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De invlced van practisch werken in fabrieken op opiniesvan 

eerstejaarsstudenten over leiderschap, arbeiders en het bedrijf1
) 

L. Dijkstra en W. Meuwese 

Van studenten in de werktuigbouwkunde wordt niet alleen verwacht 

dat zij zich bekwamen in technische vakken. Het het oog op hun 

toekomstige functie in het bedrijf wordt het ook noodzakelijk ge

acht, dat de studenten enig idee krijgen van wat zich binnen een 

bedrijf afspeelt. Het· wordt als nuttig gezien dat studenten reeds 

vroeg in hun studie bekend worden gemaakt met de gang van zaken 

in een bedrijf, met verschijnselen als leiderschap, de arbeider 

in zijn werk en zijn huiselijk milieu, en de plaats van de inge

nieur in het bedrijf. 

Opinies van studenten over leiding geven, arbeiders en de gewenste 

of feitelijke relaties tussen leiding en arbeiders, zijn in het al

gemeen niet gebaseerd op directe waarneming van bedrijfssituaties, 

omdat de meeste studenten immers nagenoeg onbekend zijn met wat zich 

in aen bedrijf afspeelt. Deze opinies zullen dUB niet altijd ~'3alis

tisch zijn. 

Opinies over leiderschap en arbeiders in het bedrijf hebben COIL

sequenties voor het gedrag, dat iemand in dat bedrijf zal vertonen. 

Het is daarom van groot belang, dat de opinievorming over daze zaken 

wordt gebaseerd op directe waarneming van de objecten waarop die 

opinies betrekking hebben. 

De afdeling der werktuigbouwkunde tracht deze doelstel11ng te 

bereiken door alle studenten aan het aind van het eerste jaar een 

"Sociale stage ll2 ) te laten doorlQpen. De studenten worden ged1.1rende 

4 weken tewerkgesteld in een metaalbedrijf, bij voorkeur als onge

schoold arbeider. Latere stages zijn, in verband met het fei~ dat 

de deelnemers dan in hun studie verder gevorderd zijn, meer technisch 

van aard Q De eerste stage ec~ter heeft de bedoeling de studenten 

van dichtbij kennie te laten maken met de gang van zaken in eeb b~

drijf, waarbij de nadruk ligt op sociale verschijnselen in dit ka

der. Daze stage wordt voorbereid door enkele colleges in "Algemene 

Bedrijfskunde", verslagmaken, en Bedrijfsveiligheid. Van de stage 

moet na arloop een verslag worden gemaakt. 

1) Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de afdeling der werktuigbouw

kunde (Prof.ir. C. de Beer) met medewerking van Ir. P. Schouwstra. 

2) Ook weI "praktisch werken I" genoemd. 



In enkele gesprekken met de coordinator van het "praktisch werken ll 

is getracht tot een overzicht te komen van de sociale terreinen waar

mee deze stage de studenten nade~ in aanraking zou kunnen brengen. 

Daarbij kwamen vier onderwerpen naar voren: 

1. Kennis van termen, die in de "sociale" sfeer liggen en met het 

bedrijfsleven te maken hebben; 

2. Opinies over het toekomstig beroep van de ingenieur; 

3. Opinies over uitoefening van leiderschap in het bedrijf; 

4. Opinies over arbeiders; hun gedachtenwereld, hun leefwijze, hun 

gedrag in het bedrijf; 

5. Opinies over de afstand van een ingenieur tot het arbeidersmilieu. 

In dit onderzoek wordt in de eerste plaats getracht na te gaan, in 

hoeverre op deze terreinen onder invloed van de sociale stage ver

anderingen in opinies optreden. 

Verder wordt onderzocht of tussen het sociale milieu van herkomst 

en deze opinies verbanden bestaanj of veranderingen in deze opinies 

verschillend zijn voor studenten uit verschillende sociale milieu's; 

en tenslotte, hoe deze opinies onderling samenhangen. 

Methode 

Constructie van de vragenlijst 

Om de in de doelstelling genoemde begrippen te kunnen kwantifi

ceren, zijn een aantal vragenlijsten geconstrueerd. 

Bedrijfskennis 

Een test werd samengesteld3) van het type van de meervoudige keuze. 

Bij iedere vraag worden steeds 4 mogelijke antwoorden gegeven, waar 

van er slechts een goed is (Bijlage A). 

Beroepsbeeld 

Uitgegaan werd van een onderdeel van een ongepubliceerd onderzo~k 

van dr. M. Albinski naar de structuur van het denken over een toekom

stige werkkring. Albinski liet zijn proefpersonen ongeveer 100 kaar

tjes, ieder met een omschrijving van een aspect van het werk, naar 

voorkeur sorteren. In dit onderzoek is een andere weg gevolgd. Het 

aantal keuzemogelijkheden werd tot 16 gereduceerd, door ieder aspect 

zo scherp mogelijk omlijnd ~'n keer op te nemen, en aIle herformu

leringen en sterk verwante omschrijvingen weg te laten o Bovendien 

werden de aspecten niet gesorteerd met behulp van kaartjes, maar 

werd elke omschrijving van een werk-aspect in de vorm van een uit

spraak geformuleerd. De student en kondan op een 7-puntsschaal aan-

3) Met medewerking van dr. H. Feitsma en ir. IT. de Kleuver. 



geven in hoeverre zij het betreffendeaspect belangrijk vonden 

voor hun toekomstig werk (Bijlage B). 

Leiderschap 

"Ideeen over leiderschaplt werden gemeten door middel van een vragen

lijst die 32 uitspraken bevatte over wat een leider zou kunnen do en 

of nalaten. De student en moesten voor elke uitspraak aangeven in welke 

mate een goede leider in het bedrijf aan dat aspect van het leiding

geven zou moeten voldoen. De oordelen moesten worden uitgebracht 

op een 7-puntsschaal van "beslist weP' tot flbeslist niet" (Bijlage C). 

Aangenomen wordt bij "dit type vragen, dat de studenten in hun beoor

deling van een "goede leider" op diens leiderschapskwaliteiten, tot 

uit.drukking brengen hoe zij zich voorstellen dat hun eigen leider

schapsgedrag zal moeten zijn. 

