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INLEIDING

Binnen de afdeling Bedrijfskunde van de T.H. Eindhoven is een

''l1derzoek ges tart onder leiding van drs. J. A. Ven'Jey hetreffende

de onleiding en werksituatie van leerling-vernlegenden en de

\verksituatie van gediplomeerd vernlegenden in algemene zieken

hui7.en. Aanleiding hiertoe was het grate verloon van leer1 ing

verp legenden in de nederlandse zieken1l\lizen. Het verI o'n onder

leerling-vernlegenden lag ver hoven het verloon van vergeliik-

b b I 'd' (1) (' d d' 10 6,,(2) h' l'are eroeps e1 1ngen . U1t e Cohortstu 1e ~ ~ LeeK oat

36% van de leerling-vern legenden in Nederland de onleiding niet

hadden voltooid. Landheer en Hennv(3) vanden bij hun onderzoek 1n

drie Overijsselse ziekenhuizen een gemiddeld verloonnercentage van

35% 1n de neriode van 1953 tot 1963.)

Ook 1n het buitenland komt men met hoge verlooncijfers. Deze liggen

tussen de 30 en 45%(4) .

Deze gegevens waren o.a. aanleiding voor drs. J.A. Veniey am een

onderzoek te doen naar de oorzaken van het hoge verloon onder de

leerlingen van inservice-opleidingen. Dit onderzoek 1S 1n novem-

ber 1971 gestart in twee ziekenhuizen te Eindhoven. De onderzoeks

populatie bestaat uit 87 leerlingen die in sentember 1971 met de

onleiding 1n de desbetreffende ziekenhuizen zijn begonnen.

In het Kader van dit deelonderzoek heb ik een analyse uitgevoerd

van persoonsgegevens over de jaren 1967 tim 1972 van de leerlingen

van deze twee opleidingen.

Dit betreft gegevens die naar de Hoofd Insnectie van het }finisterie

van Volksgezondheid opgestuurd moeten worden. Daarnaast zijn enkele

kenmerken van de opleidingen zelf meegenomen.

De doelstellingen om dit deelonderzoek uit te voeren ziin de volgende:

- het beter kunnen beantwoorden van de vraag of achtergronds- of

Dersoons (gebonden) gegevens van de leerlingen samenhangen met

het hoge verloon onder deze categorie;

- het nagaan of voor een aantal variahelen vooronleiding, geslacht,

e.d. de groenen leerlingen die in 1971 bij het onderzoek zijn be

trokken, als representatief mogen worden beschouwd voor de groepen,

die aD andere tijdstippen (1967 tim 1972) met de onleiding in de

desbetreffende ziekenhuizen zijn begonnen.
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In het tot ale onderzoek 1S tevens de dagonleiding voor Verplegende

en Verzorgende Beroepen te Eindhoven, de M,B.a.-V., betrokken.

Dit deelonderzoek is in september 1972 gestart hi i de groen leer

lingen die als eerste met deze niemle onleiding is bpf';onnp]l,

Voorts is in april 1974 een onderzoek gestart naar de oorzaken

van verloon en verzuim onder gedinlomeerde verj11eegkund;~en.

Het tot:'lle onderzoek vindt nlaats in het kader van het Ziekenhuis

Research Pro.; ect van de afdeling Bedrij fskunde.
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$amenvatting van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is na te faan of het verioon van leer

Ii ngen ui t de inservice-c)pl eidingen samenhangt met nersoonskenmer

ken. Hil'rtl)(' \.Jerden in tHPe Ei~ndhovense ziekenhuizen gegevens ver

zameld uit de leerlingendossi~rs over de larcn jq67 tim 1972.

De gegevens bevatten de volgende nersoons kenmerken: leeftijd van

de leerling, geslacht, vooroT)leiding ell. een variabele afstand tot

de woonplaats van de leerling, voordat hij aan de studie begint.

Andere gegevens die verzameld zijn bestaan uit variahelen zoals

ziekenhuis, de grootte van de groen waarin de leerling zit, start

moment van de studie en reden van vertrek.

Onderzocht 1S in hoeverre deze kenmerken en variabelen samenhangen

met het verioop van de leeriing nit de onieiding. Zal de groep

leerlingen die de opleiding niet voltooit benaalde kenmerken in

meer of mindere mate bezitten dan Ieerlingen die de opleiding weI

voitooien?

Hieronder volgen puntsgewijze de resultaten van het onderzoek:

a. Allereerst is gekeken of er veranderinp in de nersoonskenmerken

oDtreden bij groepen leerlingen die tussen 1967 en 1972 aan de

opleiding zijn begonnen. De grootste verandering treedt on bij

het kenmerk geslacht. Het aantal manneIijke leerlingen dat aan

de onleiding begint neemt toe van 2% van de jaargroep in 1967

tot 22% in 1972. Bij de andere nersoonskenmerken, leeftijd,

voorouleiding en afstand tot de woonnlaats waren geen verande

ringen te constateren. De gemiddelde leeftijd van de leerling

bij begin van de onieiding is 18 jaar en 2 maanden. De voorop

leiding ligt gemiddeld op i1AVO-niveau.

b. Verschillen tussen de ziekenhuizen.

Tussen de ziekenhuizen bleek OD een aantal nunten verschil te

bestaan. In ziekenhuis A (ZHA) neemt het aantal mannen dat met

de opleiding begint veel sterker toe nl. van 3% 1n 1967 tot 40%

van de jaargroep in 1971. In ziekenhuis B (ZHB) ~s van een stij

ging van het aantal manneIijke leerlingen in de onleiding nauwe

lijks sprake. De gemiddelde vooronleiding 1n ziekenhuis A is iets

hoger dan in ziekenhuis B. Ziekenhuis B neemt meer leeriingen

aan met INAS-opleiding dan ziekenhuis A. In ziekenhuis B Z1J n

wat meer leerlingen waarvan de afstand tot de woonplaats groter
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is dan ~n ziekenhuis A. In ziekenhuis A was het totale verloop

uit de opleiding tijdens de kalender;aren 1969, 1970 en 1971

resp. 28%, 39% en 24%. In ziekenhuis B bedroegen deze percen

tages in die jaren resp. 35%, 49% en 51%. Deze verschillen

zijn echter niet te wijten aan verschil in vooropleiding.

c. Verschillen tussen de leerlingen die de onleiding afbreken

(de dropouts) en degenen die de onleiding niet afbreken (blij

vers).

