
 

Bedrijfsvergelijkend onderzoek praktijkopleidingen schilderen
in Nederland
Citation for published version (APA):
Koster, H. R., & van de Vijver, C. A. (1995). Bedrijfsvergelijkend onderzoek praktijkopleidingen schilderen in
Nederland. (TU Eindhoven. Fac. TBDK, Bedrijfskundewinkel : ondernemersadviezen; Vol. 95.005). Technische
Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1995

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/6f4590e9-8223-482f-a512-5df06b46cbd8


Bedrij fsvergelijkend Onderzoek 
Praktijkopleidingen Schilderen in Nederland 

Begeleider: 

Opdrachtcode: 

Begeleidingscornrnissie: 

Uitvoerders: 

Eindhoven, juli 1995 

Karin Mastenbroek 

9506005 

Mw. E.J. Ensink-De Jonge 
H. van Gernert 
P.F.M. Munsters 
Drs. H. Verschoor 

Mieneke Koster 
Karen van de Vijver 
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InIeiding 

In Nederland zijn achttien Stichtingen Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Schilderen (SPOS). Deze 
SPOSsen lei den elk in een bepaalde regio schilders op in bet kader van bet leerlingwezen. Aan de opleidin
gen zijn schildersbedrijven verbonden, de zogenaamde lidbedrijven. De leerlingen hebben een dienstverband 
bij de SPOS en werken vier dagen per week bij een lidbedrijf. Een dag per week gaan zij naar de Streek
school om de theorie van het schildersvak te leren. De meeste SPOSsen hebben een praktijkleerwerkplaats 
waar de leerlingen een aantal weken per jaar zijn om technieken te leren die bij de bedrijven niet aan bod 
komen. Daarvoor hebben de SPOSsen praktijkopleiders in dienst. 

De Federatie SPOS Nederland bestaat nu vijf jaar en heeft onvoldoende overzicbt van de werkwijzen van de 
diverse SPOSsen. Dit wordt veroorzaakt door de autonomie van de SPOSsen en door het feit dat zij elk een 
verschillende werkwijze hebben, zowel qua opleiding als qua organisatie. 
Het doel van het onderzoek is dan ook: inzicht krijgen in de werkwijzen van de SPOSsen en in manieren 
waarop de SPOSsen zich verder kunnen ontwikkelen om zo goed mogelijk aan hun doelstellingen te kunnen 
voldoen. De doelstellingen van de SPOSsen zijn geformuleerd in artikel twee van de statuten van deze 
sticbtingen. 
Door het inzicbt dat de SPOSsen krijgen in de werkwijzen van de andere SPOSsen, kunnen zij van elkaar 
leren. 

Het verslag is als voigt opgebouwd. In hoofdstuk een wordt aangegeven welke onderzoeksopzet en -methode 
voor het onderzoek gebruikt zijn. Hoofdstuk twee beschrijft de resultaten van de enquete. In hoofdstuk drie 
worden verbanden gelegd tussen de gegevens die uit de enquete naar voren zijn gekomen. Tenslotte worden 
in hoofdstuk vier de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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Hoofdstuk 1 Onderzoeksopzet en onderzoeksmethode 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet beschreven die voor dit onderzoek is gevolgd. Berst wordt 
aangegeven welke methode is gevolgd. Vervolgens worden aan de hand van deze methode de verscbillende 
fasen van bet onderzoek toegelicbt en gemotiveerd. 

1.2 Onderzoeksopzet 

1.2.1 Inleiding 

Voor dit onderzoek is de werkwijze van Van der Zwaan [1] aangebouden. 
Een onderzoek bestaat uit verschillende fasen. Deze fasen zijn: 

1 de uitwerking van een ruw probleem tot een probleemstelling; 
2 uitwerking van de probleemstelling tot een conceptueel scbema en de afbakening van de onder

zoeksvraag; 
3 opzet van bet onderzoek en bet onderzoeksplan; 
4 de gegevensverzameling, bewerking, analyse en rapportage. 

De onderzoeksopzet beslaat de eerste drie fasen daarvan. Deze zullen hieronder worden uitgewerkt. 

1.2.2 Fase 1: Van ruw probleem naar probleemstelling 

Het probleem is als voigt te formuleren: 
Het overkoepelende orgaan van de SPOSsen, de Federatie SPOS Nederland (FSN), bestaat vijf jaar. De 
FSN beeft als doel de belangen te behartigen van de SPOSsen. Men wit (na vijf jaar FSN) een nieuw 
beleidsplan voor deze federatie opstellen. Daarvoor is bet nodig dat bekend is boe men de belangen van de 
SPOSsen het beste kan bebartigen. De FSN beeft echter onvoldoende inzicht in het functioneren van de 
SPOSsen om hierover uitspraken te kunnen doen. De reden daarvoor is dat er grote onderlinge verschillen 
zijn tussen de achttien SPOSsen, zowel in werkwijze als in 'resultaat'. 
Men wil nu door dit onderzoek inzicht krijgen in bet functioneren van de verschillende SPOSsen. Met dat 
inzicht wil men eracbter komen hoe de SPOSsen zich verder kunnen ontwikkelen om zo goed mogelijk aan 
hun doelstellingen te voldoen. 
(Omdat de SPOSsen onder auspicien van de SVS werken, is de SVS ook betrokken bij het onderzoek en de 
begeleiding ervan.) 

Vier aspecten aan een ruw probleem: 
Men kan in bet algemeen zeggen dat aan ruw probleem vier aspecten zijn waarmee rekening moet worden 
gehouden: 

* Een onderzoekseconomiscb aspect: 
Dit heeft te maken met de doelmatigheid en bet rendement van het onderzoek. Omdat de opdracht 
onder verantwoordelijkheid van de Bedrijfskundewinkel wordt uitgevoerd zijn de kosten voor de 
FSN en de SVS beperkt. Wei moet er tijd in het onderzoek gelnvesteerd worden door met name de 
begeleidingscommissie. De opbrengst van het onderzoek is een analyse van de werkwijzen en 
resultaten van SPOSsen waardoor inzicht kan worden verkregen in het functioneren van al deze 
verschillende opleidingen. 

* Een onderzoeksethiscb aspect: 
Het gaat hier om morele aanvaardbaarbeid van de uitvoering van het onderzoek en van de 
toepassing van de resultaten ervan. De uitvoering brengt geen problemen met zich mee; de 
SPOSsen wordt gevraagd veel informatie te verstrekken. Deze informatie zal echter niet herkenbaar 
in het rapport worden weergegeven. Bovendien is er geen sprake van concurrentie tussen SPOSsen 
zodat informatie niet tegen een SPOS gebruikt kan worden. 
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De resultaten van het onderzoek bieden de SPOSsen voordeel omdat hun belangen in de toekomst 
beter behartigd kunnen worden en omdat voor deze schildersopleidingen zelf het inzicht in het 
functioneren van de opleiding zal worden verhoogd. 

* Een haalbaarheidsaspect: 
nit aspect heeft betrekking op de vraag of er beperkingen zijn aan de uitvoering van het onderzoek. 
Een belangrijke beperking is de tijdslimiet die gesteld is voor de uitvoering en afronding van het 
onderzoek. De uivoering van het onderzoek wordt hierdoor bemvloed, het is bijvoorbeeld niet 
mogelijk voor twee personen om in drie maanden achttien SPOSsen grondig te onderzoeken. Een 
andere belangrijke beperking kan de medewerking zijn die verleend moet worden door de SPOSsen. 
De mogelijkbeid om de voor het onderzoek noodzakelijke informatie te verkrijgen is afbankelijk 
van de medewerking van de SPOSsen. Gezien het voordeel dat het onderzoek deze schildersoplei
dingen kan bieden en het feit dat de SPOSsen zelf indirect opdrachtgever zijn (de FSN vertegen
woordigt de SPOSsen) is medewerking zeker te verwachten. 

* Een onderzoekspolitiek aspect: 
Dit heeft te maken met verschillende belangen van de bij het onderzoek betrokken partijen. Het is 
niet waarschijnlijk dat er sprake is van echt tegenstrijdige belangen; er is geen onderlinge 
concurrentie tussen de SPOSsen en de FSN heeft dezelfde belangen als de SPOSsen. Problemen als 
coalitievorming en tegenwerking zijn dan ook met te verwachten. 

Onderzoeksvraag 
Omdat de voor het onderzoek beschikbare tijd te kort is om elke SP~S apart te onderzoeken, zal er een 
overzicht gemaakt worden van de belangrijkste kenmerken van de werkwijzen en resultaten van de 
verschillende SPOSsen. 
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen zal geprobeerd worden zoveel mogelijk aspecten van de 
werkwijze van een SP~S hierin te betrekken. Ook zal gezocht worden naar aspecten van de werkwijzen die 
het resultaat van een SPOS be'invloeden om aan te kunnen geven hoe SPOSsen in de toekomst verder 
moeten om aan hun doelstellingen te kunnen blijven voldoen. Zowel de FSN als de SPOSsen kunnen 
hiermee rekening houden bij hun beleidsvorming. 
Met bovenstaande uitgangspunten runnen de onderzoeksvragen vastgesteld worden. 

De volgende onderzoeksvragen zijn vastgesteld: 
Hoe zijn de werkwijzen van de individuele SPOSsen? 
Hoe verhouden deze werkwijzen zich ten opzichte van elkaar? 
Zijn er verbanden de werkwijze van de SPOSsen en de mate waarill aan de doelstellillgen wordt voldaan? 
Zo ja, welke verbanden zijn er? 

Dejinities 
Enkele termen die in de onderzoeksvragen voorkomen zuBen hieronder nader worden toegelicht. 

* werkwijze: De manier waarop de stichting is georganiseerd/haar activiteiten organiseert op het gebied 
van: 

organisatiestructuur; 
aspecten: personeelsopbouw, bestuurssamenstelling 
praktische organisatie; 
aspecten: rechtsvorm, leeftijd, wijze van administreren, lidbedrijvenbestand, 
organisatie van het uitlenen van leerlingen, huisvesting, ARBO-beleidsplan 
aanpak van de opleiding; 
aspecten: soorten opleiding die verzorgd worden, samenstelling van de klassen, 
lesprogramma, resultaten van de leerlingen, begeleiding van de leerlingen. 