In onderzoekingen over leiderschapsgedrag is gebleken, dat dit 

gedrag gereduceerd kan worden tot twee dimensies, namelijk "conside

ratie" en "structureringf! (Stogdill & .Coons 1957). 

Consideratie heeft betrekking op het aansporen van de groepsleden 

tot het aanvaarden van groepsdoelen en -taken, het bevorderen van de 

harmonie binnen de groep, en'ophet'bevorderen van een zo groe:' r:1oge

lijke tevredenheid van de individuele groepsleden. 

Leiderschapsgedrag van het "consideratie ll-type omvat:. belangst&},ling 

Yoor de groepsleden, belonen van goed werk, het leggen van nadruk op 

de betekenis van harmonieuze verhoudingen, gemakkelijk bereikbaar. 

zijn, het overnemen van suggesties van ondergeschikten, het stimuleren 

van meedenken bij de vaststelling van het groepsdoel. 

Structurerend leiderschapsgedrag is vooral gericht op het zo effi

cient mogelijk bereiken van het groepsdoel, op het zoeken naar bruik

bare middelen en wegen, en op het coordineren van de activiteiten 

van de groepsleden. ~ 

Sterk structurerend leiderschapsgedrag omvat het schappen van 

hierarchische verhoudingen welke de productie zo vlot mogelijk doen 

verlopen, het exact omschrijven van taken, het vastleggen van proce

dures die gevolgd moeten worden, en het uitoefenen van controle daarop. 

De vragen op de vragenlijst werden zo geformuleerd, dat zoveel 

mogelijk deze twee aspecten van leidinggeven tot uitdrukkin$ kwamen. 

Opinias over en attitudes metbetrekking tot arbeiders 

Ben aantal uitspraken is geformuleerd met behulp waarvan een indruk 

zou kunnen worden verkregen van bij de studenten heersende opvattingen 

en meningen over mentaliteit en maatschap~elijke houding van arbeiders. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de uitgangspunten welke in Brons' moto

renfabriek worden gehanteerd bij een modern personeelsbeleid. (Van dar 

Wolk 1965; Bijlage D)~ 
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Sociale afstand 

Om een indruk te krijgen van door de studenten ervaren afstand 

tot het arbeidersmilieu, werd een bewerking gemaakt van Bogardus' 

"Social Distance Scalel! (Bogardus 1925). Bogardus heeft een schaal 

ontwikkeld, die de mate van afstand tot verschillende raciale 

groeperingen in de Verenigde Staten aangeeft. Deze schaal bestaat 

uit uitspraken waarop bevestigend of ontkennend geantwoord kan 

worden, bijvoorbeeld: "Zoudt U met een Jood in dezelfde straat 

willen wonen?"; nZoudt U het goedkeuren wanneer Uw dochter met 

een Jood trouwde?", enzovoort. 

Dit principe om sociale afstand te meten is voor dit onderzoek 

voor nederlandse verhoudingen bewerkt en geformuleerd in termen van 

de verhouding arbeider-ingenieur (Bijlage E). 

Verzameling van de gegevens 

In mei 1965, voordat de stages waren begonnen, werd tijdens een 

van de voorbereidende colleges de gehele serie vragenlijsten aan de 

helft van de daar aanwezige studenten afgenomen (de "pretest"). De 

vragenlijsten werden slechts door de helft van de student en ir .. c;;,vuld, 

om een eventueel repetitie-effect, dat onafhankelijk van het effect 

van de stage, door tweemaal invullen van de vragenlijst zou kunnen 

ontstaan, later te kunnen elimineren. 

In oktober 1965 werd dezelfde vragenlijst nogmaals aan aIle deel

nemers van de stage afgenomen, nu tijdens een practicum4) (de !lpost
. testll). 

Na eliminatie van .de formulieren van die studenten, die de stage 

niet bleken te hebben gevolgd, bleven de volgende aantallen over: 

Groep A: AIleen pretest 21 

Groep B: Pretest en posttest 18 

Groep C: AIleen post test 30 

Groepen At B, en C bleken onderling niet te verschillen in gemiddelde 

vooropleiding, godsdienst, sociaal-economisch milieu van herkomst, 

status ten opzichte van militaire dienst en urbanisatiegraad van de 

plaats van herkomst. 

Uit vergelijking van de gemiddelde antwoorden op de posttest van 

groepen B en C bleekbovendien, dat geen repetitie-effect was opgetreden. 

4) De auteurs danken de Hear J. Schrouff voor zijn medewerking bij 

het verzamelen van de gegevens o 



De pretests van groepen A en B, en de posttests van groepen B 

en C konden daarom worden samengevoegd. Hierdoor is het mogelijk, 

de antwoorden van 39 practicanten op de pretest te vergelijken 

imet de antwoorden van 48 practicanten op de posttest. 

Analyse 

De antvlOorden van de 39 studenten op de pretest werden gedeel- . 

telijk aan factoranalyse onderworpen, met de bedoeling om tot een 

reductie van het materiaal te komen. Deze analyse werd uitgevoerd 

op de antwoorden Oy de vragenlijsten betreffende het Eeroepsbeeld, 

het leiderschap, en de opinies over arbeiders afzonderlijk. 

De antwoorden op die vragen, die een hoge lading op dezelfde fac

. tor hebben en een lage op alle andere werden opgeteld per student 

voor de pretest en de posttest afzonderlijk. Zo ontstaan een aantal 

subscIlalen. 

Vergelijkingen tussen pretests en posttests zijn steeds uitge

voerd met deze subschalen. 

Bovendien is een score voor bedrijfskennis berekend: per prc~f

persoon het aantal vragen van deze test dat goed werd beantwoord. 

Een score voor sociale afstand werd berekend, door een antwoord 

dat een grote afstand impliceert twee punten te geven, een antwoord 

dat een lage afstand inhoudt nul punten. Als een vraagteken was 

omcirkeld, werd een punt toegekend. 

Resultaten van de factoranalyses 

In het volgende worden steeds de vragen opgesomd, die sam en een 

6ubschaal opleverden, met voor elke vraag de lading op de bijbe

horende factor. Omdat het aantal vragen op de verschillende facto

ren van leiderschaE en ouinies over arbeiders vrij groot \~s, zijn 

daar niet aIle vragen opgesomd, doch alleen die met de hoogste la

dingen. 