In dit materiaal wordt geen verschil in persoonskenmerken ge

vanden tussen de blijvers en de dropouts. Het betreft hier de

persaonskenmerken: leeftijd, geslacht, vaaropleiding en de

variabele "afstand tot de woonplaats". Tussen de ziekenhuizen

worden slechts kleine verschillen gevonden, die moeilijk inter

preteerbaar zijn.

d. Verschillen tussen de voorjaars groepen (degenen die 1n maart

met de opleiding beginnen) en de najaars groenen (de leerlingen

die 1n september met de opleiding beginnen). Gezegd kan worden

dat 1n dit onderzoek geen verschillen blijken tussen de voor

en najaarsgroenen en binnen de graepen. Het verloopnercentage

bleek niet te verschillen tussen de vaor- en najaarsgroepen.

Ook tussen de ziekenhuizen bleek hieramtrent geen verschil.

e. De graotte van de graep waar de leerling 1n zit blijkt vrij haag

samen te hangen met het percentage dropouts uit die graep tij dens

het eerste studiejaar. Veer ziekenhuis A is de spearman rangcar

relatie (r ) 0,57 en vaor ziekenhuis B 0,75. Dat betekent dat
s

hoe grater de groep des te grater is het verloop uit die groep.

f. De belangrijkste redenen van vertrek uit de opleiding van de

leerling zijn volgens de ziekenhuizen "studiemoeilijkheden" (24%)

en de als reden opgegeven "ander beroep" (25%). In ziekenhuis A

werden studiemoeilijkheden vaker genoemd dan in ziekenhuis B.

Daar wordt "ander beroep" het meest als reden opgegeven. Tussen

de onderscheiden vertrek klassen werd geen samenhang gevonden.

1. studiemoeilijkheden (26% vertrekredenen)

2. aanpassingsmoeilijkheden (5% ")

3. geen interesse (36% ")

4. onvermij dbaar (33% 11)
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Concluderend kan gesteld worden dat er geen samenhang bestaat

tussen het verloop en de onderzochte nersoonskenmerken. Van be

lang hierbii is te vermelden het feit dat geen samenhang geble

ken is tussen verloon en het niveau van de vooropleiding. Dit

aangezien vooronleiding veelal als een selectie kriterium wordt

gebruikt. Impliciet wordt er vaak van uitgegaan dat de voorop

leiding van invloed 1S op het succes van het voltooien van de op

leiding. De twee variabelen die weI verschillen in verloopte

zien geven zijn, het ziekenhuis en de grootte van de groep waar

mee de leerling de opleiding start.

Ais we het onderzoek bekijken zien we dat de grootste hijdrage

tot een verklaring van het verloop gegeven wordt door de varia

belen, ziekenhuis en grootte van de groep. Dit zijn factoren

die buiten de leerling zelf liggen en die verbonden zijn met de

opleiding en werksituatie van de leerling.Dit kunnen factoren

zijn als, opvang van de leerling en begeleiding van de leerling.

Ook de wijze waarop de leerling in het arbeidsproces wordt inge

schakeld en het werk dat hij moet doen kan belangrijk zijn.

De verklaring voor het grote verloop onder inservice-leerlingen

zal volgens mij gezocht moeten worden in de organisatie van het

ziekenhuis. Dit betekent dat daar het onderzoek op gericht zal

moeten worden ter verklaring van het hoge verloop.
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1.1. Probleemstelling

De probleemstelling zoals die door drs. J.A. Verwey ~s geformu

leerd, luidt als voIgt:

a. zijn er faktoren (sociologische d.w.z. achtergronds- en per

soonsgebonden en/of organisatorische) aan te wijzen die het

verloop onder leerling-verplegenden (inservice-opleidingen)

beinvloeden en,

b. zullen deze faktoren (en/of andere) misschien ook van invloed

zijn als in de toekomst leerlingen en gediplomeerden n~euwe

stijl (experimentele dagopleiding voor verplegenden) hun in

trede in de ziekenhuisorganisatie doen?

c. welke faktoren leiden tot of zijn van invloed op het verlaop

onder gediplomeerde verpleegkundigen?

De onderverdeling van de globale probleemstelling in drie eveneens

ruime vraagstellingen correspondeert met drie nauw samenhangende

onderzoeken.

De onder (a) genoemde vraagstelling correspondeert met een onder

zoek van twee inservice opleidingen verbonden aan twee algemene

ziekenhuizen. Dit onderzoek is in november 1971 gestart.

Uitgangspunt bij het onderzoek is dat de faktoren die het niet

voltooien van de opleiding c.q. het verloop uit de ziekenhuis

organisatie mogelijk veroorzaken, zijn te onderscheiden naar:

1. faktoren gelegen bij de leerlingen: achtergronds- of ner

soonsgebonden faktoren en psychologische faktoren.

2. faktoren gelegen bij de ziekenhuisorganisatie en de wi;ze

waarop de leerlingen deze nerci~ieren. Dit laatste is mede

afhankelijk van het onder (1) genoemde.

3. omgevingsfaktoren.

In dit onderzoek zal voornamelijk aandacht besteed worden aan

de Ie groep faktoren.

Daarbinnen wordt gekeken naar de achtergrond- en persoonsken

merken van de leerling. De volgende variabelen zi-in hierbij in

beschouwing genomen:
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1. leeftijd van de leerling

2. geslacht van de leerling

3. vooronleiding van de leerling

4. woonplaats van de leerling voor aanvang van deze studie

Daarnaast zal gekeken worden naar variabelen die vallen onder

de tweede groep faktoren nl.,

ziekenhuis van de opleiding

groepsgrootte (bii aanvang van de studie)

start moment van de studie

verlooppercentage

vertrek redenen

. studie resultaten

Nagegaan zal worden of tussen de variabelen samenhangen bestaan.