* doelstellingen: De doelen van een SPOS zoats deze geformuleerd zijn in de statuten artikel 2. Deze zijn: 
a. Het opleiden van jeugdige werknemers ten behoeve van de schildersbedrijftak in 

de regio, teneinde te kunnen voorzien in het noodzakelijke vakmanschap op 
middellange termijn. 

b. Het adviseren inzake werkgelegenbeid voor vakmensen in de bedrijfstak binnen de 
regio. 
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Continuiteit van het SPOS is hierbij uiteraard een vereiste (deze vanzelfsprekende en 
aanvullende eis wordt voor dit onderzoek bij de doelstellingen gerekend). 

Een gedetaiHeerdere uitwerking van de aspecten die bij de doelstellingen en de werkwijzen horen wordt 
gegeven in paragraaf 1.2.4. (fase 3). 

1.2.3 Fase 2: Van onderzoeksvraag naar conceptueel schema en afbakening onderzoeksvraag 

De uitwerking van de onderzoeksvragen kan in een schema worden weergegeven. Dit schema is te vinden is 
in paragraaf 1.3. 
In het onderzoek zullen wij met dit schema als uitgangspunt, eerst de werkwijzen van de individuele 
SPOSsen in beeld brengen. Door de resultaten naast elkaar te plaatsen, is te zien hoe de SPOSsen ten 
opzichte van elkaar staan. Ook zuHen we meten in hoeverre de SPOSsen aan hun doelstelling voldoen. 
Vervolgeus kunnen we dan toetsen of er een verband is tussen bepaalde aspecten van die werkwijzen en de 
mate waarin aan de doelstelling wordt voldaan. Daaruit kuunen dan adviezen voor de FSN en de SPOSsen 
voortvloeien. 

1.2.4 Fase 3: Opzet van het onderzoek en onderzoeksplan 

In deze fase wordt vastgesteld wat de grondvorm en het type van het onderzoek zijn. Verder wordt de 
methode van gegeveusverzameling bepaald. 

Grondvorm van het onderzoek: 
Tijdeus het onderzoek wordt niet alleen een overzicht gemaakt van werkwijzen en resultaten; er worden ook 
verbanden gezocht tussen aspecten van de werkwijzen onderling en tussen aspecten van de werkwijzen en 
resultaten. De grondvorm van het onderzoek is daarom verklarend. Dat wit zeggen dat onderzochte 
variabelen met elkaar in verband worden gebracht om zo de gevolgen en oorzaken van een verschijnsel op 
het spoor te komen [1]. 

Onderzoekstype: 
In dit onderzoek is sprake van een vergelijking tussen achttien organisaties om een overzicht van de 
verschillende werkwijzen en resultaten gemaakt kan worden. Het is dan ook een vergelijkend onderzoek. 
Er is veeial sprake van momentopnames bij deze organisaties omdat bij de meeste aspecten niet gevraagd 
kan worden naar het verloop ervan in de tijd. Dit zou een te grote hoeveelheid gegevens vereisen, waarvan 
een groot deet niet meer te achterhalen is. 

Methode van gegevensverzameling: 
Bij de aanvang van het onderzoek was een orientatie noodzakelijk om een beeld te krijgen van de 
praktijkopleidingen voor schilders en de bedrijfstak omdat de onderzoekers hierover geen kennis bezaten. Er 
werd daarom een SPOS bezocht. Tevens werden publicaties over de bedrijfstak [2, 3, 4] opgevraagd als 
achtergrondinformatie en werden gesprekken met de opdrachtgevers van de SVS en FSN gevoerd. 
Na dezeeerste orientatie is gekozen voor een schriftelijke enquete als methode van gegevensverzameling 
omdat daarmee in korte tijd veel informatie van de achttien SPOSsen kon worden verkregen. Een telefo
nische enquete is niet geschikt omdat een groot deel van de informatie waarnaar werd gevraagd niet tot de 
parate kennis van de SPOSmedewerkers behoort. Deze informatie zou opgezocht moeten worden en dat kost 
(soms veeI) tijd. Interviews waren omdezelfde reden niet geschikt. Bovendien zou dit gezien de beperkte tijd 
waarin het onderzoek moest worden uitgevoerd en de beperkingen die de onderzoekers hadden in de tijd die 
zij aan het onderzoek konden besteden ook al oumogeIijk zijn. 
Vraagstukken met betrekking tot betrouwbaarheid en validiteit van de meetinstrumenten zijn aan de orde 
gekomen bij het opstellen van de vragenlijst. Dit betrof de interpretatie van gebruikte termen in de vragen 
en de duidelijkheid en eenduidigheid van de vraagstelling. De interpretatie kon problemen opleveren, omdat 
de SPOSsen erg verschillend zijn en daarom aan een zelfde begrip een heel ander invulling kunnen geven. 
Om dit zoveel mogelijk te voorkomen zijn termen toegelicht en vragen zo duidelijk en eenduidig mogelijk 
gesteld. 
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1.2.5 Fase 4: Gegevensverzameling, bewerking, analyse en rapportage 

Er is eerst een voorlopige vragenlijst opgesteld. Deze is aIs test opgestuurd naar drie SPOSsen. Deze drie 
SPOSsen lagen verspreid door heel Nederland om de betrokkenheid van aIle SPOSsen te verbogen en om te 
voorkomen dat een indruk zou ontstaan bij SPOSsen dat het onderzoek eenzijdig gericht was op bepaalde 
delen van het land. Toen deze proefenquetes waren ingevuld zijn die drie SPOSsen bezocht om de ingevulde 
lijsten door te nemen met de respondenten en om deze drie SPOSsen te bekijken. Nadat wijzigingen waren 
aangebracht in de vragenlijst naar aanleiding opmerkingen van de (proef)respondenten, werden de 
definitieve enquetes opgestuurd naar aIle overige SPOSsen. 
Nadat de uiterste datum dat de vragenlijsten temggezonden konden worden. mim was verstreken, was het 
grootste deel van de vragenlijsten (veertien van de achttien) binnen. Met de SPOSsen die niet hadden 
gereageerd was telefonisch contact opgenomen. Het bleek dat om uiteenlopende redenen (zie hoofdstuk 2.2) 
de vragenlijst niet was temggezonden. 
De gegevens van de ontvangen vragenlijsten werden verwerkt zodat een rapportage kon worden gemaak:t. 
Deze verwerking bestond uit twee delen; het eerste deel betrof het maken van een overzicht van aIle 
verkregen gegevens (zie hoofdstuk 2), het tweede deel had betrekking op (statistische) verbanden tussen de 
gegevens (zie hoofdstuk 3). Er is een verslag gemaakt voor aIle SPOSsen. Dit verslag wordt met een 
begeleidende brief met (voor zover mogelijk) individuele aanbevelingen en opmerkingen aan aIle SPOSsen 
toegestuurd. 

1.3 Conceptueel schema en verbanden tussen variabelen 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de begrippen 'doelstellingen' en 'werkwijze' met de 
erbij behorende indicatoren en variabelen. De variabelen van het begrip werkwijze zijn op twee niveau's 
uitgewerkt vanwege de grote complexiteit van dit begrip. 

(# = aantal) 

~riP indicator variabeleo 

doelstellingen waarborging van de bedrijfsresultaat van Iaatste drie jaren en opbouw daarvan 
continuileit 

afstemming van vraag 
en aanbod in de regio 

afstemming van de verioop van het Iidmaatschap van lidbedrijven (in % van het totale # 
Icwaliteit van de Ieerlin- bedrijven) 
gen op de vraag 

rendement van de opieiding 

begrip indicator variabeleo I. variabeleo II. 

werlcwijze organisatiestruetuur personeelsopbouw funeties en tijd die daar per week mee gemoeid is 

wijzigingen personeelsbestand laatste 3 jaren 

bestuurssamensteUing # leden en tijd die per week besteed wordt aan een be-
stuursfunctie 

evt. werkgroepen of commissies 

organisatorische zaken rechtsvorm 

oprichtingsdatum 
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wijze van administreren door eigen personeel of uitbesteed 

Kosten van uitbestede administratie 

lidbedrijvenbestand # lidbedrijven en het verloop hiervan 

wijze van werving en contacten met lidbedrijven 

# leerlingplaatsen binnen lidbedri jven 

organisatie van uitlenen van uitleentarieven en jaarlijkse vaste tarieven 

I 
leerlingen 

contacten met lidbedrijven 

huisvesting beschikbare (les)ruimtes 

oppervlakten van les- en overige ruimtes 

huisvestingskosten 

ARBO aanwezigheid van een ARBO-beleidsplan 

aanpak van opleiding opleidingen die worden 
en les-inhoud verzorgd (8Oort) 

samenstelling Klassen # leerlingen taatste 2 jaren 
• 

aannamebeleid leerlingen I 

achtergrond leerlingen (m/v, vooropleiding, autochtoon 
of allochtoon) 

maximale en gemiddelde groepsgrootte per instructeur 

(inhoud van) het lespro- aanwezigheid bijzondere (winter)projecten 
gramma 

"hoeveelheid" tewerkstelling in de winter 

aanwezigheid PL W I evt. vervanging 

resultaten van de leerlingen rendement( en) van laatste 3 jaren (naar groepen geschei-
den) 

reden van beeindiging opleiding 

begeteiding van de leerlin- # contactmomenten tussen leerlingen en begeleiders 
gen 

(wijze van) contact tussen de SPOS en begeleiders in 
bedrijven 

(wijze van) contact met oud-Ieerlingen 
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Verbanden tussen variabelen 

Een belangrijk uitkomst die van dit onderzoek werd verwacht was een overzicht van verbanden tussen 
aspecten van de werkwijze van een SPOS die tot goede organisatorische en/of opleidingsresultaten zouden 
leiden. 
Voor dit onderzoek interessante verbanden tussen variabelen zijn de volgende: 

variabele 1 variabele 2 

leeftijd # leerlingen 

# lidbedrijven 

# medewerkers 

# uren dat besteed wordt aan administratie, ooordinatie/directie, opleiding 

rendement van de opleiding 

# bestuursuren (algemeen en dageJijlcs bestuur) 

bedrijfsresultaat 

rendement groepsgrootte 

# leerlingen 

vooropleiding van de leerlingen 

# lidbedrijven 

nationaliteit van de leerlingen (autochtoon I allochtoon) 

weI I geen bestuurder in dienst 

I bedrijfsresultaat # leerlingen 

# lidbedrijven 

wei I geen bestuurder in dienst 

# medewerkers 

wei I geen jaarlijkse bijdrage 

administratiekosten 

huisvestingskosten I 

uitleentarieven 

• I # leerlingen # lidbedrijven I 

# medewerkers 

# uren dat besteed wordt aan administratie, cOOfdinatie/directie, opleiding 

# bestuursuren (algemeen en dagelijks bestuur) 

# bestuursleden 

# bestuufsleden # bestuursuren 

uitbesteden administratie I # administratieuren 

# lidbedrijven boogte jaarlijkse bijdrage 
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Hoofdstuk 2 Resultaten 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk: worden de resultaten van de enquete weergegeven. In verband met de anonimiteit van de 
SPOSsen is nergens in het verslag aangegeven om welke SPOSsen het gaat. Ook is de volgorde van de 
SPOSsen in de diverse tabellen en grafieken niet steeds hetzelfde. 