Wanneer een lading negatief was, werd de vraag tlgespiegeld" .. 

Dat wil zeggen voor die vraag werd (K+1-s) bij de subschaal opge

teld o In deze formule is K het aantal intervallen op de schaal en 

s de score die een student op die schaal heeft aangegeven. Voor de 

duidelijkheid zijn soms ook items toegevoegd, die niet in de sub

schaal zijn betrokken omdat zij ook een lading op een andere factor 

hadden. Deze zijn met een sterretje aangegeven. 



Het beroeusbeeld 

Factor I: 

Werk dat vooral ligt in de commerciale sfeer 

Werk dat in een laboratorium verricht wordt 

Werk dat overwegend niet-technisch is 

Werk dat voornamelijk organisatorisch is 

*Werk dat in hoofdzaak ligt op het terrein van research 

en ontwikkeling 

Deze factor geeft aan, in hoeverre technisch werk wordt gepre-

fereard in tegenstelling tot organisatorisch werk. 

Factor II: 

Werk waarin je zo weinig mogelijk contact hebt met arbei-

ders in het bedrijf .83 
Werk waarin je voornamelijk te maken hebt met mensen 

van eigen niveau 

Werk waarbij je veel met arbeiders te maken hebt 

*Werk dat in hoofdzaak ligt op het terrein van research 

el~ ontwikkeling .57 

Deze factor brengt tot uitdrukking welk niveau geprefereerd wordt 

met betrekking tot de mens en waarmee men werkt. 

Factor III: 

Werk waarbij je aIleen op een kamer zit .88 
Werk dat in een kantoorruimte verricht wordt .76 
Werk waarvoor je veel in de werkplaats of fabriek moet zijn -.52 

*Werk waarin je je uit kunt leven -.40 

Deze factor drukt wellicht de mate van voorkeur uit voor 

ruimtelijk isolement in een toekomstige werkkring. 

F.Cl:.ctor IV: 

Werk waarin je veel met menselijke problemen te maken hebt .78 
l:Jerk waarvoor je veel overleg moet plegen met superieuren .. 64 

Werk waarin je veel ondergeschikten hebt .55 
*~erk waarin je onafhankelijk bent van anderen .40 

De vragen op deze factor hebben allen iets te maken met het con

tact met anderen. Wellicht drukt hij de mate van sociabiliteit uit, 

die de student in zijn beroepsbeeld verwerkt. 

. \Y~N·g, . 



Het leiderschap 

Factor I: 

Hij moet bevorderen, dat zijn ondergeschikten een prettige 

werksituatie hebben .74 
Hij moet bij andere bedrijfsonderdelen de belangen van zijn 

ondergeschikten behartigen .71 

Hij moet de doelstellingen van het bedrijf voor zijn onder-

geschikten toelichten. 

Hij moet voor zijn ondergeschikten zeer gemakkelijk te 

bereiken zijn 

Hij moet strikt zakelijk met zijn ondergeschikten omgaan 

Deze factor geeft aan de mate van consideratie, die een goede 

leider volgens de student en moet vertonen in zijn leiderschapsgedrag. 

Factor II: 

Hij moet voor zijn ondergeschikten het symbool zijn van de 

hogere bedrijfsleiding .77 
Hij moet van zijn ondergeschikten eisen, dat het werk volg~ns 

vaste regels wordt uitgevoerd .75 
Hij moet de werkzaamheden van zijn ondergeschikten volledig 

bepalen .71 

Hij moet zijn ondergeschikten krachtig leiding geven .63 
Hij moet zijn ondergeschikten door het uitdelen van straf 

en beloning onder controle houden .58 

Deze dimensie bevat items over structurering van het leiders

gedrag, vooral gericht op functionele verhoudingen. De factor is 

daarom in het volgende aangeduid met IIfunctionele structurering" .•. 

Factor III: 

Hij moet de verhoudingen in het bedrijf aan zijn onderge-

schikten duidelijk maken .83 
Hij moet duidelijk stellen wat zijn plaats is ten opzichte 

van zijn ondergeschikten .78 
Hij moet zich de werkproblemen van zijn ondergeschikten 

aantrekken .58 

Hij moet de onderlinge relaties tussen zijn ondergeschikten 

duidelijk overzien .53 

Hij moet bereid zijn, belangrijke taken aan zijn onderge-

schikten te delcgeren .51 



.. Ook deze dimensie bevat items over structurering, vooral gericht 

op menselijke relaties. Deze factor is daarom in het volgende aan

geduid met "sociale structurering"o 

Factor IV: 

Hij moet zijn ondergeschikten aanmoedigen zich in de pro-

blemen van het werk te verdiepen .77 
Hij moet zijn ondergeschikten hun plaats duidelijk maken in 

de bedrijfsorganisatie .72 
Hij moet zijn ondergeschikten aanmoedigen om suggesties te 

doen over het werk .70 

Hij moet met zijn ondergeschikten zoveel mogelijk overleg 

plegen over het werk .59 
Hij moet zijn afkeuring laten blijken, wanneer zijn onder-

geschikten slechte prestaties leveren .55 
Deze factor heeft te maken met de mate,waarin de leider zijn 

ondergeschikten betrekt in het arbeidsproces en de beslissings

procedure, en met de mate waarin de leider pogingen doet de arbeider 

mear te motiveren zijn werk zelfstandig te doen. Deze factor lijkt 

eei.l specificatie van de "consideratie"-factor te zijn. In het volgende 

zal hij provisorisch democratisch leiderschap worden genoemd. 

Opinies over arbeiders 

Factor I: 

In arbeiderskringen wordt dikwijls lichtvaardig besloten 

tot kopen op afbetaling 072 
Geld verdienen is een belangrijker motief voor arbeiders 

om te gaan werken dan de drang om creatief te zijn .67 
Arbeiders hebben in het algemeen weinig belangstelling 

voor.de problemen die de leiding bezig houden .60 
Arheiders zijn er vaak op uit om hun slag te slaan, zodra 

ze eens niet gecontroleerd worden 

De meeste arbeiders hebben geen hart voer het bedrijf waar-

in ze werken .53 
De.vragen met een hoge lading op deze factor hebben allen iets 

te maken met stereotype opvattingen dle men over arbeiders kan 

hebben. Deze factor zal verder stereotype attitude worden genoemd. 



