsluiters van verdamperinstallatie; sm. 
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vervolg - servicen sgt ~gt sm sgt sm off 
~m sm off 

off 

schuren van klep en zitting van toevoer- sgt 
stoomafsluiter van verdamperinstallatie; sm 

reinigen filters van turbocondensaatpomp; sgt 
sm 

verversen lagerolie van turbocondensaat- sgt 
pomp; sm 

reinigen wierrosster; sgt 
sm 

reinigen smeeroliefilters van turbodyna- sgt 
mo; sm 

rem1gen condensaatfilters van turbovoe- sgt 
dingpomp; sm 

doorblazen van leidingen; sgt 
sm 

reinigen smeeroliefilter van turbostook- sgt 
olie pomp; sm 

polijsten zuiger van condensaatregelaar sgt 

11 
van turbodynamo; sm 

reinigen filter van condensaatregelaar; sgt 
sm 

schuren van klep en zitting van toevoer- sgt 
stoomafsluiter van havenvoedingpomp; sm 

reinigen van carter van turbosmeerolie- sgt 
pomp; sm 

rem1gen condensaatfilter van turbovoe - sgt 
dingpomp; sm 

I 

polijsten zuiger van commandeerklep van sgt I 
turbovoedingpomp; sm 

schuren afdichtingsvlak van deksel van sgt 
stoomzeef van turbovoedingpomp; sm 

doorblazen van meterleidingen; sgt 
sm 

polijsten van zuiger van commandeerklep sgt 
van turbovoedingpomp; sm : 

polijsten van zuiger van startklep van sgt ' turbovoedingpomp; sm 

reinigen smeerolie autocleanfilters van sgt 
turbovoedingpomp; sm 
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vervolg - servicen sgt sgt sm sgt sm off 

reinigen aftappot van verdamperinstalla- sgt 
tie; sm 

reinigen spuikleppenkast van verdamper- sgt 
installatie; sm 

reinigen plaatkleppen van hoofdejectoren; sgt 
sm 

polijsten regelzuiger van condensorrege- sgt 
laar; sm 

schuren klep en zitting van aftap van com
municatieleiding hoofd-oververhitte hulp- sgt 

sm stoomle iding; 

reinigen filters en kijkglas van sal!nome- sgt 
ter; sm 

reinigen magneetfilter van smeeroliesy- sgt 
steem; sm 

rem1gen stoomzeef van ontlastreducer- sgt 
pakkingbussenstoom; sm 

reinigen condensaatfilters van automa
tische startinrichting van turbovoeding- sgt 

sm pomp; 

rem1gen autocleansmeeroliefilter 
turbovoedingpomp; 

van sgt 
sm 

schuren klep en zitting van sectieafslui- sgt 
tertoevoerstoom van turbovoedingpomp; sm 

gangbaar maken van afstandbediening toe- sgt 
voerstoomafsluiter hoofdcirculatiepomp; sm 

reinigen condensaatfilter van condensaat- sgt 
regelaar; sm 

schuren klep en zitting van ontlaatklep in sgt 
pers zoetwaterleiding; sm 

reinigen pers- en zuigfilters van smeer- sgt 
oliesysteem; sm 

reinigen zuiger van condensaatregelaar; sgt 
sm 

polijsten bewegende delen van turbo- sgt 
smeeroliepomp; sm 

sm sm off 
off 
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vervolg - servicen sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

schuren klep en zitting van bypasafslui- sgt sm ter van turbocondensaatpomp; 

polijsten snelsluitmechanisme van turbo-
sgt sm smeeroliepomp; 

spoelen carter en olieruimten onder la-
sgt gersehalen van turbovoedingpomp; sm 

gangbaar maken van draadeinden van toe-
voerstoomafsluiter van pakkingbusejector sgt sm 
van hoofdwerktuigen; 

reinigen van servomotor van turbostook- sgt 
oliepomp; sm 

pasmaken van koolringen van turbovoe- sgt 
dingpomp; sm 

schuren van klep en zitting van uitklink- sgt 
afsluiter van turbocondensaatpomp; sm 

reinigen van servomotor van turbostook- sgt l 
oliepomp; sm ! 
reinigen van flexibele koppeling van ro- sgt I 
toras van turbodynamo; sm : 

polijsten staartlager van turbovoeding- sm sgt pomp; 

gangbaar maken van snelsluitklep turbo- sgt 
fan; sm 

reinigen van inwendig verdamper lichaam; sm sgt 

schrapen boven- en ondermetaal van sgt 
schroefaslager; sm 

polijsten tandwiel en rondsel van hoofd- sgt 
c ircula tiepom p; sm 
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Categorie 8: 