De doelstelling van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre boven

staande variabelen met het verloop van de leerlingen uit de oplei

ding samenhangen. Dit zal ik doen door:

1. het vergeli.iken 00 een aantal achtergronds- of rersoonsgebonden

variabelen tussen degenen die de onleiding voltooien (de blijvers)

en degenen die de opleiding voortijdig afbreken (de drop-outs).

2. het vergelijken van verschillende groepen leerlingen om mogelijke

verschillen te vinden. Ret betreft hier verschillen tussen voor

en najaarsgroeoen~ en binnen de groepen, die tussen 1967 en 1972

gestart zijn.

3. het vergelijken van de 2 ziekenhuizen die bij het onderzoek

betrokken zijn. Ret betreft een vergelijking t.a.v. de bovenge

noemde variabelen.

~)
Voorjaarsgroepen zijn de groepen leerlingen die omstreeks maart

met de studie beginnen.

Najaarsgroepen zijn de groepen leerlingen die ornstreeks september

met de studie beginnen.
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Een andere doelstelling is het in een breder kader plaatsen van

de twee meer intensief onderzochte groepen van de in het onder

zoek betrokken inservice-opleidingen.Nagegaan wordt in hoeverre

deze groepen wat betreft een aantal bovenstaande variabelen over

eenkomen met de groepen die op een ander tijdstip met de oplei

dingen zijn begonnen. De resultaten worden verwerkt bij de rap-
~portage van dat onderzoek .

1.2. Veronderstellingen

1.2.1 Inleiding

In deze worden enkele veronderstellingen geformuleerd. Daarbii is

uitgegaan van de volgende vragen.

a. Zijn er veranderingen opgetreden wat betreft de kenmerken van

de groepen leerlingen die in de jaren 1967 tim 1972 op de ver

schillende tijdstippen met de studie zijn begonnen.

b. Zijn er wat betreft deze kenmerken en mogelijke opgetreden ver

anderingen qua sarnenstelling van de groepen, verschillen tussen

beide ziekenhuizen.

c. Zijn er verschillen tussen de leerlingen die blijven in de oplei

ding en degenen die de opleiding voortijdig verlaten. Zowel to

taal als per ziekenhuis.

d. Zijn er verschillen in kenmerken en verloop tussen voor- en

najaarsgroepen en binnen deze groepen.

e. Zi.jn de meer intensief onderzochte groepen die ~n september 1971"

met de opleiding zijn begonnen, representatief voor de opleidingen

van de betreffende ziekenhuizen.

In het licht van bovenstaande vraagstellingen zijn een aantal ver

onderstellingen geformuleerd, die in de volgende paragrafen aan de

orde worden gesteld.

~)
Meningen, opvattingen van leerlingen over hun opleiding. c. Verhagen.

(Knelpunten in de inservice-opleidi.ng)
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1.2.2 Veronderstellingen t.a.v. verschillen tussen aankomende groepen

De gegevens die we nader gaan onderzoeken hebben betrekking op een

periode van 1967 tim 1972. Hierbij zijn 2 ziekenhuizen

betrokken, ziekenhuis A (ZHA) en ziekenhuis B (ZHB) genoemd in dit

verslag.

Ret is mogelijk dat in deze periode een verandering is opgetreden

in de onderzoekspopulatie qua kenmerken of een verandering in de

ziekenhuis- of opleidingsorganisatie.

Er treden mogelijk veranderingen op bij de samenstelling van de

groepen wat betreft leeftijd, vooropleiding etC. Veranderingen in

een organisatie kunnen bijvoorbeeld zijn: beleidsveranderingen,

verandering van hoofd van de opleiding, etc. Bij verder onderzoek zal

waar mogelijk met deze invloeden rekening worden gehouden.

De gegevens zullen inzicht geven in mogelijke veranderingen in de

achtergrondskenmerken van de bij het onderzoek betrokken groepen

leerlingen.

Deze mogelijke verschuivingen zijn:

1. Verschuivingingen in leeftijdsopbouw van de groepen over de jaren

waarop het onderzoek betrekking heeft.

2. Verschuiving Ln de voorouleiding. Vermoedelijk treedt er een

verschuiving op naar een hogere voorouleiding. Dit zou dan even

tueel zijn terug te voeren op een toename van het aantal mensen

wat na de lagere school nog middelbaar of hoger onderwi;s voIgt.

De toename van de percentages V~VO, HAVO, MAVO is groter dan de

toename bij het lager beroepsonderwijs (LBO).

3. Verschuiving naar geslacht. Gedurende lange ti;d is het verpleeg

kundig beroep een specifiek vrouwelijk beroep geweest. Er beston

den specifieke mannen en vrouwen beroepen. De scheiding hiertus

sen is de laatste tijd sterk aan het vervagen. Hierdoor zullen

de verzorgende beroepen zoals het verpleegkundig beroep een toe

name laten zien van het aantal mannen dat een opleiding tot

verpleegkundige kiest.

4. Verschuiving van het recruteringsgebied. Door de steeds beter

wordende verbindingen tussen steden, waardoor een meer mobiele

bevolking ontstaat, zal het recruteringsgebied van bepaalde in

stellingen zoals het ziekenhuis groter worden.

/
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1.2.3 Veronderstellingen t.a.v. verschillen tussen de twee ziekenhuizen

1.2.3.1 Inleiding
\

Rierboven zijn een aantal mogelijke verschuivingen in achtergronds-

kenmerken heschreven bij de nopulatie die het beroep van verpleeg

kundige kiest c.q. tot de opleiding wordt toegelaten. Dit zijn in

vloeden vanuit de omgeving zelf (dus buiten het ziekenhuis).

Ret ziekenhuis echter heeft ook invloed op de veranderingen van de

populatie. Deze veranderingen worden beInvloed door eventuele wij

zigingen in het aannamebeleid, bv. wiizigingen van selectiecriteria

of aanpassingen van de selectiecriteria aan het populatie aanbod

van leerlingen. Ret ene ziekenhuis zal mogelijk leerlingen aantrek

ken met andere achtergrondkenmerken (persoonskenmerken) dan het

andere ziekenhuis. Van belang hierbij is welke plaats de ziekenhui

zen in de omgeving (regio) innernen en wat voor soort ziekenhuis het

is; dit i.v.m. het mogelijk aanbod van leerlingen.