Factor II: 

De doorsnee arbeider streeft er naar, een bijdrage te leveren aan 

een goede gang van zaken in het bedrijf .67 
Arbeiders streven er doorgaans naar, hun vakbekwaamheid 

zoveel mogelijk tot haar recht te doen komen .64 
Het prestige Van een ingenieur lijdt er niet onder, wanneer 

hij vriendschappelijk met arbeiders omgaat .64 
In arbeidersmilieu's ontbreken de aspiraties om in de maat-

schappij hogerop te komen -.48 
*Arbeiders kennen dikwijls hun plaats niet ten opzichte van 

hun meerderen .46 
De vragen die een lading op deze factor hebben, de mate waarin 

arbeiders ala volwaardige partners in het arbeidsproces worden ge

zien, en de aspiraties, de graad van motivatie en verantwoordelijk

heidsgevoel die aan arbeiders worden toegeschreven. Hier zal hij 

verder perceptie van volwaardigheid worden genoemd. 

Factor III: 

Arbeiders hebben in het algemeen voldoende plichtsbesef -.68 
Arbeiders hebben in het algemeen weinig begrip voor de 

positie van een ingenieur .65 
Arbeiders gedragen zich dikwijls veel te familiair tegen-

over hun meerderen in het bedrijf .56 
In arbeidersmilieuls bestaat te weinig belangstelling voar 

kunst en kultuur .53 
In arbeidersgezinnen wordt het inkomen meestal op een 

doelmatige wijze besteed -.48 
De meeste vragen op deze factor hebben iets te maken met de 

verhouding meerdere-mindere in het bedrijf, en de implicaties 

daarvan voar plichtsvervulling en het aannemen van de juiste houding. 

Deze factor zal verder hypothetisch perceptie van het gevoel voor 

hi;rarchische verhoudingen worden genoemd. 

Resultaten 

Invloed van de stage 

Gemiddeldenen varianties van de scores op de variabelen in de 

vragenlijst vear en na de stage zijn in tabel 1 weergegeven. 

Van de verschillen tussen pretest en post test is slechta dat 

voor "bedrijfskennistl significant (p<O,01). WeI nemen van pretest 



naar post test de varianties van de scores af. Op twee na zijn alle 

F-ratio's groter dan 1, en in vier gevallen zijn zij significant op 

tenminste hat 5% niveau. 

Geconcludeerd kan dus worden, dat de stage geen effect heeft 

gehad op het niveau van de opinies en attitudes van de stagiaires 

maar dat deze opinies en attitudes wel homogener zijn geworden o 

Tabel 1 

Gemi~~, varianties en F-ratio 1 s voer pretest en pesttest 

Pretest (N=39) Posttest (N=48) 

gemiddelde variantie gemiddelde varian 'tie 
r-------
~o .... o,,"'-be -, d 

U'_ .. ~.;:.~~ 

Technisch VB o.rganisa torisch 4 02 1,35 4,31 0,97 -- , 
~ivenJ. medewerkers 3,45 19 19 3,50 1~R 

9·' -

~uimtelijk isolement 2,87 1,39 2,70 0,73 
~oci:ile instelling 3,88 1,02 3,87 0,46 

iL'eidersch.~ 

pc')":::' d~.:!'atie 5,90 Ot 49 6,01 0,26 
[Fi -"~~;: c'" .. I .. "\',,, ... _on "",,..:..6 structurering 4,24 1,16 4,16 0,67 
;3cc:iale str-ucturering 5.47 0,69 5,42 0,51 
pemvcratiech leiderschap 5s69 Os58 5,50 0,.59 

00":''''" """ " """" ... ..1. ".:. O~Ter arbeiders --
St&root-ype attitude 4,22 Os82 4,21 0,73 
Vol Via:; rdigheid 4,62 0,60 4,53 °l50 
::!ier lrchische verh?udingen 3 '18L~ Os46 3s64 0, 

~edrijfskennis '!l.O • -2.27 7,31 1,68 
~.~~:i a:e ufat.and 11,80 67 y 39 11 1 81 5;~ J41 

- ---'-.... _---"''''' .... 

F-:ratic 

1,39 
1,10 
1,90' 
2,22' 

'I Sx' " ;t .... 

'I . , , 

1, 

0,98 

1,12 

1 \ 2.() 

0,82 

1,35 
1,28 
--~""""'--



Invloed van het sociaal milieu 

Als de stage voor de groep als geheel geen effect heeft gehad, 

dan kan hij nog weI voor bepaalde subgroepen eenverschuiving hebben 

opgeleverd. Een in dit opzicht relevante groepering zou het sociaal-

economisch milieu van herkomst kunnen zijn. Attitudes en opinies , 

van de eerstejaarsstudent zijn immers gevormd in het ouderlijk milieu. 

Het is te verwachten, dat deze opinies in verschillende milieu·s op 

verschillende wijze worden gevormd. Als dat het geval is, kunnen 

ook de veranderingen in ~ie opinies voor studenten uit verschillende 

milieu's anders zijn. 

Om te onderzoeken, of student en uit verschillende milieu's verschil~ 

lende opinies hadden, is het milieu gecorreleerd met de posttest-scores 

voor de reeks van onderzochte variabelen. De resultaten staan in de 

eerste kolom van tabel 2. 

Het blijkt, dat student en uit de hogere milieu's arbeiders min-

dar als volwaardige partners in het arbeidsproces zien, en meer soci

ale afstand voelen tot arbeiders, dan studenten uit het lagere milieu e 

Bovendien zien student en uit het hogere milieu eerder sen sterk 

technisch aspect in hun beeld van het toeleomstig beroep, dan studen

ten uit het lagere milieu o 

Om te onderzoeken of veranderingen in opinies verschillend zijn 

voer studenten uit verschillende milieufs, zijn van de subgroep 

van ~8 studenten, die zowel de pretest als de posttest had ingevuld, 

voor aIle variabelen de verschil.len tussen pretest- en posttest scor·] 

berekend, en gecorreleerd met het milieu volgens de CBS-indeling5 ). 