Monteren sgt sgt sm sgt sm off 

monteren van robots van ketel; sgt 
sm 

monteren van aftappen van hulpvoeding- sgt 
pomp; sm 

monteren van verdamperinstallatie na sgt 
inspectie van inwendige; sm 

monteren van pakkingbuscondensor na sgt 
onderhoud waterslot; sm 

monteren van verdamperpomp na inspec- sgt 
tie; sm 

monteren van beplating van stoomhouder sgt 
na inspectie; sm 

monteren deksels en tussenstuk van tur- sgt 
bodynamo; sm 

monteren van sectieschuif van overver- sgt 
hitte hulpstoomleiding; sm 

monteren pomphuis van koelwaterpomp sgt 
na meten van spelingen; sm 

monteren deksels van zoutwaterdrainkoe
lers na inspectie van verteringsplaten, sgt 

sm tubeplaten en condensorpijpen; 

monteren deksel van verdamper brijnklep 
en bovenvloerfundatie na onderhoud brijn- sgt 
leidingen; sm 

monteren van voorste helft van pomphuis sgt 
van electrische condensaatpomp na nemen sm 
van metingen; 

montage van persfilter van ketel na in- sgt 
spectie; sm 

montage van goevernementsring na me- sgt 
ting; sm 

monteren brijnpomp na vervangen van sgt 
slijtring en rubberster van koppeling; sm 

* monteren turbostookoliepomp na reinigen sgt 
van servomotor; sm 

*monteren turbosmeeroliepomp na inspec- sgt 
tie van carter; sm 

sm sm off 
off 
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vervolg - monteren sgt sgt sm sgt sm off 

monteren deksel van stoomzeef van tur- sgt 
bofan na onderhoud; sm 

monteren verdamperpomp na inspectie sgt 
van slijtringen; sm 

monteren van hoofdejeetoren na onder- sgt 
houd van plaatkleppen; sm 

monteren condensorregelaar na onder- sgt 
houd van regelzuiger; sm 

verplaatsen persdrukmeter van conden- sgt 
saat aftappomp; sm 

monteren verdamperinstallatie na onder
houd tapeinden, stoomzeef, drainleidin- sgt 

sm gen, serpentijnen, enz.; 

* monteren van turbostookoliepomp na ne- sgt 
men van metingen; sm 

monteren van bovenkap van tandwielkast 
na inspectie van rondselaslagers van tur- =~ 
bodynamo; 

monteren van hulpcirculatiepomp na me- sgt 
ten van lagerspelingen; sm 

*monteren van turbodynamo na meten van sgt 
thrust- en lagerspelingen; sm 

* monteren van turbodynamo na metingen sgt 
aan rotoras; sm 

* monteren van turbodynamo na metingen sgt 
aan rotoras; sm 

* monteren van turbodynamo na inspectie sgt 
van rotorstand; sm 

* monteren van turbovoedingpomp na nemen sgt 
van metingen; sm 

sm sm off 
off 

monteren klepjes in branderblokken na gt 
· t· s sm mspec 1e; 

monteren van pomphuis van verdamper- t 
. t ll t' t· sg sm 1ns a a 1e na nemen van me 1ngen; 

monteren van verdamperlichaam na in- I 
spectie; sgt sm! 

I 

na sgt sm! 
I 

* monteren van turbocondensaatpomp 
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vervolg - monteren sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

* monteren van turbosmeeroliepomp na sgt onderhoud smoorschuif en uitklinkmech.; sm 

monteren van hoofdcirculatiepomp na ne-
sgt sm men van metingen; 

* monteren van turbostookoliepomp na on- sgt 
derhoud servomotor; sm 

* monteren van turbodynamo na vervangen sgt 
van metalen; sm 

* monteren van turbovoedingpomp na in- sgt 
spectie van turbine-as; sm 

monteren van verdamperpomp na nemen sgt van metingen en vervangen van as, worm 
en wormwiel; sm 

monteren van hoofdcirculatiepomp na sgt 
vervangen van onderste lager; sm 

* monteren van turbostookoliepomp na in- sgt 
spectie sealplaat; sm 

* monteren van turbodynamo na inspectie sgt 
van metalen; sm 

* monteren van turbodynamo n~ meten van sgt 
spelingen; sm 

* monteren van turbodynamo na meten van sgt 
thrust- en lagerspelingen; sm 

monteren van hoofdcirculatiepomp na me- sgt 
ten van spelingen; sm 

* monteren van turbosmeeroliepomp na me- sgt 
ten van stiftspeling; sm 

* monteren van turbodynamo na metingen sgt 
aan turbine; sm 

monteren van turbofan na metingen; sgt 
sm 

monteren van turbovoedingpomp na con- sgt 
trole staartlager; sm 

* 

monteren van turbovoedingpomp na me- sgt 
tingen; sm 

* 

monteren van ejector na onderhoud van sgt 
kleppenraam; sm 
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vervolg - monteren sgt sgt sm sgt sm off 
sm sm off 

off 

monteren van turbocondensaatpomp na sm sgt 
onderhoud van startklep; 

monteren van turbovoedingpomp na ver- sgt 
vangen van staartlager; sm 

inbouwen van stoomhouders en water- sgt 
houders na inspectie ketel; sm 

Tabel 37 Functionarissen betrokken bij de uitvoering van di
verse aspecten vanhet reparatie- en onderhoudswerk. 