2.2 Respons 

Van de achttien verzonden formulieren zijn er veertien ingevuld teruggezonden met extra financiele 
gegevens (jaarrekening) en verwerkt. 
De vier andere formulieren zijn om de volgende redenen niet geretourneerd: 
- Verhuizing. daardoor te laat 
- V akantiel geen medewerking 

Naderende overgang naar een andere organisatievorm 
- Formulier weggeraakt/ geen medewerking 

2.3 Resultaten algemeen, vraag I tim 3: 

De rechtsvorm van de SPOSsen is zonder uitzondering (zoals de naam aI doet vermoeden) • stichting , . 
De oprichtingsdata varieren zoals figuur 2.1 aangeeft van 1986 tot 1993. 

1986 1 967 1 966 1 989 1 990 1 991 1 992 1 98:3 
opnchtlngsjaar 

Figuur 2.1: Leeftijdsverdeling van de SPOSsen 

2.4 Resultaten organisatiestructuur, vraag 4 tim 16 

2.4.1 Personeel 

Het aantal medewerkers dat de SPOSsen in vaste dienst hebben loopt uiteen van nul tot zes (van 0 tot 192,5 
uur/week vaste medewerkers). 
De meeste SPOSsen hebben drie of minder personen in vaste dienst. 
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Vier SPOSsen hebben ~en vaste medewerker, drie SPOSsen twee en drie SPOSsen drie. Ben SPOS heeft 
niemand in dienst en de overige drie SPOSsen hebben respectievelijk vier, vijf en zes vaste medewerkers. 
De helft van de SPOSsen heeft een manager/directeur. De anderen hebben geen bestuurder in dienst. 
Zoals figuur 2.2 en 2.3 aangeven varieren ook de tijdsduren die per week aan verschillende functies worden 
besteed aanzienlijk. 
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Piguur 2.2: Aantal uren per week, besteed aan opleiding 

Opmerking: Vier SPOSsen hebben in de zomer evenveel uren besteed aan opleiding als in de winter. Twee 
SPOSsen hebben aIleen in de winter uren besteed aan de opleiding. 

Aan de praktijkopleiding in de zomer wordt max. 40 uur per week besteed. min. 0 uur; aan praktijkoplei
ding in de winter max. 150 uur, min 25 uur; 
aan administratie max. 50 uur, min. 0 uur;aan coordinatie/directie max. 60 en min. 0 uur. 
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Piguur 2.3: Aantal uren, besteed aan administratie en coordinatie/directie 
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Opmerking: Er is een grote diversiteit in het aantal uren dat besteed wordt aan administratie en coOrdina
tie/directie. SPOS 1 en 14 besteden geen tijd aan coordinatie/directie, SPOS 9 besteedt geen tijd aan 
administratie. SPOSsen met een bestuurder in vaste dienst geven hier meer uren op voor coordinatie/directie 
dan SPOSsen zonder zo'n bestuurder. Het gaat hier om uren, besteed door vaste medewerkers. Bij SPOSsen 
die geen bestuurder in vaste dienst hebben, kosten bestuurstaken voor het dagelijks bestuur meer tijd. 

Uit figuur 2.4 valt af te lezen hoeveel eigen medewerkers zich bij de SPOSsen bezig houden met de admini
stratie. Nul medewerkers betekent dat de administratie wordt nitbesteed. 

a 2 3 >3 
aantal eigen medewerkers voor administr 

Figuur 2.4: Aantal eigen medewerkers voor administratie 
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Figuur 2.5: Kosten van nitbesteding van administratie 

De kosten voor uitbesteding van de administratie varieren van f 4550,- tot f 62000,-. In figuur 2.5 wordt 
een overzicht gegeven van deze bedragen. 
De loonadministratie wordt door alle SPOSsen uitbesteed, de financiele administratie door zeven van de 
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veertien SPOSsen. (SPOS 1, 2, 3, 4, 6 en 7) 

Bij het merendeel van de SPOSsen houdt een persoon zich bezig met de coordinatie. Bij een SPOS houdt 
niemand zich met de coordinatie bezig en bij twee van de SPOSsen twee personen. 
Omdat coordinatie een veelomvattend begrip is, bestaat de kans dat bij de verschillende SPOSsen dit begrip 
een wat andere lading dekt. Dit kan van invloed zijn op de gevonden gegevens. 

Het aantal medewerkers dat de afgelopen 3 jaar is ontslagen of vertrokken is in twee gevallen twee 
medewerkers, in vier gevallen een medewerker en bij de overige opleidingen nul medewerkers. 

Opmerking: Het verloop van de medewerkers is niet groot. Dit is een positief signaal voor de SPOSsen. 

2.4.2 Bestuur 

De aantallen bestuursleden per SPOS worden weergegeven in figuur 2.6. 
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Figuur 2.6: Aantal bestuursleden 

9 of meer 

Het aantal uren dat per week gemoeid is met een functie binnen het dagelijks bestuur wisselt sterk. In tabel 
2.1 is de verdeling van deze tijdsbesteding weergegeven. 

Tabel 2.1 Tijdsbesteding voor een bestuursfunctie (in uren per week) 

A B C D E F G:G I J K L M N 

dage- - 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 
lijks be-
stuur 

alge- 2 Ih 1 1 Ih liz Ih 1 1 1 1 1 2 1 
meen 
bestuur 
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Opmerldng: SPOS A heeft geen dagelijks bestuur. Een functie binnen het dagelijks bestuur van SPOS N 
kost opvallend veel tijd, terwijl dit qua leerlingenaantal geen uitzonderlijk grote SPOS is. SPOS N heeft 
echter geen bestuurder in vaste dienst. 

In figuur 2.7 wordt aangegeven voor welke activiteiten er bij de SPOSsen commissies zijn opgericht. 

c 

! 
o 
Cl.. 

7....-------

(f) 2 
:iii c 
III 

0+---
v/w II ool/pl II begel II werv bedr cont boor 

activiteiten 

Figuur 2.7: Activiteiten waarvoor commissies zijn 

De in de grafiek gebruikte afkortingen betekenen het volgende: 
- v Iw 11 = voorlichting/werving van leerlingen 
- sel/pi 11 = selectie en plaatsing van leerlingen 
- begel 11 = begeleiding van leerlingen 
- werv bedr = werving van Iidbedrijven 
- cont bedr = contact met lidbedrijven 

Naast de in figuur 2.7 genoemde commissies zijn er in de categorie 'anders' (vraag 16) de volgende taken 
genoemd waarvoor een commissie is ingesteld: 
- sollicitatie; interne verbouwing 
- projecten 
- toezicht 
- objectwerving; P.R. 
- P.R.; financien 

2.5 Resultaten jinancien. vraag 17 tim 19 

In figuur 2.8 zijn de bedrijfsresultaten van 1992 tot en met 1994 weergegeven. Van een SPOS zijn de 
bedrijfsresultaten niet bekend. Er is aangegeven dat er door de SPOSsen verschillende periodes als boekjaar 
worden aangebouden. Met 1993-1994 bijvoorbeeid wordt bet schooljaar bedoeld, met 1994 het kalenderjaar. 
Deze zijn gecombineerd in de grafiek. 

In 92/91-92 was bet gemiddelde bedrijfsresultaat f 63.474,-. In 93/92-93 was dit f 18.554,- en in 94/93-94 
f 59.179,-. 
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Figuur 2.8: Bedrijfsresultaten over 1992 tim 1994 

Tabel 2.2 Inkomsten van de SPOSsen in 1994/93-94 (in % van de totale inkomsten) 

opbrengsten subsidies nevenact. /- overig 
uideen verbuur 

A 71 16 - 13 

B 73 15 12 -*63 22 13 2 

D I 70 18 4 9 

E 74 22 - 4 

F 82 18 - -
G 79 21 - 1 

H 76 18 5 1 

I 76 19 3 3 

J 77 21 - 2 

K 74 17 - 9 

L 73 16 1 10 

M I 72 22 1 4 
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De inkomsten- en uitgavenpatronen komen in grote lijnen overeen. In tabel 2.2 zijn de inkomsten weergege
yen in percentages van de totale inkomsten. In tabel 2.3 is hetzelfde voor de uitgaven gedaan. (de letters die 
als SPOS-aanduidingen gelden in tabel 2.2, komen overeen met de aanduidingen in tabel 2.3). 

Opmerking: <tabel 2.2) De SPOSsen B en C, die beide veel inkomsten uit nevenactiviteitenlverhuur hebben, 
hebben beide een hoog bedrijfsresultaat (het drie en vier na hoogste). De SPOSsen met het hoogste en een 
na hoogste bedrijfsresultaat hebben echter niet veel inkomsten uit deze categorie. 
Bij SPOS C (13%) komen deze inkomsten uit nevenactiviteiten voornamelijk uit WW/CW-projecten voort. 
Van SPOS B (12%) is de exacte bron van inkomsten niet bekend. 
Van de vier SPOSsen (A, D, K, L) die in de categorie 'overig' percentages hebben die hoger zijn dan 
gemiddeld hebben twee SPOSsen (K en L) relatief hoge jaarlijkse bijdragen voor de lidbedrijven. Bij SPOS 
D worden deze inkomsten met name uit projecten verkregen. Van SPOS A is de oorzaak van het hoge per
centage in deze categorie niet bekend. 