De resultaten staan in de tweede kolom van tabel 2. Een positiave 

correlatie duidt aan, dat de score op de betreffende variabele he':: 

meest is toegenomen bij studenten uit het hoogste milieu o 

Geen enkele van deze correlaties is significant. Er lean dUB niet 

geconcludeerd worden, dat studenten uit verschillende milieu's 

verschillende invloeden ondergaan tijdens de stage. 

Samenhan~ van de variabele~ 

AIle scores op de posttest weT den onderling gecorreleerd. De 

correlatiematrix ward aan factoranalyse onderworpen, en de eerste 

drie factoren werden grafisch orthogonaal geroteerd, zodanig dat 

elke factor zoveel mogelijk door een groep van variabelen liep. 

5) Centraal Bureau voor de Statistiek: De sociale en regionale her

komst dar studenten bij het hoger onderwijs 1958/1959; W" de Haan, 

Zeist, 1960 0 

mu: nom Ii .• = L; 



Deze procedure heeft tot gevolg, dat zoveel mogelijk variabelen slechts 

op een factor een lading hebben. De resultaten staan in tabel 3. 
Het blijkt, dat de variabelen in dit onderzoek voor een groot 

deel kunnen worden beschreven door drie factoren: 

Tabel 2 

Correlaties van verschilscores en postscores met milieu 

Beroepsbeeld 

Technische VB organisatorisch -
Niveau medewerkers 

Ruimtelijk isolement 

~ociale instelling 

Leiderschap 

Consideratie 

Functionele structurering 

Sociale structurering 

Democratisch leiderschap 

Opinies over arbeiders 

Stereotype attitude 

!Volwaardigheid 

ijiirarchische verhoudingen 

Bedrijfskennis 

Sociale afstand 

*: p<.O,10 

p< 0,05 **. . 

. 

postscore verschilscore 

(:1:-' = 48) (N = 18) 

0,25* -0,07 

-0,16 -0,15 

0,03 -0,34 

0,15 -0,30 

0,08 -0,01 

0,12 0,04 

0,14 0,11 

0,21 0,01 

0,04 0,36 

-0,24* 0,33 

0,02 0,11 . 

-0,03 -0,08 

0,33** -0,36 



(a) eenfactor die te maken heeft met democratische opvattingen 

over leiderschap; 

-13-

(b) een attitude factor die de houding ten opzichte van het arbei

dersmilieu beschrijft; 

(0) een factor die met het beroepsbeeld samenhangt. 

Wanneer dat beroepsbeeld de voorkeur voor geIsoleerd werken aan 

technische problemen met medewerkers van eigen niveau bevat, impli

ceert dat ook de opinie"dat leiders in hoofdzaak functioneel struc

turerende leiders moe ten zijn. 

Tabel 3 

Factorladingen1) van de onderzoeksvariabelen op drie factoren 

!,'actor 

I II III 

Beroepsbeeld 

Technische vs organisatorisch - 36 0 -34 

Niveau medewerkers • ~ • 69 

Ruimtelijk isolement • ~ • 55 
Sociale ins telling • " • -34 

:r..eiderschap 

Consideratie 74 -41 • 
Functionele structure ring • . • 51 
Sociale structurering 87 0 0 

Democratisch leiderschap 83 • • 
Qpinies over arbeiders 

Stereotype attitude • 69 0 

r,Tolwaardigheid • -63 • 
Hierarchische verhoudingen • 58 • 

iBedrijfskennis 40 • • 
Sociale afstand • 55 • 

~roportie variantie 18 14 11 

1} Alleen ladingen~Ot30 zijn weergegeven. Begin-nul en komma zijn 

weggelaten. 



Discussie 

In dit onderzoek is niet gebleken, dat een periode van practisch 

werken aan het eind van het eerste jaar een waarneembare verschuiving 

teweegbrengt in gemiddelde opinies en attitudes van werktuigbouwkunde-
'\ 

student en met betrekking tot het beroep van ingenieur, methoden van 

leiding geven en relaties tot arbeiders in het bedrijf. Dit resultaat 

roept een aantal vragen op in verband met doelstelling, vorm en functie 

van dit programma-onderd~elo 

1. De vraag kan gesteld worden, of reeds op dit punt van de studie

gang een poging moet worden gedaan opinies van studenten over 

aspecten van het bedrijf te veranderen. Er zou van uitgegaan kunnen 

worden, dat pas als de student als jong ingenieur het bedrijf bin

nenkomt, het noodzakelijk is dat hij een bepaald systeem van waar

den en attitudes bezit. Op welk punt in de studiegang dit systeem 

wordt gevormd is dan minder belangrijk. Dit punt impliceert de 

vraag, hoe binnen het bestaande studieprogramma opinies en atti

tudes veranderen. Dit zou kunnen worden onderzocht door dezelfde 

vragenlijsten als in dit onderzoek zijn gebruikt, in te laten vullen 

door groepen student en die zich op verschillende punten in het stu

dieprogramma bevindeno 

2. Op grond van de gegevens die nu bekend zijn, is het mogelijk de 

doelstelling van de stage meer nauwkeurig te formuleren. Voor elke 

variabele kan worden vastgesteld of verandering gawenst is, en zo 

ja in welke richting en hoeveel. Op basis van deze gespecificeerde 

doelstelling kunnen methoden voor het bereiken van onderdelen uit 

die doelstelling worden uitgewerkto 

. 3. Bet is gebleken, dat de onderzochte variabelen waren terug te 

brengen tot meer fundamentele factoren: attitude, beroepsbeeld 

en opvattingen over leiderschap. Het is zeer weI mogelijk, dat 

verschillende onderwijsvormen moe ten worden gekozen om invloed 

op de verschillende factoren uit te oefeneno 

De sociale stage heeft weI tot gevolg gehad, dat de spreiding 

van opinies en attitudes kleiner is geworden. Zeer extreme meningen 

zijn g~temperd. De stage kan natuurlijk nog op andere dan de onder-. 

zochte punt en effect hebben gehadn Maar zeker is, dat op die punten 

die als specificatie van de voornaamste doelstellingen werden aan

vaard, geen effect kon worden aangetoond Q 

Een mogelijkheid het gewenste effect van de stage te vergroten 

kan wellicht gevonden worden in een meer intensieve voorbereiding 



-

van de studenten. Voordat de stage begint, zou de student en infor

matie moaten worden gegeven over bedrijven, zouden hun opinies ter 

discussie moeten worden gesteld, en zouden zij moeten worden geoefend 

in het waarnemen en interpreteren van de situatie die zij als onge-

schoold arbeider ingaan. Hiermee zou bereikt kunnen worden, dat 

de student en mentaal en intellectueel mear voorbereid de invloeden 

van de stage kunnen ondergaan. 