categorieën aantal beoor- sgt sgt s:rtn 
chi 

sgt sm sm aLf off kwa- p 
werkzaamheden taken delaars sm off dra a 

1 demonteren 79 sm 57 15 7 - - -
sgt 62 12 4 - i - 3,95 .20 

I 

2 inspecteren 95 sm 21 33 13 9 16 3 13, 58 . 02 
sgt 30 27 2 16 14 6 

3 checken 103 sm 14 16 20 5 37 11 
6' 7 .20 sgt 21 15 9 7 36 15 

4 bijstellen 10 sm 5 4 - 1 - -
5 4 1 - -sgt - - -

5 opsporen oor- 35 sm - 8 8 5 8 6 4,3 .50 zaak storingen sgt 2 8 4 7 1q 4 

6 vervangen 154 sm 128 15 3 5 ~ - 4,9 . 50 sgt 134 10 1 6 2 1 

7 servicen 123 sm 109 9 3 1 1 - 3,46 .50 
sgt 113 5 1 2 2 -

8 monteren 56 sm 31 19 4 2 - - 3,29 . 50 sgt 37 15 1 2 1 -



BIJLAGE 4 

Beschrijving van het programma van de oplei
ding tot sergeant-machinist. 

Het lesprogramma bestaat uit een theorie- en een praktijkge
deelte. 
In het theoriegedeelte worden behandeld: 

- Natuur- en werktuigkunde: 
Warmte, warmtetransport, aggregatie , stoomvorming, kring
loop van de stoom, pompen, hydraulische overbrenging, gas
sen, wet van Boyle-Gay Lussac, verdamping, vrije en laten
te warmte, condensors, condensatiewarmte, dampspanning, 
vloeistoffen bij varierende temperaturen, koken, verband 
kook-en drukpunt, oververhitting, vloeibaar maken van gas
sen door samenpersen en door afkoeling, kritische tempera
turen. 
Bewegingsleer, momenten van arbeid, vermogen, rendement, 
krachtenveelhoek. 
Scheikundige begrippen, inleiding tot de atoomtheorie. 

- Wiskunde: 
Algebra: 
Inleiding, positief, negatief, hoofdbewerkingen met on
bepaalde getallen, eenvoudige vergelijkingen met onbe
kende, vergelijkingen van de eerste graad met twee on
bekenden, de techniek van het oplossen. 
Meetkunde: 
Oppervlakte- en inhoudsberekenirîg, soorten hoeken, me
ten hoeken, complement, supplement, driehoek, congru
entie en de zeven grondconstructies, de stelling van Py
thagoras, de S-formule, vierhoeken, veelhoeken, de cir
kel, kubus, prisma, cilinder, pyramide, bol, kegel. 
Driehoeksmeting: de verhoudingen, sinus, cosinus, tan
gens, cotangens, eenvoudige berekeningen in de recht
hoekige driehoek. 

- Turbines: 
Inleiding algemeen, bouwwijze en onderdelen van scheeps
turbines, werking van de stoom in de turbines, samengestel
de turbines, warmteproces, effectiefvermogen, vermogens
regeling, stoom- en brandstofverbruik, scheepsturbines, 
asleiding, bedrijfsvoering, gasturbines, reactor. 

- Motoren: 
Bouwwijze constructiedetails diesel-motoren, koeling, sme
ring, ontsteking, volgorde, balancering, brandstoffen, ver
brandingsproces, bepalen vermogen, bedrijfscontrole, on-
derhoud, metingen. 149 



- Hulpwerktuigen: 
Stoomleidingen, kringloop stoom en water, condensor, ejec
tor, pompen uitvoerings pompen, ketelfan, turb;odynamo, ver
damperinstallatie, purifier, onderhoud en bedrijfscontrole, 
hulpwerktuigen, aftap- en drainsysteem, pakkingbus-afzuig
systeem, koel watersysteem, buitenboel, koelmachines ,lucht
verzorging. 

- Ketels: 
Historisch overzicht, keteleisen, bouw- en samenstelling 
stookinrichtingen, voeding, bedrijfstechniek, qnderhoud, ke
telwater, brandstof, circulatie, rendement, veïligheidsmaat
regelen, hulpketels. 

- Mechanische technologie: 
Meetapparatuur, schroefdraadmetingen, slijpstenen, draai
bank, frezen, materialen, kunststoffen. 

- Werktuigkundig tekenen: 
Normalisatie schroefdraad, europese projectie, tolerantie, 
gedetailleerd tekenen, samenstellingstekening, uitslagen, 
symbolen, engelse tekenmethode voor tolerantie, nederland
se tekenmethode en symbolen verklaringen, tekeningen lezen. . I 

-Engels. 