Opmerking: <tabel 2.3) De hoge uitgaven van SPOS G in de categorie 'overig' worden veroorzaakt door de 
kosten van het inhuren van personeel en kantoorruimte die dit SPOS in deze categorie heeft ondergebracht. 
Van SPOS A, Ken F is de oorzaak van de hoge percentages in deze categorie niet bekend. 
De SPOSsen B, C en M, die het hoogste percentage in de kolom huisvesting hebben, hebben ook de 
grootste vloeroppervlakte tot hun beschikking. 

Tabel 2.3 Uitgaven van de SPOSsen in 1994/93-94 (in % van de totale uitgaven) 

lonen leer- lonen huisvesting werving/voor - overig 
lingen niet-Ieer- lichting 

lingen 

A 64 13 1 - 23 

B 70 17 5 1 7 

C 64 16 7 1 12 

D 74 16 1 - 9 

E 76 14 3 - 7 

F 77* 77* 23* 23* 23* 

G 77 - 1 - 22 

H 61 18 4 1 17 

I 79 14 3 - 4 

J 77 13 4 2 4 

K 67 12 1 - 20 

L 77 13 2 - 8 

M 78 11 5 1 5 

*: Deze SPOS heeft de lonen van leerlingen en niet-Ieerlingen samengenomen en de uitgaven van 
huisvesting, werving/voorlichting en overig ook. Over de opbouw van deze getallen is geen verdere 
informatie gegeven. 
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2.6 Resultaten lidbedrijven, vraag 20 tim 27 

Werving van bedrijven gebeurt bij alle SPOSsen door persoonlijke contacten. Vier van de respondenten 
gaven aan dat werving ook via bijeenkomsten / een open dag wordt georganiseerd. Ook werd, in de 
categorie 'anders' bij vraag 22, vier keer aangegeven dat lidbedrijven worden geworven door het versturen 
van mailing. 

Ret onderhouden van contact met de lidbedrijven gebeurt bij ieder SPOS in de vorm van vergaderingen 
(meestal 1, evt. 2 keer per jaar). Bij twaalf van de veertien SPOSsen is er ook sprake van een bezoek aan 
het bedrijf of andersom en bij zeven van de opleidingen wordt via open dagen ook contact met de bedrijven 
onderhouden. Ook zijn nog de volgende vormenlmomenten van contact genoemd: infomail, thema-avonden, 
BBS-vergaderingen, informele activiteiten cursussen en telefonische contacten. 

Figuur 2.9 laat zien hoe de aantallen lidbedrijven per SPOS varieren. Van SPOS 5 zijn er geen gegevens 
over het jaar 1992/1993. 
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Figuur 2.9: Aantallidbedrijven 

Opmerking: Ret verloop van lidbedrijven is over het algemeen niet groot. In 1993 en 1994 zijn er per SPOS 
niet meer dan drie lidbedrijven per jaar vertrokken. In 1994 waren hierop twee uitzonderingen. Bij een 
SPOS vertrokken zes lidbedrijven en bij een ander SPOS acht. De eerste van deze twee SPOSsen gaf 
hiervoor als reden aan dat er in 1994 een jaarlijkse bijdrage werd ingesteld voor de lidbedrijven, zodat 'sla
pende' lidbedrijven vertrokken. Van de tweede is de reden niet bekend. 
Over het algemeen is er een groei van het aantal lidbedrijven. Dit houdt verband met het lage verloop van 
lidbedrijven, het lidmaatschap wordt niet snel opgezegd. Oudere SPOSsen hebben dan ook over het 
algemeen meer lidbedrijven. Dit kan een signaal voor de SPOSsen zijn dat zij redelijk of goed aansluiten bij 
de belangen van hun lidbedrijven. 
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De verdeling van leerlingaantallen over lidbedrijven wordt toegelicbt aan de hand van tabel 2.4. Het aantal 
bedrijven dat ~n leerling aanneemt wordt in deze tabel vermeld met daaracbter tossen haakjes welk percen
tage dit van bet totaal aantal bedrijven is dat bij dat SPOS leerlingen aan beeft genomen in 1994. Hetzelfde 
is gedaan voor bedrijven die twee, drie, eoz. leerlingen aan bebben genomen. 

Tabel 2.4 Aantallen leerlingen per lidbedrijf 

# bedrijven # bedrijven met # bedrijven met # bedrijven met # bedrijven met 
met 1 leerling 2 leerlingen 3 leerlingen 4 leerIingen > 4 leerlingen 

1 15 (54%) 12 (43%) - ) -

2 40 (74%) 10 (19%) 3 (6%) 1 (2%) -

3 25 (81 %) 3 (10%) 2 (6%) - 1 (3%) 

4 17 (74%) 3 (13%) 2 (9%) - 1 (4%) 

5 28 (90%) 3 (10%) - - -

6 11 (46%) 7 (29%) 6 (25%) - -
7 9 (75%) 3 (25%) - - -
8 19 (79%) 4 (17%) 1 (4%) - -

9 26 (79%) 6 (18%) 1 (3%) - -
6 (18%) 2 (6%) - -

11 22 (73%) 3 (10%) 4 (13%) 1 (3%) -

12 25 (68%) 10 (27%) 2 (5%) - -
13 27 (64%) 9 (21 %) 4 (10%) 1 (2%) 1 (2%) 

14 9 (75%) 2 (17%) 1 (8%) - -
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De tarieven (in guldens) die lidbedrijven aan SPOSsen betalen voor leerlingschilders zijn in onderstaande 
tabel weergegeven: 

Tabel 2.5 Uitleentarieven 

* 
** 

zomertarief wintertarief 1 e - zomertarief wintertarief 2" -
1" -jaars I.l. jaars 1.1. 2" -jaars 1.1. jaars 1.1. 

SPOSA 24,00 18,00 27,50 20,63 

SPOSB 23,00 17,00 29,00 23,00 

SPOSC 25,00 25,00 29,00 29,00 

SPOS D 24,00 24,00 27,00 27,00 

SPOS E* 23,75 21,75 29,45 27,45 

SPOS F** 22,00 22,00 I 28,00 28,00 

SPOS G 22,25 15,75 27,55 18,25 

SPOS H 24,00 24,00 29,00 29,00 

SPOS I 25,00 15,00 30,00 20,00 

SPOS] 21,00 21,00 25,00 25,00 

SPOS K* 23,25 18,25 30,25 25,25 

SPOS L 24,36 14,00 29,44 16,00 

SPOS M*** 20,00-27,90 15,00 24,10-32,00 15,00 

SPOS N 22,43 16,82 25,78 21,41 

in de winter is bovendien nog sprake van een extra kortingsregeling bij deze SPOSsen 
dit SPOS heeft ook nog een premie op jaarbasis 

*** de zomertarieven zijn athankelijk van de leeftijd van de leerling en varieren tussen de twee 
aangegeven getallen; in de winter is er een extra restitutieregeling: per ingehuurde leerling krijgt 
het lidbedrijf f 25,00 per week terug. 

Opmerking: Negen SPOSsen maken onderscheid in zomer- en wintertarieven. 
OpvaIlend is het dat slechts een van de SPOSsen in de uitleentarieven een indeling naar leeftijd maakt. Deze 
indeling geldt overigens aileen in de zomer. Zo wordt voorkomen dat oudere leerlingen in tijden van minder 
tewerkstelling bij bedrijven (de wintermaanden) minder aantrekkelijk is aIs leerling en om die reden minder 
kansen heeft. 
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Er zijn elf SPOSsen die het lidbedrijf een eenmalige bijdrage vragen bij lidwording. Bij zeven SPOSsen is 
er ook sprake van een jaarlijkse vaste bijdrage. 
In de onderstaande twee tabellen is aangegeven op welke bedragen deze bijdragen zijn vastgesteld. Als er 
onderseheid wordt gemaakt in te betalen bedragen, dan is in de reehter kolom aangegeven hoe de iudeling is 
gemaakt. (N.b. SPOS 1 in de eerste tabel komt overeen met SPOS 1 in de tweede tabel enz.) 

Tabel 2.6 Hoogte van de eenmalige bijdrage bij lidwording van de lidbedrijven 

BEDRAG(EN) (IN GULDENS) EEN- indeling naar aantal werknemers per 
MALIGE BUDRAGE lidbedrijf 

SPOS 1 250 

SPOS 2 500 

SPOS 3 500 

SPOS 4 500 

SPOS 5 500 

SPOS 6 500 

SPOS 7 500 

SPOS 8 500 I 1000 I 1500 / 2000 0-5/6-10 111-251 >25 

SPOS 9 350 1 750 1 1000 / 1250 2·5/6-10/ 11-25/ >25 

SPOS 10 500 / 1000 / 1750 0-10 / 11-20 I >20 

SPOS 11 350 / 750 I 1000 I 1250 1·5 I 6-10 I 11-25 I >25 

Tabel 2.7 Hoogte van de jaarlijkse bijdrage van de lidbedrijven 

BEDRAG(EN) (IN GULDENS) indeling naar aantal werknemers per 
JAARLUKSE BUDRAGE lidbedrijf 

SPOS 1 100 

SPOS 3 250 

SPOS 5 100 / 200 / .... / 1000 0-10 111-20 I .... / >90 

SPOS 10 500 1 1000 11750 0-10 111-20 1 >20 

SPOS 11 100 

SPOS 12 250 1 750 I 1250 0-5 I 6-15 I > 15 

SPOS 14 150 
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2. 7 Resultaten opleiding, vraag 28 tim 40 

Zeven SPOSsen verzorgen naast de primaire opleiding geen andere opleiding. Geen van de veertien 
SPOSsen beeft een opleiding tot gezel. 
In de categorie 'anders' zijn de volgende opleidingen genoemd: bijscboling gezellaanvnllend; S.W.E.F.; 
B.O.S.; P.V.O., S.W.E.V.; centrum vakopleiding; korte cursussen voor volwassenen; volwassenenscboling; 
cursussen Ls.m. SVS. 