Samenvatting 

, 

In dit onderzoek is nagegaan, of het praktisch werken als ongeschoold 

arbeider van eerstejaarsstudenten in de Werktuigbouwkunde veranderingen 

teweeg brengt in hun bedrijfskennis en in hun opinies over een toekomstige 

werkkring, over leiderschapsuitoefening, over arbeiders en over de socials 

afstand tot het arbeidersmilieu. Het is gebleken dat de bedrijfskennis 

groter is geworden, en dat op de andere terreinen opinieveranderingen 

niet significant zijn. 

Tevens is nagegaan, of deze factoren in verband staan met het sociaal

economisch milieu van herkomst. Voor de opinie over sociale afstand tot 

het arbeidersmilieu bleek dit het geval te zijn. 

Het sociale milieu van herkomst bleek daarentegen geen~rband te hou

den met opinie-veranderingen en toename van bedrijfskennis .... 

De onderlinge samenhang van de onderzochte variabelen kan tenslotte 

worden opgevat als een uitgangspunt voor een discussie over doelstel

lingen van deze stage en over middelendie kunnen lei.den tot het bereiken 

van deze doelstellingen. 
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10 Wat is werkclassificatie? 

2. Wat is verloop? 

3. Wat is een continu-bedrijf? 

40 Waarop duidt de term CAO? 

5. Waaruit is een ondernemings

raad samengesteld? 

BIJLAGE A 

Bedrijfskennis .. 

a. Een systeem van personeelsbeoordeling 

b. Een systeem van functie-beoordeling 

c. Een systeem om taken te verde len 

d. Een systeem van arbeidssplitsing 

a. Slijtage aan machines 

b. Variaties in de arbeidsproductiviteit 

c. Wisseling in het personeelsbestand 

d. Roge graad van absenteIsme 

a. Een bedrijf waar in ploegendienst gewerkt Vlordt 

b. Een bedrijf met een hoog arbeidstempo 

c. Een bedrijf dat sterk geautomatiseerd is 

d. Een bedrijf waar aan de lopende band gewerkt WOl 

a. Centraal Arbeidsoverleg 

b. Commissie Arbeid en Onderneming 

c. Commissie Automatisering en Organisatie 

d. Collectieve Arbeidsovereenkomst 

a. Vertegenwoordigers van directie en commissarisE', 

b. Vertegenwoordigers van directie en werknemers 

c. Vertegenwoordigers van directie, commissarissen 

en werknemers 

d. Vertegenwoordigers van directie en aandeelhoude.1 

6. Wat is het hoogste orgaan van a. Sociaal-economische Raad 

de PBO? b. College van Rijksbemiddelaars 

c. Stichting van de Arbeid 

d. Centraal Planbureau 

7. ~at is het netto loon? a. Basisloon plus prestatietoeslag minus sociale 

lasten 

b. Brutoloon minus prestatietoeslag minus loonbe-

lasting 

c. Basisloon plus prestatietoeslag plus sociale 

lasten 

d. Brutoloon minus sociale lasten minus loonbelast: 



8. Wat is merit rating? 

9. Waarop duidt de term winst

deling? 

10. Vlaarop duidt de afkorting 

CSWV? 

11. Waartoe dient-de prikklok in 

een bedrijf? 

a. Een systeem van functie-beoordeling 

b. Een systeem van prestatie-beoordeling 

c. Een systeem van persoons-beoordeling 

d. Een systeem van taak-beoordeling 

a. Een extra beloning van werknemers 

b. Het opmaken van de winst- en verliesrekening 

c. Het reserveren van een deel van de winst 

d. Een systeem van kostprijsberekening 

a. Christelijk-sociaal WerKliedenverbond 

b. Centrale van Socialistische ',Verknemersverenigir 

gen 

c. Christelijk-sociaal ~erkgeversverbond 

d. Centraal Sociaal Werkgeversverbond 

a. Realisering van een optimale machinebezetting 

b. Tempocontrole van de lopende band 

c. Controle op tijdig aanwezig zijn 

d. Registratie van de hoeveelheid gereed product 



BIJLAGE B 

Opinies over werkaspecten 

beslist niet be- beslist 

weI langrijk niet 

1. Werk, waarin je onafhankelijk bent 7 6 5 4 3 2 1 

van anderen 

2. Werk, waarbij je veel met arbeiders te 7 6 5 4 3 2 1 

maken hebt 

3. Werk, dat in een kantoorruimte verricht 

wordt 7 6 5 4 3 2 1 
, ....... 

4. \\Ierk, waarvoor je veel overleg moet plegen 

met superieuren 7 6 5 4 3 2 1 

5. Werk, waarvoor je veel in de werkplaats 

of fabriek moat zijn 7 6 5 4 3 2 1 

6. Werk, waarin je zo weinig mogelijk contact 

hebt met arbeiders in het bedrijf 7 6 5 4 3 2 1 

7. Werk, dat overwegend niet-technisch is· 7 6 5 4 3 2 1 

8. "Nerk, waarin je veel met menselijke pro-

blemen te maken hebt 7 6 5 4 3 2 1 

9. Werk, waarin je voornamelijk te maken hebt 

met mensen van eigen niveau 7 6 5 4 3 2 1 

10. '.'lerk, waarin je veel ondergeschikten hebt 7 6 5 4 3 2 1 

11. Werk, dat in een laboratorium verricht wordt 7 6 5 4 3 2 1 

,12. Werk, waarbij je aIleen op een kamer zit 7 6 5 4 3 2 1 

13. Werk, waarin je je uit kunt leven 7 6 5 4 3 2 1 



beslist niet be- beslist 

14. Werk, dat voornamelijk orga~isatorisch weI langrijk niet 

is 7 6 5 4 3 2 1 

15. Werk, dat in hoofdzaak ligt op het terrein 

van research en ontwikkeling 7 6 5 4 3 2 1 

16 .. Werk, dat vooral ligt in de commerciele 

sfeer 7 6 5 4 3 2 1 



BIJLAGE C 

Opinies over leiderschap 

Welke eisen moeten naar Uw mening aan een 

goede leider in het bedrijf worden gesteld? 