- Electriciteit: 1 

Stroombron, generatoren, elektromotoren, trarsformatoren, 
condensatoren, electrische installaties aan bo,ord van mari
neschepen, algemene electrische apparatuur. ' 

In het praktisch gedeelte worden beoefend: 

- Praktijk op oefenschip: 
Controlemetingen hoofdturbines en hulpwerktuigen, uitlijnen 
pompassen, demontage, controle en montage van hulpwerk
tuigen in de machinekamer en ketelruimen, bemetseling vuur
haard en brandermond, meting en controle ketelvoeten, ke
telinspectie, dieselmotor bij- en afzetten, belasten, bepalen 
inspuitmom ent, klepspeling, krukkastinspectie J olieververs
sing, stuwblokmontage, meting en montage schroefaslagers 
van stuwblok, stuurinstallatie bijzetten, afzetten, overzetten, 
bijvullen en ontluchten van telemotorsysteem en controle op 
dichtheid van ·het systeem, het geven van instructie volgens 
de praktijk aan machinisten der derde klasse. 

- Handvaardigheid: 
Oefenwerk in bankwerker ij, draaierij, koperslagerij en las
serij. 

-Administratieve vakken: 
Detailbeheer: 
Legger inventaris, detailboek, aanvragen, yvaarloodelen, 
herstellingen, schadeformulieren, werkopdrachten. 
Technisch beheer: 
Onderhoudsschema, smeerschema, onderhoudsboek, li-

150 vretten, draai-urenboek, meetboeken, jounnalen. 



BIJLAGE 5 

Vragenlijst over de stellingname van onderof
ficieren ten opzichte van de dissonante relatie. 

Datum ........... . DIENSTGEHEIM (wanneer ingevuld) 
Nummer .... . .......... . ....... . 

Enquête sergeanten- en serg~anten-majoor -machinist 

Ministerie van Defensie (marine) 
Hoç>fdafdeling Personeel 
Bureau Sociaal Psychologische Zaken. 
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Naam: 
Rang: 

Hieronder vindt U een lijst met een aantal vragen. 
Het doel van deze vragenlijst is: nagaan hoe U denkt over enige 
kanten van het reparatie- en onderhoudswerk. 
Op die manier wordt duidelijk op welke punten verbetering ge
wenst zou zijn. 
U wordt verzocht alle vragen te beantwoorden. Slaat U a.u.b. 
geen vragen over, anders is uw formulier onbruikbaar. 
U kunt uw mening rustig en eerlijk weergeven. Als U het for
mulier hebt ingevuld is het DIENSTGEHEIM. 
Uw formulier wordt dus strikt vertrouwelijk b,ehandeld. Nie
mand krijgt hier inzage van. 
Bij alle vragen - op de eerste na - zijn telkens 5 antwoordmo
gelijkheden gegeven. U kijkt welke van die 5 antwoordmogelijk
heden met uw mening overeenkomt. Wilt U dan het cirkeltje 
voor dat antwoord aankruisen. 

Voorbeeld: Komt het voor, dat U werk moet zoeken? 
0 nooit 
0 zelden 
0 soms 
0 dikwijls 
0 heel vaak 

Wilt U bij elke vraag slechts één antwoord aankrluisen. 

I 

01. a. Wat is voor U het belangrijkste in de marine ? 

Wilt U in volgorde aangeven welke drie U het belangrijk
ste vindt? 

Het b-elangrijkste voor U geeft U een 1 
het op een na belangrijkste geeft U een 2 
het op twee na belangrijkste geeft U een 3. 

afwisselend leven 
zekerheid van bestaan 
goede verhouding met superieuren 
goede mogelijkheid om een vakman te zijn 
goede beyorderingsmogelijkheden 
zelfstandigheid in mijn werk 
goede verhouding met collega's 
goede accomodatie 
goede pensioenregeling 
gezonde werkruimte 
gunstige mening van mijn gezin over mijn.werk 
goede ontspanning buiten het werk 



goede verhouding met minderen 
gunstige mening van kennissen buiten de KM over mijn 
werk 
goed inzicht in het totale bedrijf. 

01. b. Wat is voor U het minst belangrijke in de marine? 

Wilt U in volgorde aangeven welke drie U het minst be
langrijk vindt? 

Het minst belangrijke voor U geeft U een 1 
het op een na minst belangrijke voor U geeft U een 2 
het op twee na minst belangrijke voor U geeft U een 3. 

afwisselend leven 
zekerheid van bestaan 
goede verhouding met superieuren 
goede mogelijkheid om een vakman te zijn 
goede bevorderingsmogelijkheden 
zelfstandigheid in mijn werk 
goede verhouding met mijn collega's 
goede accomodatie 
goede pensioenregeling 
gezonde werkruimte 
gunstige mening van mijn gezin over mijn werk 
goede ontspanning buiten het werk 
goede verhouding met minderen 
gunstige mening van kennissen buiten de KM over mijn 
werk. 
goed inzicht in het tota le bedri jf. 