Voor 1994 is in figuur 2.10 bet percentage van de sollicitanten weergegeven dat ingestroomd is. 
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Figuur 2.10: % van sollicitanten dat instroomt 
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Figuur 2.11 geeft het percentage van de instromers van 1994 aan dat over is gebleven na de proeftijd. 
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Figuur 2.11: % van instroom, over na de proeftijd 

Opmerking: Uit figuur 2.10 en 2.11 wordt duidelijk dat de selectie bij de meeste SPOSsen met name bij de 
sollicitatieprocedure plaatsvond. Bij bijvoorbeeld SPOS 11 was de selectie echter later, tijdens de proeftijd. 
Bij SPOS 9 is in beide periodes geen enkele leerling afgevallen. Er moet hierbij worden opgemerkt dat de 
bier gepresenteerde gegevens een weergave zijn van de selectie gedurende een jaar. Er is zodoende sprake 
van een soort 'momentopname'. 

Het percentage vrouwelijke instromers is weergegeven in figuur 2.12, het percentage allochtonen in figuur 
2.13. De nummering van de SPOSsen in deze twee grafieken komt overeen. 
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Figuur 2.12: % vrouwen van de instroom 
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Figuur 2.13: % allochtonen van de instroom 

Opmerking: SPOS 12 heeft een erg hoog percentage allochtonen. Oit heeft te maken met de geografische 
ligging van deze SPOS. 

Oe verdeling naar vooropleiding is nit figuur 2.14 af te lezen. 
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Figuur 2.14: Verdeling van de instroom naar vooropleiding 

VBO schilderen ov betekent VBO schilderen overig. Oit zijn dus leerlingen die deze opleiding niet op B- of 
C-niveau gedaan hebben. 
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Vanwege onduidelijkheden in vragen omtrent rendementen, is gebruik gemaakt van gegevens over 
rendementen die het SVS heeft doorgegeven. Rendement is het aantal geslaagden aIs percentage van de 
instroom. Mensen die aIleen een praktijkgetuigschrift hebben gekregen, zijn hierin niet opgenomen. Een 
overzicht van deze gegevens is terng te vinden in figuur 2.15 tIm 2.17. 

Het rendement van de instroom 1992 is nog niet compleet, omdat er nog examens moeten plaatsvinden. Het 
aantal geslaagden na twee jaar zaI dus nog toenemen. 
Het gemiddelde rendement over aIle SPOSsen van 1990 is 54%. dat van 1991 is 53%. Het rendement van 
1992 is tot nu toe 48 % en te verwachten is dat het uiteindelijk ook op ongeveer 54 % zaI uitkomen. Het 
gemiddelde rendement blijft ongeveer gelijk. 

Opmerking: Deze rendementscijfers hebben betrekking op het slagen inclusief theorie. De SPOSsen 
verzorgen aIleen de praktijkopleiding en kunnen daarom de hoogte van dit rendement niet volledig 
belnvloeden. Ook hebben zij geen invloed op het slagen van een leerling binnen of na twee jaar, omdat het 
praktijkgedeelte aItijd in twee jaar is afgelopen. Daarna gaat het aIleen nog om de theorie. 
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Figuur 2.15: Rendement van de instroom 1990 
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Figuur 2.16: Rendement van de instroom 1991 

~ 
0) 

:e-
m 
.!!!. 
C'\I 
ctl 
c 
c 
Q) 

c 
Q) 
c 
c 
:0 
u 
Ol 
ctl 
ctl 

CD 
Q) 
Ol 

~ 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SPOS nummer 

IIl.l\l1 % geelaagd in 2 jr ~ % geslaagd na 2 jr 

Figuur 2.17: Rendement van de instroom 1992 

belangrijkste twee redenen voor beeindiging van de opleiding wordt door de belft van de SPOSsen onvol
doende motivatie als eerste genoemd en door de andere belft onvoldoende vorderingen. Mediscbe redenen 
worden als derde reden genoemd. Militaire dienst voIgt, als minst (of niet) voorkomende oorzaak. 

Ret aantalleerlingen dat wordt aangenomen, wordt door elf van de SPOSsen in overleg met de lidbedrijven 
bepaald. Drie SPOSsen nemen een vast aantal aan. 
In de categorie 'anders' werden m.b.t. tot de wijze van vaststellen van leerlingaantallen de volgende 
opmerkingen gemaakt: 
enquete; overleg met R.O.C., S.V.S., Bouw-Vak-Werk; mede atbankelijk van bet aanbod; overleg met bet 
R.O.C.; vanuit de markt. 
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De gemiddelde en maximale groepsgrootte per instructeur is voor de veertien opleidingen uitgezet in fignur 
2.18. 
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Fignur 2.18: Gemiddelde en maximale groepsgrootte per instructeur 

Opmerking: De kleinste gemiddelde groepsgrootte is zes leerlingen en de grootste twaalf. Dit is een groot 
verschil. 

Bij twee van de SPOSsen ligt dit boven het in samenwerkingsverband met SVS en SFS bepaalde aantaI van 
vijftien leerlingen per instructeur, deze SPOSsen hebben dit aantal op zestien vastgesteld. 

Het aantaI leerlingdagen zander tewerkstelling bij bedrijven loopt, zoals fignur 2.19 aangeeft, sterk uiteen. 
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Voor SPOS 4 is het aantalleerlingendagen zonder tewerkstelling in '91-'92 onbekend, voor SPOS 8 zijn de 
gegevens van '91-'92 en '92-'93 niet van toepassing en voor SPOS 9 zijn de gegevens van '91-'92 en '92-
'93 onbekend. Door de SPOSsen 5, 7, 10, en 11 is nul ingevuld. 
Aile opleidingen hebben projecten waaraan de leerlingen tijdens de winter kunnen werken. 
SPOS 2 en 3 hebben een oprnerkelijk groot aantal leerlingdagen zonder tewerkstelling in de winter. De 
oorzaak daarvan is onbekend. 

Twee van de SPOSsen hebben geen eigen P.L.W., een van deze twee opleidingen kan gebruik rnaken van 
drie P.L.W.'s van de S.V.S., de ander kan via het Centrum Vakopleiding gebruik maken van de benodigde 
faciliteiten. 
De overige SPOSsen hebben beschikking over een eigen P.L.W .. Ben van deze SPOSsen heeft aangegeven 
twee eigen P.L.W.'s te bezitten. 

2.8 Resultaten begeleiding, vraag 41 tim 44 

De frequentie van contacten tussen de leerling en de consulent van de S. V.S. zijn weergegeven in figuur 
2.20, de frequentie van contacten tussen de leerling en de begeleider van de SPOS in figuur 2.21. De 
nummering van de SPOSsen in de grafieken kornt overeen. Door drie SPOSsen is deze vraag niet 
beantwoord. Deze komen dus niet in de figuur voor. Bij SPOS 1 in de figuur is het aantal contacten tussen 
leerling en begeleider wissel end, daarorn is daar niets ingevuld. 
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Figuur 2.20: Aantal contacten tussen leerling en consulent per jaar 

Opvallend is de hoge frequentie van contact tussen leerling en consulent bij SPOS 7. Deze SPOS heeft 
daarvoor geen reden opgegeven. 
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Figuur 2.21: Aantal contacten tussen leerling en begeleider per jaar 

In dit geval is het SPOS nummer 6 die een hoge contactfrequentie heeft. Kanttekening bij deze figuur is dat 
het begrip "contact tussen begeleider en leerling If op verschillende manieren geinterpreteerd kan worden. 

Tweemaal is aangegeven dat er geen contact wordt onderhouden met de begeleiders van de leerlingen in de 
bedrijven. De overige SPOSsen onderhouden weI contact. Deze contacten vinden over het algemeen 
ongeveer twee maal per jaar. 

De helft van de SPOSsen onderhoudt contact met oud-leerlingen. Vonnen waarin dit gebeurt zijn: persoon
lijk; enquetes; telefonisch; op initiatief van de oud-Ieerlingen; uitnodiging voor open dag; cursussen; 
examenbegeleiding; exitbegeleiding. 

2.9 ARBO-beleid 

Vijf van de SPOSsen gaven aan dat er een ARBO-beleidsplan is, twee zijn er mee bezig en de overige 
opleidingen hebben deze voorziening niet. Dit is opvallend, omdat een ARBO-beleidsplan wettelijk verplicht 
is. 

2.10 Resultaten huisvesting, vraag 45 tim 47 

De vloeroppervlakte van de P.L.W:s, de theorieruimten en de overige mimten zijn weergegeven in figuur 
2.22. 
Drie SPOSsen beschikken niet over een theorieruimte. 
De verschillende P.L.W. 's hebben een oppervlakte die varieen van 150 tot 1470 m2• 

De oppervlakten van de theorieruimten lopen uiteen van 20 tot 290 m2• 

De oppervlakten van de overige ruimten varieren van 25 tot 1180 m2• 

SPOS 12 heeft een opvallend grote vloeroppervlakte. Zoals in 2.5 al genoemd is, heeft deze SPOS ook hoge 
huisvestingskosten. 

Om beter te kunnen vergelijken zijn in figuur 2.23 de oppervlakten van de PLW's per eerstejaars leerling 
uitgezet. 
SPOS 14 heeft nu relatief meer oppervlakte dan in figuur 2.22. Dit komt doordat deze SPOS weinig 
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leerlingen heeft. 
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Fignur 2.22: Oppervlalcte van de diverse ruimten 
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Hoofdstuk 3 Verbanden tussen de gegevens 

3.1 1nleiding 

Om te bepalen of er 'snccesfactoren' zijn voor SPOSsen, zijn er verbanden tussen antwoorden op bepaalde 
vragen onderzocht. 
Dit is gebeurd door rangcorrelaties te berekenen en kruistabellen te maken waarmee verbanden getoetst 
lrunnen worden. 