1. Hij moet het productieplan op langere 

termijn in grote lijnen overzien 

2. Hij moet bereid zijn, belangrijke taken 

aan zijn ondergeschikten te delegeren 

3. Hij moet de werkzaamheden van zijn onder

geschikten volle dig bepalen 

4. Hij moet er voor zorgen, dat zijn onder

geschikten de doelstellingen en richt

lijnen van het bedrijf strikt aanhouden 

5. Hij moet een expert zijn in het werk 

6. Hij moet bij andere bedrijfsonderdelen de 

belangen van zijn ondergeschikten be

hartigen 

7. Hij moet het volle vertrouwen van zijn 

ondergeschikten genieten 

8. Hij moet de onderlinge relaties tussen 

zijn ondergeschikten duidelijk overzien 

9. Hij moet zijn ondergeschikten door het 

uitdelen'van straf en beloning onder 

controle houden 

10. Hij moet als bemiddelaar optreden bij 

geschillen tussen zijn ondergeschikten 

beslist 

weI 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

niet be

langrijk 

5 4 3 

5 4 3 

5 4 3 

5 4 3 

5 4 3 

5 4 3 

5 4 3 

5 4 3 

5 4 3 

5 4 3 

beslist 

niet 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 , 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 



beslist niet be- beslist 

11. Hij moet in zijn gedrag een voorbeeld weI Iangrijk niet 

zijn voor zijn ondergeschikten 7 6 5 4 3 2 1 

12. Hij moet voor zijn ondergeschikten het 

symbool zijn van de hogere bedrijfsIeiding 7 6 5 4 3 2 1 

13. Hij moet naar buiten verantwoordelijkheid 

dragen voor wat zijn ondergeschikten doen 7 6 5 4 3 2 1 

14. Hij moet soepel leiding geven aan zijn 

ondergeschikten 7 6 5 4 3 2 1 

15. Hij moet duidelijk stellen wat zijn plaats 

is ten opzichte van zijn ondergeschikten 7 6 5 4 3 2 1 

16. Hij moet vriendschap2eIijk met zijn onder-

geschikten omgaan 7 6 5 4 3 2 1 

17. Hij moet de verhoudingen in het bedrijf 

aan zijn ondergeschikten duidelijk maken 7 6 5 4 3 2 "l 
I 

18. Hij moet zijn ondergeschikten de gelegen-

heid geven, eigen initiatieven te ont-

wikkelen 7 6 5 4 3 2 1 

19. Hij moet de doelstellingen van het bedrijf 

voor zijn ondergeschikten toelichten 7 6 5 4 3 2 1 

20. Hij moet strikt zakelijk met zijn onderge-

schikten omgaan 7 6 5 4 3 2 1 

21. Hij moet zijn onder'geschikten krachtig 

leiding geven 7 6 5 4 3 2 1 

22. Hij moet van zijn ondergeschikten eisen, 

dat het werk volgens vaste regals wordt 

uitgevoerd 7 6 5 4 3 2 1 

23. Hij moet zijn ondergeschikten laten merken 

dat hij het waardeert, wanneer ze goede pres-

taties leveren 7 6 5 4 3 2 1 



beslist niet be- beslist 

24. Hij moet bij zijn ondergeschikten het weI Iangrijk nie+; 

belang van harmonische verhoudingen in 

de werkgroep naar voren brengen 7' 6 5 4 3 2 1 

25. Hij moet bevorderen, dat zijn onder-

geschikten een prettige werksituatie hebben 7 6 5 4 3 2 1 

26. Hij moet voor zijn ondergeschikten zeer 

gemakkelijk te bereiken zijn 7 6 5 4 3 2 1 

27. Hij moet zijn ondergeschikten hun plaats 

duideIijk maken in de bedrijfsorganisatie 7 6 5 4 3 2 1 

28. Hij moet zijn ondergeschikten aanmoedigen, 

zich in de problemen van het werk te verdie-

pen 7 6 5 4 3 2 1 

29. Hij moet zijn afkeuring laten blijken t wan-

neer zijn ondergeschikten slechte prestaties 

leveren 7 6 5 4 3 2 1 

30. Hij moet zijn ondergeschikten aanmoedigen 

om suggesties te doen over het werk 7 6 5 4 3 2 1 

31. Hij moet zich de werkproblemen van zijn 

ondergeschikten aantrekken 7 6 5 4 3 2 1 

32. Hij moet met zijn ondergeschikten zoveel 

mogelijk overleg plegen over het werk 7 6 5 4 3 2 1 



BIJLAGE D 

Opinies over arb eiders 

1. Arbeiders zijn in het algemeen bereid 

aan redelijke eisen van het bedrijf te 

voldoen 

2. Arbeiders zijn er vaak op uit om hun slag 

te slaan, zodra ze eens niet gecontroleerd 

worden 

3. In arbeidersmilieu·s wordt nogal eens op 

een te grote voet geleefd 

4. Arbeiders gedragen zich dikwijls veel te 

familiair tegenover hun meerderen in het 

bedrijf 

5. Wie een beroep doet op het gevoel voor ver

antwoordelijkheid van arbeiders, komt mees

tal niet bedrogen uit 

geheel 

eens 

7 

7 

7 

7 

7 

6. In arbeidersmilieus ontbreken vaak de aspi

raties om in de maatschappij hogerop te komen 7 

7. Het prestige van een ingenieur lijdt er niet 

onder, wanneer hij vriendschappelijk met 

arbeiders omgaat 

8. Geld verdienen is een belangrijker motief 

voor arbeiders om te gaan werken dan de 

drang om creatief te zijn 

9. Arbeiders willen in hun werk graag ruimte 

hebben voor eigen initiatieven 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