02 . Verwachtte U, toen U van de sergeantsopleiding kwam, dat 
U de wis-, natuur- en scheikunde van de opleiding nodig 
had voor uw werk? 
0 hard nodig 
0 wel nodig 
0 ik weet het niet meer 
0 soms nodig 
0 bijna nooit nodig 

03. Van turbopompen en turbodynamo's worden axiale- e n ra
diale spelingen gemeten. 
Hoe verwachtte U die metingen te doen toen U v a n de ser
geants opleiding kwam? 
0 geheel zelfstandig 
0 in samenwerking met mijn chef 
0 ik weet het niet meer 
0 onder toezicht van mijn chef 
0 als assistent van mijn chef 153 



04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

De verkregen meetresultaten worden beoor~eelc:l. 
In hoeverre verwachtte U hierbij te wordeh ingeschakeld? 
0 helemaal r 
0 voor een groot deel 
0 ik weet het niet meer 
0 voor een klein deel 
0 helemaal niet 

Verwachtte U de theorie over hoofd- en hulpwerktuigen te 
kunnen gebruiken in uw werk? 
0 helemaal 
0 voor een groot deel 
0 ik weet het niet meer 
0 voor een klein deel 
0 helemaal niet 

Dacht U, toen U van de sergeantsopleiding kwam, dat het 
zelfstandig werken met de officiële tekeningen tot uw taak 
zou behoren? 
0 ja zeer zeker 
0 ik dacht van wel 
0 ik weet het niet meer 
0 ik dacht van niet 
0 nee zeker niet 

I 
Had U, toen U van de sergeantsopleiding ~wam het idee, 
dat het zelfstandig uitlijnen van pompassen Jtot uw taak zou 
behoren? 
0 beslist wel 
0 eigenlijk wel 
0 ik weet het niet meer 
0 eigenlijk niet 
0 beslist niet 

Verwachtte U, dat U zelfstandig turbopompen en turbodyna
mo's zou moeten monteren en demonteren? 
0 ja, dat verwachtte ik zeer zeker 
0 dat verwachtte ik wel 
0 dat weet ik niet meer 
0 dat verwachtte ik niet 
0 nee, dat verwachtte ik zeker niet 

09. In de opleiding tot sergeant-machinist heeft U de vakken 
wis-, natuur- en scheikunde gehad. 
Hoe is op het ogenblik uw kennis van deze vakken? 
0 ik beheers de stof nog volledig 
0 ik zou op het kantje af slagen voor e;en examen 
0 ik zou het niet weten 
0 ik zou waarschijnlijk zakken voor een examen 

154 0 ik weet er nog m;aar heel weinig van 



10. In de sergeantsopleiding heeft U de theorie hoofd- en hulp
werktuigen gehad. 
Als U nu examen hierin zou moeten doen, zou U dan 
0 zeker weer slagen 
0 waarschijnlijk slagen 
0 misschien slagen, misschien zakken 
0 waarschijnlijk zakken 
0 zeer zeker zakken 

11. Het komt voor, dat axiale- en radiale spelingen moeten 
worden gemeten aan turbopompen en turbodynamo's. 
Bent U in staat om die metingen te nemen? 
0 gemakkelijk zonder enige aanwijzing van wie dan ook 
0 zonder aanwijzingen met enige moeite 
0 af en toe zou ik wel een aanwijzing willen hebben 
0 gemakkelijk in samenwerking met mijn chef 
0 ik moet er nog handigheid in krijgen 

12. De resultaten, die bij meting van axiale- en radiale spe
lingen van turbopompen en turbodynamo's worden verkregen 
0 kan ik vlot en exact beoordelen 
0 kan ik in grote lijnen beoordelen 
0 zou ik na enige studie wel kunnen beoordelen 
0 zou ik na een flinke studie wel kunnen beoordelen 
0 zou ik beslist niet kunnen beoordelen 

13. Als de officiële tekeningen op tafel komen, kan ik 
0 met alle tekeningen zonder enige hulp vlot werken 
0 met de meeste tekeningen vlot werken 
0 met de meeste tekeningen na een kleine aanwijzing 

werken 
0 bij het werkenmet de meeste tekeningen wel hulp ge

bruiken 
0 heel wat steun gebruiken 

14. Als pompassen uitgelijnd moeten worden, kan ik dat 
0 zeer gemakkelijk zonder enige aanwijzing 
0 gemakkelijk zonder enige aanwijzing 
0 gemakkelijk met een korte aanwijzing 
0 gemakkelijk in samenwerking met mijn chef 
0 onder leiding 

15. Als turbopompen en turbodynamo's gemonteerd en gedemon
teerd moeten worden 
0 heb ik beslist geen hulp van mijn chef nodig 
0 heb ik geen hulp van mijn chef nodig 
0 heb ik soms wel, soms geen hulp nodig 
0 heb ik wel enige hulp nodig 
0 heb ik veel hulp nodig 155 
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16. Als turbopompen en turbodynamo's gemonteerd en gedemon
teerd worden 

17. 