3.2 Verbanden 

Gerlen het kleine aantal waarnemingen (14) moet een sterk verband aanwezig zijn om met redelijke 
zekerheid te lrunnen vaststellen dat er een verband aanwezig is. 
Als wordt uitgegaan van minimaal 90 % zekerheid, dan zijn de volgende verbanden aan te geven (tussen 
haakjes zijn in de meeste gevalIen percentages aangegeven die de zekerheid aangeven dat de uitspraak juist 
is). Als er ergens geen verband is waar dat weI te verwachten zou zijn, is dit ook aangegeven. 
N.b. Als er verbanden zijn gelegd met het bedrijfsresnltaat, gaat het over het bedrijfsresultaat over 
1994/1993-1994. Het is goed er rekening mee te houden dat de bedrijfsresnltaten sterk schommelen. Dit kan 
invioed hebben op het verband dat gevonden is. 

a. Oudere SPOSsen hebben meer leerlingen. 

b. Een ouder SPOS heeft ook meer lidbedrijven. 

c. Hoe ouder een SPOS is, hoe meer uren er besteed worden aan coordinatie, opieiding en administra
tie. 

d. Hoe meer Ieerlingen een SPOS heeft, hoe meer lidbedrijven. 

e. Er is een positief verband tussen het aantal leerlingen dat een SPOS heeft en het aantal vaste 
medewerkers. 

f. Als een SPOS meer leerlingen heeft, is het aantal uren dat besteed wordt aan opIeiding, administra
tie en coordinatie groter. 

g. SPOSsen met meer medewerkers hebben een hoger bedrijfsresnltaat. 

h. Oudere SPOSsen hebben een hoger bedrijfsresultaat. 

i. SPOSsen met meer leerlingen hebben een hoger bedrijfsresultaat. 

j. Het heffen van een jaarlijkse bijdrage of de hoogte daarvan heeft geen verband met het bedrijfsre
suitaat. 

k. Er is geen verband tussen het in dienst hebben van een manager en de hoogte van het bedrijfsresui
taat of het rendement (gemiddeld van 1990 en 1991). 

1. Tossen de leeftijd en het rendement van een SPOS is geen verband. 

m. Er is een positief verband tossen het aantal lidbedrijven dat een SPOS heeft en het rendement. 

n. Er is geen verband tussen de gemiddelde groepsgrootte en het rendement. Kanttekening hierbij is 
dat de groepsgrootten niet ver uit elkaar liggen. 
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o. Als een sPos een hoger percentage leerlingen met vooropleiding VBO schilderen A, B of C heeft, 
is het rendement hoger. 

p. Tussen het aantal leerlingen dat een SPOS heeft en de grootte van het bestuur is geen verband 
gevonden. 

q. WeI is gebleken dat het aantal uren dat een bestuursfunctie in het algemeen bestuur kost, afneemt 
met het aantal leerlingen. 

r. Ook is er geen verband tussen het aantal bestuursleden en het aantal uren dat een bestuursfunctie 
kost. Opvallend is weI dat voor het SPOS met het grootste bestuur (meer dan 11 leden) een functie 
in het dagelijks bestuur ook de meeste tijd kost (4 uur per week). 

s. SPOSsen die de financiele administratie uitbesteden besteden minder uren aan administratie binnen 
de SPOS. Deze SPOSsen hebben meer kosten van uitbesteding van administratie, wat niet verwon
derlijk is. 

t. Naarmate een SPOS langer bestaat, blijft er na de proeftijd een kleiner percentage leerlingen over 
van de sollicitanten. 

u. Er is geen verband gevonden tussen het heffen van een jaarlijkse bijdrage en het aantallidbedrijven 
dat een SPOS heeft. Ook de hoogte van de jaarlijkse bijdrage heeft hierop geen invloed. 

v. Er is een positief verband tussen het gemiddelde uitleentarief en de hoogte van het bedrijfsresultaat 
van een SPOS. 

w. Hoe h6ger de kosten zijn voor huisvesting, hoe h6ger het bedrijfsresultaat. 

x. De administratiekosten hebben geen invloed op de hoogte van het bedrijfsresultaat. 

3.2 lndicaties van verbanden 

In deze paragraaf worden relaties aangegeven die statistisch niet als verbanden mogen gelden, omdat de 
zekerheid waarmee de uitspraak kan worden gedaan te klein is. De laatste twee verbanden zijn met een 
andere statistische toets gelegd. Daarom kon daar geen zekerheid worden aangegeven. 

zeker- aardvlh 
Verband heid verband 

aantal leerlingen rendement 76 % positief 

aantal leerlingen aantal bestuursuren (algemeen + dage- 83 % negatief 
lijks bestuur) 

rendement % allochtone leerlingen 86 % negatief 

% leerlingen met vooropleiding % allochtone leerlingen 79 % negatief 
VBO schilderen AlBIC 

leeftijd SPOS aantal bestuursuren algemeen bestuur - negatief 

leeftijd SPOS aantal bestuursuren dagelijks bestuur - positief 
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Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 

4.11nleiding 

In dit hoofdstuk worden eerst de conclusies weergegeven. Daarna zullen algemene aanbevelingen gedaan 
worden. 

4.2 Conclusies 

Een belangrijke functie van dit verslag is het bieden van overzicht aan de SPOSsen. Daarmee kunnen zij 
hun eigen werkwijze en resultaten vergelijken met die van de andere SPOSsen. 
Door de zeer diverse manieren waarop de SPOSsen hun opleiding organiseren is het niet altijd mogelijk om 
algemeen geldende uitspraken te doen. De onderstaande conclusies hoeven dan ook niet per definitie voor 
elk SPOS te gelden. 

Er is sprake van een soort natuurlijke groei van de SPOSsen. Ais een SPOS ouder wordt, krijgt zij meer 
leerlingen en meer lidbedrijven. Dit kan door de natuurlijke groei verklaard worden: de SPOS raakt meer 
bekend en krijgt daardoor meer leerlingen, respectievelijk lidbedrijven. Het is ook mogelijk dat meer 
leerlingen (door groei) de SPOS stimuleren tot het aantrekken van meer lidbedrijven. Of andersom: meer 
lidbedrijven (door groei) maken het mogelijk dat meer leerlingen kunnen worden aangenomen. 
Door deze toename van leerlingen en lidbedrijven worden er meer uren besteed aan adrninistratie, opleiding 
en coordinatie/directie. Hiervoor zijn dan weer meer vaste medewerkers nodig. 
Dat een oudere SPOS ook een hoger bedrijfsresultaat heeft is te verklaren door het "leereffect": een 
organisatie leert in de loop van haar bestaan beter te functioneren. Bij toename van het aantal leerlingen (als 
de SPOS ouder wordt) nemen de vaste kosten, zoals administratie en huisvesting, niet evenredig toe. Dit 
geeft ook een vergroting van het bedrijfsresultaat. 
Bij oudere SPOSsen blijft na de proeftijd een kleiner percentage van de sollicitanten over. Hiervoor is geen 
directe verklaring aan te geven. 

Ook is er geconstateerd dat bet verloop onder zowel de lidbedrijven als de medewerkers van een SPOS klein 
is. Dit kan een teken zijn dat de SPOSsen goed aansluiten bij de wensen van de bedrijven. Ook lijken de 
SPOSsen een prettige werkgever te zijn. 

Er is geen verband tussen het rendement of bet bedrijfsresultaat en het in dienst hebben van een manager/di
recteur. SPOSsen die op deze wijze bestuurd worden presteren dus gemiddeld niet beter of slechter dan 
andere SPOSsen. 
Er is een relatie tussen bet gemiddelde rendement (bet % leerlingen van de instroom dat slaagt) en het aantal 
lidbedrijven. Het zou kunnen dat een boger rendement een SPOS aantrekkelijker maakt voor bedrijven. 
Tussen leeftijd en rendement is geen verband. Het rendement hangt ook niet af van de groepsgrootte per 
instructeur. 

Leerlingen met de vooropleiding VBO schilderen AlBIC hebben een grotere kans om een SVS-diploma te 
bebalen dan leerlingen met een andere vooropleiding. 
Het rendement lijkt af te nemen bij een toenemend percentage allocbtone leerlingen. Dit kan samenhangen 
met het verband dat lijkt te bestaan tussen het percentage allocbtone leerlingen en bet percentage leerlingen 
met vooropleiding VBO schilderen AlBIC. Allocbtone leerlingen bebben misschien minder vaak deze 
vooropleiding. Deze conclusies moeten met de nodige voorzicbtigbeid getrokken worden, gezien de lage 
percentages allocbtone leerlingen die de meeste SPOSsen hebben. 

Een SPOS met veel leerlingen heeft niet per definitie een groot bestuur. Ook is er geen verband tussen bet 
aantal bestuursleden en het aantal uren dat een bestuursfunctie kost. 

Lidbedrijven lijken zich niet te laten afschrikken door een jaarlijkse bijdrage, aangezien er geen verband is 
tussen de hoogte van zo'n bijdrage en bet aantal lidbedrijven. Dit kan dus een extra bron van inkomsten 
zijn, boewel er geen verband gevonden is tussen de hoogte van de jaarlijkse hijdrage en bet bedrijfsresultaat. 
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Het bedrijfsresultaat neemt weI toe met de hoogte van het gemiddeide uitleentarief. 

4.3 Aanbevelingen 

Om de ontwikkeling van de SPOSsen bij te kunnen houden is het nodig dat eens in de een a twee jaar de 
stand van zaken bij de SPOSsen wordt gelnventariseerd. 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de SPOSsen verschiIlende termen banteren. Wat bijvoorbeeld bij de 
ene SPOS de directeur wordt genoemd, is bij een andere SPOS een coordinator. Ook worden gegevens niet 
of niet op dezelfde manier geregistreerd, zodat vergelijken moeilijk is. Een aanbeveling is dan ook dat aile 
SPOSsen bepaalde gegevens (bijvoorbeeld rendementen, kostencategorieen en vooropleiding van leerlingen) 
op dezelfde manier gaan registreren. De FSN en SVS zouden daarvoor een standaard kunnen aangeven, die 
in overleg met de SPOSsen kan worden opgesteld. Een nauwkeurige definitie van termen is hierbij vereist. 
Registratie geeft voor de SPOSsen zelf ook inzicht. Het kwam nu regehnatig voor dat bepaalde gegevens bij 
een SPOS niet bekend waren. 