Ziekenhuis A is een katholiek ziekenhuis terwijl ziekenhuis Been

protestants ziekenhuis is. De omgeving waarin deze ziekenhuizen zich

bevinden is overwegend katholiek. De mogelijkheid doet zich voor

dat ziekenhuis A een groter aanbod van leerlingen krijgt dan het

protestantse ziekenhuis B. Hierdoor is ziekenhuis A in staat stren

ger te selecteren wat betreft vooropleiding en andere misschien

relevante achtergrondskenmerken.

Ziekenhuis B zal minder streng moeten selecteren, naar een groter

recruteringsgebied moe ten zoeken of een combinatie hiervan. De af

stand tot de woonplaats van de leerlingen zal in ziekenhuis B dan

ook vermoedelijk groter zijn dan bij ziekenhuis A; Doordat men

echter de laatste jaren zowel vanuit de leerlingen populatie als

vanuit de ziekenhuizen steeds minder de nadruk legt op de godsdien

stige achtergrond zullen deze verschillen vervagen.

Door de druk vanuit de omgeving, die tot uiting komt bij het aan

bod van mogelijke leerlingen zal men de selectie aanpassen. Dit

zal zich vooral manifesteren bij de selectie op vooropleiding. De

toelatingseisen tot de verpleegkundige opleidingen zijn minimaal

INAS of gelijk gestelde opleidingen. Men zal vermoedelijk bij de

keuze van leerlingen dan leerlingen met een hogere vooropleiding
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prevaleren boven leerlingen met een lagere vooropleiding. Ervan

uitgaande dat ziekenhuis A een groter aanbod van leerlingen kreeg

aangeboden dan ziekenhuis B zal men bij ziekenhuis A over het al

gemeen meer leerlingen aantreffen met een hogere vooropleiding.

1.2.3.2 Studieresultaten

In hoeverre hangen de stucHeresultaten samen met een aantal per

soons faktoren en opleidingsfaktoren? Zullen veranderingen in

deze kenmerken bij de groepen en in opleiding ook een verandering

in studieresultaat geven?

Hierover is moeilijk een uitspraak te doen met de gegevens die ik

heb verzameld. Verondersteld kan worden dat studieresultaten van

meerdere faktoren afhankelijk zijn, zoals vooropleiding, motivatie,

opvang en begeleidingsmogelijkheden en beoordelingsnormen van de

desbetreffende opleiding, etc.

De studieresultaten worden dus zowel door persoonsfaktoren als

organisatiefaktoren beinvloed. Om toch enig inzicht te krijgen

zullen de studieresultaten met persoonsvariabelen worden verge

leken. Om de invloed vanuit de organisatie te bekijken, zullen

de studieresultaten van de twee ziekenhuizen met elkaar worden

vergeleken. Interpretatie zal moeilijk zijn i.v.m. verschillende

beoordelingsnormen tussen de ziekenhuizen.

1.2.3.3 Reden van vertrek

Zal in de loop van de j aren een verandering optreden bi; de ver

trekredenen, die de leerlingen opgeven bij het afbreken van de

studie?

Er zou een daling te z~en moeten zijn bij vertrekreden als studie

moeilijkheden, indien de veronderstelling betreffende de hogere

vooropleiding juist is. Door een hogere vooropleiding hebben de

leerlingen ook meer beroepsalternatieven. Hierdoor zal men snel

ler de opleiding gaan verlaten als men er geen interesse meer in

heeft. Andere oorzaken van vertrek kunnen zijn de grotere mobili

teit en een meer kritische houding van de leerling t.o.v. de or

ganisatie van de opleiding en het ziekenhuis. In par. 1.2.4.7 kom

ik hier nog nader op terug.
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1.2.4. Veronderstellingen t.a.v. verschillen ~n achtergrondskenmerken

tussen blijvers en drop-outs

1.2.4.1 Inleiding

In het voorgaande zijn een aantal faktoren genoemd die mogelijk van

invloed kunnen zijn op verschuivingen en verschillen bij de popu

latiekenmerken gedurende de jaren 1967-1972 tussen de twee oplei

dingen van de ziekenhuizen die bij het onderzoek betrokken zijn.

Interessant 1S natuurIijk hoe geconstateerde fluctuaties en veran

deringen in de tijd een relatie hebben met faktoren in de zieken

huisorganisaties. Hier zal verder aandacht besteed worden aan het

verschil in achtergrondskenmerken tussen de leerlingen die de op

leiding voltooien (de blijvers) en degenen die de opleiding af

breken (de drop-outs).

De achtergrondskenmerken die bekeken worden zijn:

leeftijd

vooropleiding

geslacht

woonplaats (voor aanvang van de studie)

Ook zal nagegaan worden of er samenhangen bestaan tussen verioop

en de andere organisatiekenmerken.

1.2.4.2 Leeftijd

Drop-outs zuIIen over het algemeen jonger z~]n dan bIijvers. Oudere

Ieeriingen zijn meestal reeds in andere beroepen of in de gezond

heidszorg werkzaam geweest. Hiervoor zuIIen ze een meer bewuste

keuze voor het beroep van verpIeegkundige kunnen maken. Jongere

Ieerlingen hebben miss chien een idealistisch beroepsbeeld wat

niet strookt met de werkelijkheid. Ze zullen daarom vertrekken als

het verschil hier tussen te groot blijkt te zijn. Wanneer er tussen

de twee ziekenhuizen verschillen optreden t.a.v. het verloop gekop

peid aan de Ieeftijd, kunnen we veronderstellen dat oak vanuit de

ziekenhuisorganisatie invloeden uitgaan die door de diverse Ieef~

tijdsgroepen verschillend wordt ervaren. 20 zal de reaktie van

oudere leerlingen op een systeem dat weinig individuele vrijheid

toestaat anders zijn dan de reaktie van jongere leerlingen.
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1.2.4.3 Vooropleiding

In de literatuur CCohortstudie G.H.I. 1963 en Wouters 1970) wordt

gesteld dat leerlingen met een hogere vooropleiding,omdat ze een

groter aantal alternatieven hebben, sneller geneigd zijn te ver

trekken dan leerlingen met een lagere vooropleiding. Leerlingen

met een hogere vooropleiding zoudenook theoretischer en kritischer

ingesteld zijn dan leerlingen met een lagere opleiding die prak-

tischer ingesteld zouden zijn. Dit laatste zou mogelijk

van invloed kunnen zijn op het moment van vertrek uit de oplei

ding.