0 heeft mijn chef altijd de leiding 
0 heeft mijn chef het grootste aandeel 
0 werken wij samen 
0 heb ik het voor het zeggen en kijkt mijn chef toe 
0 heb ik zelf de leiding 

Als 
0 
0 
0 
0 
0 

axiale- en radiale spelingen worden gemeten 
zegt mijn chef precies wat ik te doen heb 
zegt mijn chef in grote lijnen wat ik te doen heb 
werken wij samen 
heb ik het meestal voor het zeggen 
heb ik het tot in details voor het zeggen 

18. Als de resultaten van de metingen van ax iale- en radiale 
spelingen moeten worden beoordeeld, dan 

19. 

0 do.et mijn chef d a t alleen 
0 assisteer ik mijn chef 
0 doen wij dat s amen 
0 doe ik dat en is mijn chef erbij 
0 doe ik dat alleen 

Als de 
0 
0 
0 
0 
0 

officiële tekeningen worden bestudee~d , da n 
doet mijn chef dit gewoonlijk 
vertelt mijn chef waar ik op m oet letten 
werken wij s a men 
doe ik het gewoonlijk en kijkt mijn chef af en toe mee 
doe ik het gewoonlijk 

20. Als pompassen moeten worden uitgelijnd 

21. 

0 heeft mijn chef steeds de leiding 
0 geeft hij gewoonlijk de grote lijnen a l:m 
0 werken wij s amen 
0 laat hij het grotendeels aan mij over en kijkt hij af 

en toe 
0 heb ik het helemaal voor het zeggen 

Bij het opsporen van de oor zaak van storingen, zo als voort
durend onvoldoende opbrengst v an een verdamperpomp 
0 heeft mijn chef steeds de leiding 
0 heeft mijn chef in het algemeen de lèiding en assi-

steer ik hem 
0 werken wij samen 
0 heb ik het voor het zeggen en kijkt. mijn chef toe 
0 heb ik de leiding 



22. De sergeantsopleiding moet men volgen om bevorderd te 
worden, maar de stof staat op vele punten los van het werk 
aan boord. 
0 helemaal mee eens 
0 mee eens 
0 ik weet het niet 
0 niet mee eens 
0 helemaal niet mee eens 

23. In de vakopleidingen wordt meer nadruk gelegd op de theo
rie dan de praktijkeisen. 
0 helemaal mee eens 
0 mee eens 
0 ik weet het niet 
0 niet mee eens 
0 helemaal niet mee eens 

24. Door het vele routine-onderhoudswerk kom ik niet toe aan 
problemen, waarvoor ik oude kennis op zou moeten halen. 
0 dat is helemaal waar 
0 dat is in grote trekken waar 
0 soms wel, soms niet 
0 dat is in grote trekken niet waar 
0 dat is helemaal niet waar 

25. In uw functie vraagt het uitoefenen van toe z icht op het werk 
van ondergeschikten veel tijd. 
Komt het voor, dat U hierdoor niet toekomt aan werkzaam
heden, die U op grond van uw opleiding wel aan zou kunnen? 
0 heel vaak 
0 vaak 
0 soms wel, soms niet 
0 zelden 
0 nooit 

26. Er zijn ingrijpende werkzaamheden, zoals het onderzoeken 
waarom de opbrengst van een verdamperpomp voortdurend 
onvoldoende is. 
Behoort het volgens U tot de functie van uw chef, dat hij bij 
dergelijke werkza amheden voortdurend aanwe z ig is en zegt 
hoe het moet gebeuren ? 
0 ja, beslist 
0 ik geloof van wel 
0 ik weet het niet 
0 ik geloof van niet 
0 nee, zeker niet 157 
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27. Ikdoe vaak werk van mijn ondergeschikten, mdat het werk 
dat ik op grond van mijn opleiding aan kan, d,oor mijn chefs 
wordt gedaan. 
0 helemaal mee eens 
0 mee eens 
0 ik weet het niet 
0 niet mee eens 
0 helemaal niet mee eens 

28. Om de functie van sergeant-majoor goed te kunnen vervul
len, is het aantal jaren dat men tegenwoordig dient als ser
geant 
0 beslist nodig 
0 nodig 
0 ik weet het' niet 
0 niet nodig 
0 beslist niet nodig 

29. Vindt U het noodzakelijk, dat U in uw opleiding meer leer
de dan voor uw werk nodig was? 
0 zeker noodzakelijk 
0 wel nodig 
0 weet ik niet 
0 niet nodig 
0 volkomen onnodig 

30. Vindt U dat het belang van het gebruik van officiële tekenin
gen over het algemeen wordt overschat? 
0 meestal wel 
0 vaak wel 
0 af en toe 
0 zelden 
0 nooit 