De rendementen die de SVS bijhoudt zijn rendementen van theorie en praktijk samen. Het gaat er immers 
om dat een leerling het diploma haalt en daar is ook de theorie voor nodig. De SPOSsen Ieiden echter aileen 
op voor de praktijk en kunnen dus niet op de thoorie beoordeeld worden. Het rendement van de SPOSsen 
zou daarom voor registratie uitgesplitst moeten worden in een rendement voor praktijk en een rendement 
voor theorie en praktijk. Ook leerlingen die aIleen een praktijkgetuigschrift hebben gekregen, moeten hierin 
worden opgenomen. 

Tussen de hoogte van de uitleentarieven en het bedrijfsresultaat bestaat een positief verband. De vaststelling 
van de tarieven verdient daarom de nodige aandacht. 
Hoewel er geen significant verband gevonden is tussen het bedrijfsresultaat en de hoogte van de jaarlijkse 
bijdrage, kunnen uit een dergelijke bijdrage extra inkomsten gehaald worden. Zo'n bijdrage kan waarschijn
lijk ingesteld worden zonder negatieve gevolgen voor het aantal lidbedrijven, omdat er geen verband is 
gevonden tussen het heffen van een jaarJijkse bijdrage voor lidbedrijven en het aantaI lidbedrijven. 

Er is een groot aantal SPOSsen dat nog geen ARBO-beleidsplan heeft, terwijl dit wettelijk verplicbt is. Het 
is aan te bevelen dat zij zich hiermee gaan bezighouden. In het handboek SPOS van de FSN staan ricbtlijnen 
voor het opstellen van zo'n beleidsplan. 

Omdat subsidies een onzekere factor zijn in de inkomsten van de SPOSsen, is het verstandig na te denken 
over andere mogelijke bronnen van inkomsten, zoals nevenactiviteiten en verhuur van bet gebouw. 

Het uitbesteden van de financiele administratie, zoals dat door de belft van de SPOSsen gebeurt, kost geld. 
Er zal een afweging gemaakt moeten worden tussen de extra kosten van uitbesteding en de kosten die men 
beeft bij het zelf bijhouden van deze administratie. 

Tot slot: 

Dit rapport dient onder andere als vertrekpunt voor nader onderzoek. Met behulp van de gegevens die nu 
bekend zijn over de SPOSsen is het mogelijk om gedetaiIleerder vergelijkend onderzoek te doen. 
Zoals eerder opgemerkt, is het sterk aan te bevelen om eerst de registratie van gegevens te standaardiseren. 
Als gegevens gestandaardiseerd geregistreerd worden kost het vergelijken ervan minder tijd. Zodoende kan 
in vervolgonderzoeken dieper op aspecten worden ingegaan waarover men meer informatie wil hebben. Ook 
is het dan mogelijk naar meningen te vragen, omdat vragen over feiten efficient afgehandeld kunnen 
worden. 
De individuele SPOSsen kunnen het succes van hun organisatie daarnaast meten door de tevredenheid van 
lidbedrijven, leerlingen en oud-leerlingen te onderzoeken. Op deze wijze kunnen verdere verbeterpunten 
voor de opleiding aan het licbt komen. 
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De Bedrijfskundewinkel 
Paviljoen U1 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
040 - 473415 

Geachte mijnheer, mevrouw, 

Eindhoven, 24 april 1995 

Zoals bekendgemaakt in nieuwsbrief nr. 12 d.d. 01-03-95 van de FSN, wordt er een 
bedrijfsvergelijkend onderzoek gehouden onder de SPOSsen. Op gezamenlijk verzoek van 
de SVS en de FSN voeren twee bedrijfskundestudentes van de TU Eindhoven dit onder
zoek uit. 
In tegenstelling tot wat in de nieuwsbrief werd vermeld, zullen niet alleen de kosten, maar 
de gehele werkwijze van de SPOSsen vergeleken worden. Het doel van het onderzoek is 
wordt in de volgende punten samengevat: 

1. Breng de werkwijze van de verschillende SPOSsen in beeld. 
2. Zoek verbanden tussen aspecten van de werkwijzen en de mate waarin een SPOS 

aan zijn doelstellingen voldoet. 
3. Geef aan ieder SPOS aan hoe zijn werkwijze zich verhoudt ten opzichte van 

werkwijzen van andere SPOSsen. 
Met de doelstellingen die genoemd worden onder punt 2 worden de doelstellingen bedoeld 
zoals deze in de statuten artikel 2 zijn geformuleerd met toevoeging van de eis tot 
continuiteit van de bedrijfsvoering van het SPOS. 

De resultaten van het onderzoek zullen wij vastleggen in een rapport, dat aan aile SPOSsen 
zal worden verstrekt. Tevens zullen wij aan elk SPOS een individueel, begeleidend 
schrijven met opmerkingen en aanbevelingen sturen. 
V~~r het slagen van dit onderzoek is het van belang dat u zo goed mogelijk de vragenlijst 
invult. Ook willen wij u vragen om met de ingevulde lijst een jaarrekening over 1994 mee 
terug te sturen. Uiteraard zuilen alle gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Ook in het 
rapport zullen de gegevens uit de enqw!te niet herkenbaar worden verwerkt. 

V~~r het terugsturen van de ingevulde enquete en de jaarrekening kunt u de bijgesloten 
antwoordenveloppe gebruiken. Omdat het onderzoek binnen een zeer strak tijdschema moet 
worden uitgevoerd, willen we u vriendeUjk verzoeken deze enquete s.v.p. zo snel mogeUjk, 
maar in ieder geval v66r 21 mei terug te sturen. 
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking. 
Als u vragen heeft of een toelichting wenst, klmt u ons bereiken via de Bedrijfskundewin
kel, tel.nr. 040-474315. 
U hmt daar een boodschap achterlaten, wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. 

Met vriendelijke groeten, 

Mieneke Koster 
Karen van de Vijver 



ENQUETEFORMULIER 

ONDERZOEK ONDER SPOSSEN, PRAKTIJKOPlEIDINGEN SCHllDEREN 

IN OPDRACHT VAN DE FSN EN SVS 

OPGESTElD DOOR: 
KAREN VAN DE VIJVER 

MIENEKE KOSTER 

DE BEDRIJFSKUNDEWINKEl 
PAVllJOEN U1 
POSTBUS 513 
5600 MB EINDHOVEN 
040 - 473 415 
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WIJZE VAN INVULLEN: 

Als aehter een vraag opdeze lijst enkele antwoordmogelijkheden zijn afgedrukt, 
dient het rondje aehter het juiste antwoord te worden aangekruist. 

8ij vragen waaraehter geen antwoordmogelijkheden zijn voorgedrukt, kan zo 
beknopt mogeJijk het antwoord worden ingevuJd op de stippellijnen aehter de 
vraag. 



Algemeen 

1 Naam van uw SP()S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 Rechtsvorm 

3 Oprichtingsdatum 

Voor onderstaande vragen geldt a1s peildatum 31-12-94, renzij anders vermeld 

Personeel 

vereniging 0 
stichting 0 

.......... /. ........ ./19 ........ . 

4 Hoeveel medewerkers brett de SPOS in vaste dienst? Geef aan om welke functies het gaat en om hoeveel UUT per 
week, bv: 1 administrateUT 24 UUT per week. 

5 

.......... UUT per week 

.......... UUT per week 

.......... UUT per week 

.......... UUT per week 

.......... UUT per week 

.......... UUT per week 

Hoeveel uren worden er gemiddeJd per week aan de voJgende functies besteed? 
administratie 
prakdjkopleiding in de zomer 
prakdjkopJeiding in de winter 
coijrdinatie/directie 

6 HoeveeJ eigen medewerkers houden zich met de administratie bezig? 

............ urea per week 

............ uren per week 

............ uren per week 

............ uren per week 

0 1 0 
1 0 
2 0 
3 0 

meerdan 3 0 

7 Als u administratie uitbesteedt, geef dan aan welke administratie u (geheel of gedeelteJijk) uitbesteedt 
loonadministratie 0 

financiifle administratie 0 
anders, nl. ................................................................. 0 

8 Wat zijn de kosten voor uitbesteding van de administrade per jaM? fl ........................ . 

9 Hoeveel medewerkers houden zich met de praktijkopJeiding bezig? Met full time wordt bedoeld meer dan 35 UUT 
per week. Vul bet onderstaande schema in. 

zomer 

full time 

part time 

10 Hoeveel medewerkers houden zich bezig met coijrdinatie/directie? 

11 Is het aantal medewerkers de afgelopen 3 jaM veranderd? 

1 

winter 

0 1 0 
1 0 
2 0 
3 0 

meerdan 3 0 

ja 0 
nee 0 



12 Wat is het aantal medewerkers dat de afgelopen 3 jaar is vet1rokken/ontslagen? 0'0 
1 0 
2 0 
3 0 
4 0 

meerdan 4 0 

13 Als u bij vraag 12 "meer dan 4" heeft geantwoord, geef dan aan om welke fimcties bet gaat: 

" ......................................................................................................................................................... ., .. " 

14 Uit hoeveelleden bestaat het bestuur? 

15 Hoeveel uren kost een gemiddelde bestuursfunctie per week? 
Voor het dagelijks bestuur 
Voor het a/gemeen bestuur 

16 Zijn er commissies of werkgroepen met een bepaalde fimctie in de SPOS? 

30f4 
50f6 
70f8 

90fmeer 

................. uren 

................. uren 

ja 
nee 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

Zo ja, kruis aan voor welke van de yo/gentle activiteiten er een commissie of werkgroep is. . 
voorlichting/werving leerlingen ....... I 0 
selectie en plaatsing van leerlingen .... I 0 
begeleiding van leerlingen . . . . . . . . . .. 0 
werving van bedrijven ............. 0 
contact met lidbedrijven .......... " 0 
anders, nl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 

17 Bij de volgende vraag is bet de bedoeling dat u bedragen invult en aangeeft op welk boekjaar deze belrekking 
hebben. 
Wat was het bedrijfsresultaat voor belasting over '92/ '91-'92? (doorhalen wat met van toepassing is) fl .................... . 
Idem over '93/ '92-'93? fL ................ .. 
Idem over '94 / '93-'947 fl .................... . 