Dit moment zou dan voor de verschillende n1veaus van vooronleiding

anders kunnen li~gen wat betreft het Ie ;aar van de opleiding. Dit

jaar bestaat uit twee fasen:

I. een pre-klinisch gedeelte: 1n dit eerste gedeelte van het studie

jaar dat enkele maanden duurt wordt aIleen theorievorming ge

geven.

2. het 2e gedeelte van het jaar is voor het grootste deel praktijk

met een klein deel theorievorming.

In welke fase vertrekken nu leerlingen met een hoge vooropleiding

en in welke fase leerlingen met een lage vooropleiding. Veronder

stellingen hierbij zijn dat:

tijdens de eerste fase: leerlingen met een hogere

vooropleiding, die vinden dat de theorie beneden hun niveau ligt

en meer ambieren en leerlingen met een lage opleiding voor wie de

theorie te zwaar is.

tijdens de tweede fase: leerlingen met een hogere vooropleiding

die zeer theoretisch zijn ingesteld maar waarbij het praktisch

werk tegenvalt en leerlingen met een lage vooropleiding voor wie

de theorie toch te zwaar is.

Een grote rol zal echter ook de motivatie van de leerlingen

spelen. Minder gemotiveerden doen waarschijnlijk minder goed hun

best en behalen daardoor vermoedelijk minder goede resultaten.

1.2.4.4 Geslacht

Vrouwelijke leerlingen zullen vermoedelijk sneller vertrekken dan

mannelijke leerlingen.

Dit vindt zijn oorsprong 1n het feit dat mannen een beroep voor hun

leven kiezen. Hun keuze zal daardoor misschien bewuster zijn. Wat

de vooropleiding betreft kan een iets hogere vooropleiding ver-
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ziekenhuizen zullen:

1. de achtergrondskenmerken zoals vooropleiding e.d. afgezet wor

den tegen de studieresultaten.

2. de studieresultaten binnen de twee ziekenhuizen met elkaar wor

den vergeleken.

ad I. Uit het voorgaande betoog over de invloed van achtergronds

kenmerken op het verloop bij de leerlingen kunnen we ook mogelijke

veronderstellingen formuleren m.b.t. de studieresultaten:

a. naarmate de vooropleiding van de leerlingen hoger is zullen ze

voor theorie hogere studieresultaten behalen dan leerlingen met

een lagere vooropleiding.

b. naarmate de vooropleiding van de leerlingen lager is zullen ze

voor het praktijkgedeelte relatief hogere studieresultaten be

halen dan voor het theoriegedeelte.

c. leerlingen waarvan de afstand tot de woonplaats grater is zullen,

mogelijk door gebrek aan stimulatie en door de instabiele situ

atie, lagere ciifers behalen dan leerlingen waarvan de afstand

tot de woonplaats van de duurzame relaties klein is.

d. de manneli;ke leerlingen zullen hoger scoren dan de vrouwelijke

leerlingen omdat ze meer gemotiveerd zullen zijn daar ze een

baan voor het "leven" kiezen. Vrouwen zullen voor prakti;k

hoger scoren gezien hun meer op de verzorging gerichte opvoeding.

ad 2. Vergelijking van de studieresultaten tussen de 2 ziekenhuizen.

In de ziekenhuizen zijn faktoren aanwezig die van invloed zijn

op de motivatie van de leerlingen. Deze motivatie heeft weer zijn

invloed op de studieresultaten van de leerlingen. Deze faktoren

zijn o.a. opvang, begeleiding, sfeer, communicatie en het nivo

van de onderwijskrachten. Wanneer deze faktoren niet in voldoende

mate aanwezig zijn om de leerling te motiveren zal dit tot uiting

komen in de studieresultaten.

Een andere groep faktoren ligt tussen de ooleidingen zelf zoals

mogelijke verschillen in zwaarte van de opleiding, beoordelings

normen etc. Ook kunnen deze en bovengenoemde faktoren nog fluctu

eren in de tijd. Ret verschil van invloed van deze faktoren is in

onze gegevens niet te onderzoeken. We kunnen aIleen verschillen

tussen de ziekenhuizen formuleren.
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1.2.4.7. Reden van vertrek.

Ais redenen van vertrek uit de opleiding werden door de ziekenhuizen

genoemd:

I. studiemoeilijkheden

2. afwijzing doordat men gezakt ~s voor een overgangsexamen

3. aanpassingsmoeilijkheden

4. ongeschiktheid van de leerling

5. geen interesse in het beroeo

6. ander beroep

7. huiseIijke omstandigheden

8. huweli;k

9. ziekte

10. andere niet bekende redenen

II. ooleiding elders

Nagenoeg aIle vertrekredenen konden hieronder geklassificeerd

worden. Ret zijn de vertrekredenen die door de ziekenhuizen zijn

opgegeven. Tussen de ziekenhuizen waren weI verschillen. Sommige

vertrekredenen werden in het ene ziekenhuis weI genoemd en in

het andere helemaal niet. Ziekenhuis A gebruikte meer klassen dan

ziekenhuis B.

Uit een onderzoek van Psathos (1968) bleek dat de redenen van

verloop die door de opleiding als reden van vertrek waren opgegeven

vaak niet overeenstemden met de redenen die de Ieerlingen in

interviews naderhand opgaven. De verschillen traden vooral op als

het ging over intermenselijke relaties.

Zo gaf de instelling veel vaker een neutrale reden van vertrek on

dan de leerlingen. Zoln neutrale reden is een reden waarbij geen

schade berokkend wordt aan de instelling of aan de persoon.