31. Vindt U het noodzakelijk, dat U turbopompen en turbodyna
mo's vlot en zonder aanwijzingen van uw chef kunt monteren 
en demonteren? 
0 beslist noodzakelijk 
0 nodig 
0 nuttig 
0 niet nodig 
0 beslist niet nodig 

32. Is het noodzakelijk, dat U zelfstandig zonder aanwijzingen 
van uw chef axiale- en radiale spelingen kunt meten? 
0 beslist noodzakelijk 
0 nodig 
0 nuttig 
0 niet nodig 
0 beslist niet nodig 



33. Is het noodzakelijk, dat U zonder aanwijzingen van uw chef 
de resultaten van metingen van axiale- en radiale spelingen 
kunt beoordelen? 
0 beslist noodzakelijk 
0 nodig 
0 nuttig 
0 niet nodig 
0 beslist niet nodig 

34. Vindt U het een eis, dat U zelfstandig de oorzaak van sto
ringen, zoals een voortdurend onvoldoende opbrengst van 
een verdamperpomp, kunt opsporen? 
0 beslist wel 
0 ik geloof van wel 
0 ik weet het niet 
0 ik geloof van niet 
0 beslist niet 

35. Het zelfstandig kunnen lezen van fabriekstekeningen is een 
noodzaak. 
0 helemaal mee eens 
0 mee eens 
0 ik weet het niet 
0 niet mee eens 
0 helemaal niet mee eens 

36. Is naar uw mening kennis van wis-, natuur- en scheikunde 
een vereiste voor uw werk? 
0 beslist wel 
0 ik geloof van wel 
0 ik weet het niet 
0 ik geloof van niet 
0 beslist niet 

37. Is volgens U volledige kennis van de theorie hoofd- en hulp
werktuigen van de sergeantsopleiding noodzakelijk bij repa
ratie- en onderhoudswerk? 
0 absoluut noodzakelijk 
0 ik geloof wel nodig 
0 nuttig 
0 niet nodig 
0 absoluut niet nodig 

3 8. Komt het voor, dat U zich onprettig voelt, omdat me.erderen 
werk doen, dat U op grond van uw opleiding aan kan? 
0 nooit 
0 zelden 
0 soms 
0 dikwijls 
0 heel vaak 159 



39. Bent U tevreden over de kansen, die U krijgt om hetgeen U 
op de sergeantsopleiding heeft geleerd in praktijk te bren
gen? 
0 absoluut tevreden 
0 grotendeels tevreden 
0 matig tevreden 
0 redelijk tevreden 
0 absoluut ontevreden 

40. Hebt U wel eens het idee, dat uw chefs uw opleidingskennis 
onderschatten? 
0 nooit 
0 zelden 
0 soms 
0 dikwijls 
0 heel vaak 

41. Als turbopompen en turbodynamo's gemonteerd en gedemon
teerd worden, hindert het mij, dat ik geen grqtere zelfstan
digheid heb. 
0 ja, dat is helemaal waar 
0 dat is waar 
0 dat is soms wel en soms niet waar 
0 dat is niet waar 
0 nee, dat is besbst niet waar 

42. Denkt U eens aan het meten van axiale- en radiale spelingen 
aan turbopompen en turbodynamo's. 
Bent U tevreden over de kansen, die U daarbij krijgt om 
hetgeen U op de opleiding geleerd heeft in de praktijk te 
brengen? 
0 zeer tevreden 
0 tevreden 
0 niet tevreden, maar ook niet ontevreden 
0 ontevreden 
0 erg ontevreden 

43. Als de meetresultaten worden beoordeeld. 
Bent U tevreden over het gebruik, dat van uw opleidings
kennis wordt gemaakt? 
0 zeer tevreden 
0 tevreden 
0 niet tevreden, maar ook niet ontevred.en 
0 ontevreden 

160 0 erg ontevreden 



44. Bij het uitlijnen van pompassen zou ik meer gelegenheid 
willen krijgen om mijn opleidingskennis te gebruiken. 
0 erg graag 
0 graag 
0 het kan mij niet zoveel schelen 
0 daar heb ik weinig behoefte aan 
0 daar heb ik, geen behoefte aan 

'· · 

45. Bent U tevreden over de kansen, die U krijgt om het op
leidingsvak tekeningen lezen zelfstandig in prakti jk te bren
gen? 
0 zeer tevreden 
0 redelijktevreden 
0 niet tevreden, maar ook niet ontevreden 
0 tamelijk ontevreden 
0 ontevreden 

46. Er zijn ingrijpende werkzaamheden, zoals het onderzoeken 
waarom de opbrengst van een verdamperpomp voortdurend 
onvoldoende is. 
Krijgt U bij dergelijke werkzaamheden voldoende gelegen
heid om uw opleidingskennis te gebruiken? 
0 ja, zeer zeker 
0 ik geloof van wel 
0 soms wel, soms niet 
0 ik geloof van niet 
0 nee, zeker niet 