18 Geef voor de volgende inkomstencategorieen aan hoe groat deze waren in '94 of '93- '94 en wac bet % was t.O. v. de 
rotale inkomsten: 
opbrengst uideentarieven 
subsidies 
nevenactiviteiten (bv. cursussen) en verhuur gebouw 
ovenge inkomsten 

totale inkomsten 

fl ...................... . 
fl ...................... . 
fL .................... .. 
fl ...................... . 

fL ..................... . 

.......... % 

.......... % 

.......... % 

.......... % 

100 % 

19 Geef voor ontlerstaande uitgavencategoneen aan hoe groat deze waren in '94 of in '93- '94 en wat het % was to. v. 
de totale uitgaven: 
loonkosten leerlingen 
loonkosten met '/eerlingen 
huisvesting (huur/hypotheek+gaslwater/elektra+onderhoudJ 
wervinglvoorlichting (informatiemateriaal, standhuur e.d.) 
ovenge kosten 

lotale kosten 

2 

fl ...................... . 
fl ...................... . 
fl ...................... . 
fl ..................... .. 
fl ...................... . 

fl ...................... . 

.......... % 

.......... % 

.......... % 

.......... % 

.......... % 

100 % 



lidbeiItijven 

20 HoeveeJ Jidbedrijven had de SPOS per einde boekjaar '94 of '93- '947 
Idem per einde boekjaar '93 of '92- '937 

21 HoeveeJ Jidbedrijven zijn er weggegaan in boekjaar '94 of '93-'947 
Idem in boekjaar '93 of '92- '937 

22 Hoe worden bedrijven geworven? 

.................. Jidbedrijven 0 

.................. lidbedrijven ! 0 

.................. Jidbedrijven j 0 

.................. lidbedrijven 0 

Als ren categorie van toepassing is kunt u deze aankruisen in de koJom erachter. 

anders. nl. 

23 In hoevreJ van uw Jidbedrijven was er in '94 of '93-'94 pJaats voor 1 lrerJing7 
Idem, voor 2 JeerJingen? 
Idem. voor 3 JeerJingen? 
Idem. voor 4 JrerJingen? 
Idem, voor meer dan 4 JeerJingen7 

advertentie ............... 0 
bijrenkomstenJopen dag • . . . . • 0 

~m:~k contact. : : '. ' ...... : : I g 
.. ................ bedrijven 0 
.................. bedrijven 0 
.................. bedrijven 0 
.................. bedrijven 0 
.................. bedrijven 0 

24 Welk tarief bemaJt ren Jidbedrijf per JeerJing per uur am de SPOS7 (peildatum 01-04-95) Het gaat bier om 
JeerJingen am de primm opJeiding. 

zomertarief wintertarief 

Ie jaars Jrerling 11 11 

:c jaars JeerJing fl fl 

Indien er ren andere tariefsindeling is, hoe is deze en wat zijn de tarieven? 

............... " ........ ,* " .. " " ................................................................................ , ......................................... .. 

25 Is er een renmaJige bijdrage bij lidwording van een bedrijlf 

26 Is er ren jaarJijkse vaste bijdrage van de Jidbedrijven7 

ja, fl ....................... .. o 
nee; 0 

I 
I 

ja, 11 ................... ;;; I g 
I 

AJs er contact is tussen de SPOS en de Jidbedrijven, in welke vonn hreft dit dan pJaats? 
open dag 0 

vergadering 0 
bezoek bedrijf am SPOS of andersom 0 

anders, nl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . • • . . . . . . 0 

27 AJs u bij vrnag 26 "vergadering" hreft ingevuJd, hoe vaak per jaar vindt zon vergadering dan pJaats7 o 0 
1 0 
2 0 
3 0 

meerdan 3 0 

3 



28 

29 

30 

31 

32 

0pIeiding 

De SPOS verzorgt de primaire opJeiding. A1s uw SPOS tevens een van de volgeode categorieen van opJei dingen 
geen 0 

tgezel 0 
verzorgt, kruis deze dan aan in de kolom erachter. 

opleiding to 
anders, nl . .......................................... 

Vul bet onders11lande schema in. Alle getallen bebben betrekking op de primaire op1eiding. 

lnstroom 1993 lnstroom 1994 

AantaJ sollicitmten 

AantaJ leerlingen, direct ingestroomd 

AantaJ leerIingen, ingestroomd via voorscbakel-
~ect 

AantaJ leerlingen na de proeftijd 

AantaJ manneli,ike leerlingen 

AantaJ vrouweliike leerlingen 

AantaJ autocbtone leerlingen 

AantaJ aIlocbtone· leerlingen 

AantaJ leerlingen met diploma vbo schilderen B 
ofC 

AantaJ leerlingen met diploma vbo schilderen 
overig 

AantaJ leerlingen met diploma vbo overig 

AantaJ leerlingen met diploma mayo 

AantaJ leerlingen met een andere vooropleiding 
of zander diploma van een vooropleiding 

" Onder aIlocbtoon verstaan we met minimaal een ouder geboren buiten Nederland. 

Bet rendement binnen 2 jaar wordt berekend door bet aantaJ geslaagden met SVS--diploma binnen 2 jaar te delen 
door bet aantaJ leerlingen da.t is ingestroomd De uitkomst biervan vermenigvuldigt u met 100 %. 
Wat is het rendement van de instroom '927 
Wat is bet rendement van de instroom '91: (indien bekend) 
Wat is bet rendement van de instroom '90: (indicn bekend) 

...................... 

.................... 

.............. ". 

.. ....... % 

......... % 

......... % 

Bet rendement na 2 jaar wOldt berekend door bet aantaJ leerIingen da.t er /anger dan 2 jaar over doet om betSVS
igvuldigt u diploma te balen te delen door bet aantaJ leerlingen da.t is ingestroomd De uitkomst biervan vermeni 

weer met 100%. 
Rendement instroom '92: .............. 
Rendement instroom '91: (indien bekend) ................ 
Rendement instroom '90: (indien bekend) ................ 

Boeveel % van de leerlingen die in '92 zijn ingestroomd. bebben een praktijkgetuigscbrift gekregen? ............. 

4 

......... % 

......... % 

......... % 

......... % 

o 



33 Wat is hef rendement vall de volgende groepen? 
Rendement instroom met vbo scbiJderen B of C '92: 
Rendement instroom met vbo schilderen overig '92: 
Rendement instroom met vbo overig '92: 
Rendement instroom met mayo '92: 
Rendement instroom overig '92: 
Rendement instroom autochtoon '92: 
Rendement instroom alJochtoon '92: 
Rendement instroom mannen '92: 
Rendement instroom vrouwen '92: 

...................... % 

...................... % 

...................... % 

...................... % 

...................... % 

...................... % 

...................... % 

...................... % 

...................... % 

34 Hieronder staan redenen voor voortijdige bei!indiging van de opJeiding. Geef aan hoe vaak deze voorkomen, dmv. 
een voJgorde-nummer. Aan de reden die het meest voorkomt geelt u llUlllllJtr 1, en za door tot de reden die bet 
minst voorkomt Deze reden mjgt nummer 4. 

OnvoJdoende gemotiveerd Oeerling /(an weJ maar wiJ met) 
OnvoJdoende vorderingen OeerJing /(an het met) 
Medische redenen 
Militaire dienst 

35 Hoe bepaalt u het aanta.11eerlingen dat aangenomen kan worden in een meuw Jeerjaar? 
in overJeg met lidbedrijven 0 

een vast aanta.1 0 
anders, nl ..................................................... 0 

36 Wat is de gemiddeJde groepsgrootte per instrocteur? ............................ Jeer1ingen 

37 Wat is de maximale groepsgrootte per instmcteur? ............................ Jeerlingen 

38 De voJgende vraag gaat over het aanta.1 Jeerlingdagen zander tewerkstelling bij lidbedrijven of projecten gedurende 
de winterperiodes. Met Jeerlingdag wordt bedoeJd: ren dag voor ren Jeerling. A1s 3 Jeerlingen 5 dagen met werken 
is dat dus 15 Jeerlingdagen. 
HoeveeJ Jeerlingdagen was er geen tewerkstelling bij lidbedrijven of 
projecten in de winterperiode '93- '94? 
Idem voor de winterperiode 92-93? 
Idem voor de winterperiode 91-92? 

39 Zijn er projecten tijdens de winterperiodes waaraan de Jeerlingen werken? 

40 Beschikt de SPOS over een eigen praktijkleerwerkplaats (PL lV)? 

ja 0 
nee 0 

ja, over .................... PL Ws 0 
nee 0 

Als de SPOS met over een eigen PL W beschikt, hoe wordt bet gedeeJte van de praktijkopJeiding dat met bij lidbe
drijven plaatsvindt dan georganiseerd? 

in de PLW Vim een ander SPOS 0 
anders, nl. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 

41 Hoe vaa.k per jaar is er gemiddeJd per jaar contJJ.ct fussen de leerling en de consuJent van het SVS? 
Hoe vaak per jaar is er gemiddeld per jaar contact tussen de Jeerling en de begeJeider vanuit de SPOS? 

42 Is er begeleiding van of contJJ.ct met de begeJeiders in de bedrijven? (door de SPOS) js 0 
nee 0 

z:o ja, in weJke varm? . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 
z:o ja, hoe vaak per jaar? ................ .. 

5 



43 Houdt de SPOS contact met oudJeerJingen? 

Zoja, hoe? 

44 Is er een AREO beleidsplan? 

45 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de PL W? (alleen voor SPOSscn met een PL W,) 

46 Beschikt de SPOS over een eigen theorieruimte? 

Zo ja, hoe groot is de vloeroppervlakte van de theorieruimte? 

47 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de overige ruimten? 

TeosJ.olJe 

ja 0 
nee 0 

ja 0 
nee 0 

PLW 1: ................. rrl 
PLW 2: ................. rrl 
PLW 3: ................. rrl 

ja! 0 

nee 1 0 

................. rrl 

................. rrl 

Heeft u vragen of wensen m.b.! SVS, FOSAG, SFS, FSN, Roc, Bedrijfsschap, streekschool? U kunt deze 
hieronder opscbrijven. zodat er via het FSN of het SVS misschien iets am gedaan Jean worden. 

" ... l' .......... " " ..................................... " It II ............................................... It .............. ,. ...... " .. " .... It .......... .. 

.. .. ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Wij danken u hartelijk voor uw medewerkiag! 
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