Bij de analyse van de gegevens zullen we er rekening mee moeten

houden dat de officiele reden niet alti;d de werkelijke vertrek

reden van de leerling is.

Om toch enig inzicht te krijgen in de oorzaken van verloop zullen

we:

I. de vertrekredenen van de ziekenhuizen vergelijken.

2. de vertrekredenen afzetten tegen de achtergrondskenmerken.

Misschien is het weI mogelijk om relaties te ontdekken die nader

onderzocht kunnen worden.
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1.2.4.8. Studiefasen.

De inservice opleiding voor verpleegkundigen duurt 3~ jaar. In

deze periode komen 3 examens voor:

1. overgangsexamen aan het einde van de 1e studieperiode. Deze

periode duurt 1 jaar.

2. overgangsexamen aan het einde van de 2e studieueriode. Deze

periode duurt ook 1 iaar.

3. eindexamen aan het einde van de derde ueriode. Deze periode

duurt 1~ jaar.

Bij het onderzoek naar het verschil in nersoonskenmerken tussen

de leerlingen die de ouleiding afmaken en de leerlingen die de

opleiding niet voltooien is het zeer waarschijnli.;k dat de samen

hang van bepaalde persconskenmerken met het verloop verschillend

zal zijn voor de verschillende studiefasen. Zo kunnen leerlingen

met bepaalde kenmerken op een ander ti;dstip uit de opleiding

vertrekken dan leerlingen die andere kenmerken hehben. Het is

daarom nodig gegevens van de Ie, 2e en 3e jaars leerlingen af

zonderlijk te analyseren.

1.2.5. Veronderstellingen t.a.v. verschillen tussen voor- en najaarsgroepen

Onderzocht zal worden in hoeverre er verschillen bestaan:

1. tussen voor- en najaarsgroepen

2. binnen voorjaarsgroepen

3. binnen najaarsgroepen

In de meeste inservice opleidingen voor verpleegkundigen wordt

2 soms 3 keer per jaar met een nieuwe kursus gestart. De voorjaars

groepen starten in maart met de opleiding en de najaarsgroepen

starten in september met de opleiding. In ziekenhuis A wordt

ook nog ~n december met een kursus gestart. Uit het onderzoek van

Bendall (1965) bleek een verschil in verloop tussen voor- en

najaarsgroepen. Deze constateerde dat de groepen leerlingen die

binnen enkele weken, na het eindexamen van de vooropleiding, met

de verpleegkundige opleiding begonnen minder stabiel waren dan de

groepen leerlingen waarbij die tussenperiode veel groter was. In

ons geval zouden najaarsgroepen, volgens het onderzoek, dan minder
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stabiel moeten zijn dan de vooriaars?,roepen. De vooriaarsgroepen

zouden volgens Bendall meer gemotiveerd zijn. Mogelijk hebben

deze leerlingen enige tijd gewerkt voordat ze met de opleiding

begonnen, waardoor ze een meer bewuste keuze kunnen maken. Bendall

vond verder oak nog verschillen zowel binnen als tussen voor- en

najaarsgroepen. Deze verschillen schreef hij toe aan plotselinge

storingen.

Vit onderzoekingen die door Landheer en Henny (1967) in drie Over

ijsselse ziekenhuizen werden gedaan werd slechts een gering ver

schil in verloop geconstateerd tussen de voor- en najaarsgroepen.

WeI werd verschil in verloop geconstateerd tussen de ziekenhuizen.

Dit zou dan verband houden met ziekenhuisfaktoren die van in-

vloed zijn op het verloop van leerlingen.

In dit onderzoek worden de voor- en najaarsgroepen vergeleken wat

betreft:

- verloop percentages

- persoonskenmerken

- studieresultaten

Daarnaast zal ook een vergelijking worden gemaakt tussen de voor

en najaarsgroepen van de twee ziekenhuizen.

Vermoedelijk is het verloop ook gekoppeld aan:

I. de grootte van de groep die op een bepaald tijdstip met de op-

leiding start.

2. de opvang en begeleiding vanuit de ziekenhuisorganisatie.

De veronderstellingen hierbij zijn:

a. hoe kleiner de groep des te minder 1S het verloop.

b. hoe beter de opvang en begeleiding des te kleiner is ook het

verloop.

ad a. In kleine groepen zal de individuele leerling meer aandacht

kunnen krijgen dan in grate graepen met gevolg dat hijbeter

begeleid kan worden. Dit hangt samen met veronderstelling

(b) •

ad b. Een betere begeleiding signaleert sneller de problemen en

studiemoeilijkheden van de leerling. Men kan daardoor snel

ler deze problemen aanpakken. Hierdoor zal de leerling niet

zo snel bij de rest van de groep achterblijven en zich min

der snel in een instabiele situatie terecht voelen komen.
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Ten aanzien van a 1S miss chien een indicatie te krijgen ten aan

zien van de mogelijkheid van opvang en begeleiding in de zieken

huizen door de samenhang groepsgrootte-verloop tussen de zieken

huizen te vergelijken.
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Hoofdstuk 2

Opzet van het onderzoek en verwerking van de gegevens

2.1. Data-verzameling

Er is door twee ziekenhuizen informatie verstrekt over de leer

lingen. Dit betreft gegevens van de leerlingen die in de periode

maart 1967 tim december 1972 met de opleiding zijn begonnen of

opgehouden.

De gegevens heb ik overgenomen van formulieren van de Geneeskun

dige Hoofdinspectie van Volksgezondheid (bijlage I). Het betreft

gegevens over persoonskenmerken en studievorderingen van de leer

ling. De inservice opleidingen zijn verplicht deze naar de Hoofd

inspectie op te sturen. Ze dienen ter controle van en om toezicht

te houden op de inservice opleidingen voor verpleegkundigen ~n

Nederland. Voor de gegevens zie bijlage 2. De gegevens zijn door

mij in het voorjaar van 1973 verzameld.

2.2. Aantal respondenten

Tabel 2. I geeft een overzicht van de onderzoeksgroepen.

Hierbij zijn van 718 leerlingen persoonsgegevens verkregen, ver-

deeld over 18 groepen in ZHA en 12 in ZHB.