geen 

mening 

5 4 

5 4 

5 4 

5. 4 

5 4 

5 4 

5 4 

5. 4 

5 4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

gaheel 

one ens 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 



geheel 

eens 

10. Voor een arbeidersgezin is het vaak moei

lijk om de eindjes aan elkaar te knopen 

11. Arbeiders kennen dikwijls hun plaats niet 

ten opzichte van hun meerderen 

12. Arbeiders hebben in het algemeen weinig 

belangstelling voor de problemen die de 

leiding bezig houden 

13. In arbeiderskringen wordt dikwijls licht

vaardig besloten tot kopen op afbetaling 

14. Arbeiders hebben in het algemeen weinig be

grip voor de positie van een ingenieur 

15. Arbeiders streven er doorgaans naar, hun vak

bekwaamheid zoveel mogelijk tot haar recht 

7 

7 

7 

7 

7 

te doen komen 7 

16. In arbeidersgezinnen wordt het inkomen mees-

tal op een doelmatige wijze besteed 7 

17. Tegenover hun meerderen in hat bedrijf nemen 

arb eiders doorgaans weI de juiste houding 

aan 

18. De doorsnee arbeider streeft er naar, een 

.bijdrage te leveren aan een goede gang van 

zaken in het bedrijf 

19. In arbeidersmilieu'sbestaat te weinig belang

stelling voor kunst en cultuur 

20. Het laagste kader in het bedrijf staat door

gaans aan de kant van de arbeiders 

21. Twijfel aan de goede trouw van arbeide~s is 

in onze tijd niet meer gerechtvaardigd 

22. In het gemiddelde arbeidersgezin schiet geen 

geld over voor luxe uitgaven 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

geen 

mening 

5 4 

5 4 

5 4 

5 4 

5 4 

5 4 

5 4 

5 4 

5 4 

5 4 

5 4 

5 4 

5 4 

geheel 

one ens 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 



geheel 

23. In de relaties tussen arbeiders over- eens . 

heersen de gevoelens van kameraadschap 7 6 

24. Arbeiders hebben in het algemeen voldoende 

plichtsbesef 7 6 

25. Het arbeidersmilieu onderscheidt zich in vele 

opzichten niet meer van het middenstands

milieu 

26. Naast het werk zijn er nog veel zaken, 

waarover arbeiders en ingenieurs samen 

kunnen praten 

27. De gemiddelde arbeider tracht zijn vakkennis 

zo hoog mogelijk op te voeren 

28. Kinderen uit arbeiderskringen hebben niet de

zelfde gelegenheid voor een goede opleiding 

als kinderen uit de hogere milieu's 

29. Sterke onderlinge haat en nijd komt onder 

arbeiders in het bedrijf veel voor 

30. De meeste arbeiders hebben geen hart voor 

het bedrijf waarin ze werken 

31. Arbeiders willen in het algemeen best iets 

van hun chefs aannemen, wanneer het hen op 

een redelijke wijze wordt gezegd 

7 6 

7 6 

7 6 

7 6 

7 6 

7 6 

7 6 

geen 

mening 

543 

543 

5 4 3 

5 4 3 

5 4 3 

5 4' 3 

5 4 3 

5 4 3 

5· 4 3 

geheel 

one ens 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 



BIJLAGE E 

Opinies over sociale afstand tot het arbeidersmilieu 

Zoudt U in de toekomst als ingenieur: 

1. Een arbeider als familielid willen 

hebben door huwelijk? 

2. Een arbeider als medelid willen hebben 

in een ontspanningsvereniging? 

3. Een arbeider als buurman willen hebben? 

4. Een arbeider als medebewoner willen heb

ben van dezelfde straat? 

5. Een arbeider als medebewoner willen heb

ben van dezelfde stadswijk? 

6. Een arbaider als reisgenoot willen hab

ben in een bus tijdens een vacantietrip? 

7. Een arbeider regelmatig als tafelgenoot 

willen hebben in een bedrijfskantine? 

8. Gaan verhuizen wanneer U in een straat 

met overwegend arbeiders woonde? 

'Zoudt U het in de toekomst als ingenieur 

goedkeuren: 

9. Wanneer Uw vrouw de vrouw van een 

arbeider tot beste vriendin zou kiezen? 

10. Wanneer Uw kinderen bevriend waren met 

kinderen uit arbeiderskringen? 

11. Wanneer UW VI-OUW lid werd van een vereni

ging waarvan overwegend vrouwen uit 

arbeiderskringen lid waren? 

ja ? 

ja ? 

ja ? 

ja ? 

ja 

ja ? 

ja 

ja ? 

ja ? 

ja ? 

ja ? 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

nee:;). 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 



12. Wanneer familieleden uit arbeiders

kringen regelmatig bij U op bezoek 

zouden komen? 

Zoudt U in de toekomst als ingenieur: 

13. Familieleden uit arbeidersmilieus 

bij U thuis uitnodigen voor een logeer

partij? 

14. Uw kinderen aanmoedigen speelkameraden 

uit arbeiderskringen mee te nemen naar 

huis? 

15. Uw vrouw aanmoedigen veel met vrouwen 

uit arbeiderskringen om te gaan? 

16. Zelf trachten buiten de arbeidssfeer 

veel contact met arbeiders te hebben? 

Zoudt U het in de toekomst ala ingenieur 

verbieden: 

170 Wanneer Uw vrouw veel met vrouwen uit 

arbeiderskringen zou willen omgaan? 

18. Wanneer Uw kinderen voornamelijk met 

kinder en ui t arbeidersmilieu is zouden 

willen spelen? 

19. Wanneer Uw vrouw de vrouw van een 

arbeider tot beste vriendin zou kiezen? 

20. Wanneer Uw vrouw lid zou willen worden 

van een vereniging, waarvan overwegend 

vrou~en uit arbeiderskringen lid waren? 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 