47. Zou U meer gelegenheidwillen hebben om de wis-, natuur
en scheikunde van de sergeantsopleiding te gebruiken? 
0 ja, heel graag 
0 graag 
0 dat kan mij weinig schelen 
0 liever niet 
0 nee, zeker niet 

48. Als U 
0 
0 
0 
0 
0 

nu kon kiezen, zou U dan weer bij de marine gaan? 
ja, in ieder geval 
waarschijnlijk wel 
misschien wel, misschien ook niet 
waarschijnlijk niet 
in geen geval 

49 . Vindt U zelf, dat U in de marine op uw plaats bent? 
0 heel goed op mijn plaats 
0 goed op m ijn plaats 
0 wel op mijn plaats 
0 minder goed op mijn plaats 
0 slecht op mijn plaats 161 
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50. Vergelijkt U de banen van vrienden in de burgermaatschap
pij eens met uw leven in de marine. Hoe hebt U het dan? 
0 veel beter dan zij 
0 beter dan zij 
0 ongeveer hetzelfde als zij 
0 slechter dan zij 
0 veel slechter dan zij 

51. Als U 
0 
0 
0 
0 
0 

zoon bij de marine wilde, hoe zou U dat vinden? 
ik zou het erg fijn vinden 
ik zou het toch wel prettig vinden 
het zou mij niets kunnen schelen 
ik zou het niet zo prettig vinden 
ik zou het heel erg vinden 

52. Heeft U wel eens ogenblikken, dat de hele dienst U tegen 
staat? 
0 
0 
0 
0 
0 

nooit 
zelden 
zo nu en dan 
dikwijls 
heel vaak 



Stellingen 

1. Als in een organisatie de hierarcbie van vaardigheden de meest 
belangrijke is, dan moet men vaststellen, dat onvoldoende onder
zoek wordt gedaan naar: 
- de bepaling van de behoefte, 
- de inventarisatie, 
- de ontwikkeling, 
- en de bepaling van de voorwaarden voor het effectueren van die 

vaardigheden. 

(Evan, W.M. Indices of the hierarchical structure of industrial 
organizations. Management Science, april 1963) 

2. Wie door de formele taakstelling wordt beperkt in de effectuering van 
zijn kennis, is geneigd zijn taakniveau te overschatten. 

3. De uitspraak van Rupe, dat interview, observatie, technische con
ferentie en enquête geen geschikte methoden zijn om een taak te 
analyseren, is onvoldoende gefundeerd. 

(Rupe, J.C., Research into basic methods and techniques of 
Air Force job analysis IV, Lackland Air Force Base 1955) 

4. FUnctionarissen van verschillend gezagsniveau, die op eenzelfde 
werkterrein opereren, oordelen systematisch verschillend over de 
omvang van eigen en elkaars werkpakket. 

5. De taakbeschrijving magals uitgangspunt voorde personeelsbeoor
deling niet worden vervangen door gezichtspunten als vereiste be
kwaamheden of persoonlijkheidsfactoren. 

6. Bij produktontwikkeling behoort een kritische beoordeling van wat 
Katz en Kahn noemen het technische-, het ondersteunende-, het 
instandhoudende-, het adaptieve- en het management subsysteem 
plaats te hebben. 

(Katz, D. and Kahn, R.L. The social psychology of organi
zations, John Wiley & Sons, New York 1967, pag. 39- 47) 



7. De keuze van stages en te bestuderen literatuur dient voort te 
vloeien uit een totaalplan, dat door de student en zijn leermeesters 
is opgesteld. 

8. Bij het hoger beroepsonderwijs dienen de keuze en de fasering van 
onderdelen van het onderwijsprogramma ondergeschikt te zijn aan 
de mogelijkheid om aan de student multidisciplinaire probleemsitua
ties van opklimmende moeilijkheid ter oplossing aan te bieden. 

9. Het moet de man worden toegestaan bij het huwelijk de naam van 
zijn vrouw aan te nemen. 

10. Meer dan andere ondernemingen zijn adviesbureau's genoodzaakt 
aandacht te besteden aan de opleiding van hun medewerkers. 

11. De geschiktheid, zoals die door Posthumus is gedefinieerd als 
"Wie slaagt, was geschikt", zou worden vergroot door aan het zelf
standig laten oplossen van problemen reeds vroeg in de opleiding 
een ruime plaats te geven. 

(Posthumus, K. De Universiteit - doelstellingen, functies, 
structuren. Staatsuitgeverij 's-Gravenhage 1968. pag.33). 

12. Zeker zo belangrijk als het onderzoek naar de determinanten van 
het staken van de studie is het onderzoek naar de verdere levens
loop van de studiestakers. 

3 december 1968 

F .J .M. van Oudenhoven 
Pruimenlaan 148 
Amstelveen 