Gegevens over het Ie studiejaar zijn van 580 leerlingen verkregen,

verdeeld over 16 groepen in ZHA en 11 groepen in ZHB.

Gegevens over het 2e studiejaar zijn van 421 leerlingen verkregen,

verdeeld over 13 groepen in ZHA en 9 groepen in ZHB.

Gegevens over het 3e studiejaar zijn van 245 leerlingen studie-

gegevens verkregen, verdeeld over 9 groepen in ZHA en 6 groepen

in ZHB.
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Tabel 2.1. Overzicht van degroepen 1n de verschillende studiefasen.

ziekenhuis A ziekenhuis B totaal.

gegevens aantal aantB.l aantal aantal aantal aantal
over groepen respon- groepen respon- groepen respon-

denten denten denten

persoons-
Ikenmerken 18 433 12 285 32 718

eerste
studiefase 16 327 I 1 253 27 580

tweede
s tud,i~Ja,s,e, , 1,3 25A ~. '" 1.6;7, " 21 4"ZI" "-,"

~erde

Istudiefase 9 154 6 91 15
~ 245

De vermindering van het aantal respondenten 1n elke studiefase ont

staat:

I. Doordat over een aantal groepen geen gegevens bekend waren van

latere studiefasen omdat ze nog niet zover met de opleiding ge

vorderd zijn.

2. Door het aantal leerlingen dat de studie 1n eerdere fase afbreekt.

In bijlage 4 is een overzicht te zien van het aantal leerlingen binnen

voorjaars-, najaars- en decembergroepen die bij dit onderzoek betrok

ken zijn. Verder geeft deze bijlage ook het aantal leerlingen per

groep en het aantal respondenten.

2.3. Verwerking van de gegevens

Vanuit de verkregen gegevens 1S een analyse schema opgezet om de

gegevens te verwerken. Aangezien het hier niet gaat om een aselecte

steekproef is het niet mogelijk toetsings methoden te gebruiken.

Er zal daarom bij de verwerking gezocht worden naar mogelijke samen

hangen tussen de variabelen om op de gestelde vragen een antwoord

te vinden. Als er een bepaalde samenhang tussen de variabelen wordt

gevonden, wordt de grootte daarvan bij de tabel vermeld.

De vergelijking tussen de ziekenhuizen zal in de anaiyse niet af

zonderlijk worden behandeld maar bij het vergelijken van de groepen op

bepaalde ker;nerken zal ook telkens een vergelijking tussen de zieken-
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huizen plaatsvinden op dat bepaalde kenmerk.

2.4. Statistische methoden voor de verwerking van de gegevens

Bij de verwerking zal gebruik worden gemaakt van verschillende

statistische procedures.

In de eerste plaats zijn statistische procedures gehruikt als

frequentie tabellen, kruistabellen en correlatie berekeningen.

Daarnaast wordt de contrastgroepenanalyse gebruikt om het verioop

te verklaren.

Contrastgroepenanalyse ~s een analysemethode om na te gaan ~n hoe

verre een bepaald verschijnsel (de afhankeIijke variabele) verklaard

kan worden door een aantal gegeven faktoren (de onafhankelijke varia

belen).

In ons geval is de afhankelijke variabele "vertrekgeneigdheid".

De analyse begint bijv. met een (grote) groep leerlingen waarvan

een deel vertrokken is. Op basis van een van 0e onafhankelijke

variabelen (zoals leeftijd, vooropleiding e.d.) wordt nu geprobeerd

om de oorspronkelijke groep in tweeen te splitsen en weI op zodanige

wijze dat de twee nieuwe groepen zoveel mogelijk van elkaar ver-

schiIIen qua hoogte van verloop (dus maximaal contrasteren).

Hiertoe worden aIle mogelijke splitsingen bekeken, waarna die split

sing wordt gekozen, die het grootstecontrast oplevert; ofweI , in

statistische termen, die het meeste variantie verklaart. Dit is de

eerste stap van de analyse. Bij de nieuw ontstane groepe, kan Men

telkens opnieuw gaan splitsen, totdat de groepen te klein worden

of totdat nieuwe splitsingen geen groot contrast meer opleveren;

de analyse wordt beeindigd.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze methode zie Segers (1968)

of artikelen van dezelfde auteur in Sociale Wetenschappen jrg. 6 en

7.
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Hoofdstuk 3

Vergelijking over de jaren 1967-1972

3. I. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de populaties bestaande uit leerlingen die

tussen 1967-1972 met de opleiding zijn begonnen over de jaren ver

geleken op een aantal kenmerken nl. leeftijd, geslacht, woonplaats

en vooropleiding, verloop en studieresultaten. Nagegaan zal worden

of verandering in kenmerken is opgetreden bij de groepen leerlingen

die gedurende deze jaren op achtereenvolgende tijds~ippen met de

opleiding zijn gestart.

nit zal zowel voor beide opleidingen gezamenlijk voor iedere

opleidingen afzonderlijk gebeuren.

Onderzocht zal worden ~n hoeverre eerder gedane veronderstellingen

al of niet juist zijn of ondersteund worden.

3.2. Onderzoek naar veranderingen ~n kenmerken

3.2. I. Leeftijd

Tabel 3. I. Verdeling naar leeftijd van de leerlingen van beide

opleidingen tussen 1967-1972.

aanvangsjaar van de studie

leeftijc 1967 1968 1969 1970 1971 1972 totaal

n % n % n % n % n % n % n %

17 40 (34) 35 (33 39 (31 ) 29 (32) 32 (27) 67 (42) 242 (34)

18 54 (45) 36 (34 53 (43) 30 (33) 47 (40) 59 (37) 299 (42)

19 14 (12) 14 ( 13 18 (14) 17 ( 19) 22 (19 ) 18 ( I 1) 103 (14)

20 5 ( 4) 3 ( 3\ 7 ( 6) 1 ( I) 5 ( 5) 5 ( 3) 26 ( 4)

21 0 ( 0) 3 ( 3) 3 ( 2) 2 ( 2 6 ( 5) 3 ( 2) 17 ( 2)

22 2 ( 3) 3 ( 3) 2 ( 2) 1 ( 1 2 ( 2) 3 ( 2) 13 ( 2)

> 22 3 ( 2) 2 ( 2) 3 ( 2) 1 ( 1 4 ( 3) 5 ( 3) 18 ( 2)

totaal 118(100) 106 ( 100) 125(100) 91 (100) I 18 (l00) 160(100) 718 (100)

n = aantallen

% = percent:ages
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uit bovenstaande tabel blijkt weinig verschil in leeftijdsopbouw

van de totale populatie (beide opleidingeri samen) in de periode

1967-1972. De 17- en 18-jarigen maken 76% van de totale onderzoeks

populatie uit. De gemidde1de Ieeftijd is 18 jaar en 2 maanden. De

groep 19-jarigen geeft een lichte stijgende tendens te zien van

12% tot 19%.

De groep 17-jarigen geeft een lichte daling te Z1en met uitzonde

ring van het jaar 1972.

Het totaal aantal Ieeriingen dat in beide ziekenhuizen in de jaren

1967-1972 in opleiding is. vertoont een golvende tendens met uit

zondering van 1972. Het grote aantal in dat jaar wordt veroorzaakt

doordat ziekerihuis A in 1973 een grater ziekenhuis betrekt (bijlage

5), waardoor men meer 1eerlingen kan aannemen. Waardoor deze gol

vende tendens wordt veroorzaakt is niet duidelijk.

Ook de leeftijdsopbouw tussen 1967 en 1972 en de gemiddelde leef

tijd van de leerlingen in elk der ziekenhuizen laten geen verschil

zien. De gemiddelde leeftijd van de 1eerlingen in beide ziekenhuizen

is nagenoeg gelijk.

Bij een vergelijking van de Ieeftijdsopbouw van de populatie tussen

de ziekenhuizen van aIle jaren samen, laat een klein verschil zien.

Onderstaande tabel 3.2. geeft een overzicht van een leeftijdsopbouw

in de 2 ziekenhuizen.

Tabel 3.2. Leeftijdsopbouw van de leerlingen per ziekenhuis

tussen 1967 en 1972.

1eeftijd ZHA ZHB E (epsilon)

n % n %

17 165 (38) 77 (27) + 11

18 165 (38) 134 (47) - 9

19 55 ( 13) 48 ( 17) - 4

20 14 ( 3) 12 ( 4) - I

21 12 ( 3) 5 ( 2) + I

22 12 ( 3) 1 ( 1) + 2

>22 10 ( 2) 8 ( 3) - I

ZHA ziekenhuis A

ZHB ziekenhuis B
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Het verschil in Ieeftijdsopbouw tussen de 2 ziekenhuizen zit in

de leeftijdsgroepen van de 17- en 18-jarigen.

In ziekenhuis A zijn deze groepen even groot (38%), terwijl in

ziekenhuis B de groep 17-jarigen 27% uitmaakt van de populatie

en de 18-jarigen 47%.

3.2.2. Geslacht

Tabel 3.3. Verdeling leeriingen naar geslacht tussen 1967-1972.

-
aanvangsjaar van de studie .,:otaal

geslacht 1967 ]968 1969 1970 1971 1972

n % n % n % n % n % n % n %--- _.-

vrouw lIS (98) 104 (97) I 16 (93) 80 (88) 87 (74) 122 (76) 624 (8/)'

man 2 ( 2) 3 ( 3) 9 ( 7) 1I (12) 31 (26) 38 (24) 94 (13)

totaal 117(100) 107( 100) 125(100) 91 ( 100) I 18 ( 100) 160(100) 7]8(100)

Van de leerling is 87% van het vrouwelijk geslacht. Er is een dui

delijke tendens waar te nemen dat steeds meer mannen het beroep van

verpleegkundige kiezen. Was het percentage mannen dat in 1967 de

verpleegkunde koos 2% in 1972 was dat 22% (tabel 3).

Tussen de ziekenhuizen blijken duidelijk verschillen te bestaan.

Zowel in ziekenhuis A als in ziekenhuis B geeft een stijging van

het aantal mannen te zien (zie onderstaande tabellen 3.4. en 3.5.).

De stijging bij ziekenhuis A is echter veel groter dan de stijging

in ziekenhuis B.

Tabel 3.4. Verdeling naar gesiacht ~n ZHA tussen 1967 en 1972.

aanvangsjaar van de studie totaal

geslacht 1967 1968 1969 1970 1971 1972
-

n % n % n % n % n % n % n %

vrouw 73 (97) 58 (97) 57 (86) 38 (90) 44 (60) 81 (69) 351 (81 )

man 2 ( 3) 2 ( 3) 9 (14) 4 (10) 29 (40) 36 (31) 82 (19)

totaal 75 (100) 60( 100) 66(100) 42(100) n(IOO) 117 (100) 433(100)
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Tabel 3.5. Verdeling naar geslacht in ZHB tussen 1967 en 1972.

aanvangsjaar van de studie totaal
geslacht 1967 1968 1969 1970 1971 1972

n % n % n % n % n % n % n %

vrouw 42(100) 46 (98) 59(100) 42 (86) 43 (96) 41 (95 273 (96 )

man o ( 0) I ( 2) o ( 0) 7 (14) 2 ( 4) 2 ( 5 12 ( 4)

totaal 42(100) 47 (100) 59(100) 49(100) 45 (100) 43 (100 285(100)

Bij navraag in ZHB bleek dat men omtrent het aannemen van manne

lijke leerlingen een ander beleid voerde dan in ZHA, waardoor het

aantal mannelijke leerlingen beperkt wordt gehouden.

3.2.3. Woonplaats

Tabel 3.6. Verdeling naar afstand tot de woonplaats tussen 1967

en 1972.

aanvangsjaar van de studie totaal
afstand 1967 1968 1969 1970 1971 1972,

n % n % n % n % n % n % n %

0- 10 km 39 (34) 21 (21) 31 (26) 29 (32) 33 (29) 54 (34) 207 (30)

11- 30 km 4 I (36) 47 (46) 48 (40) 31 (34) 29 (25) 60 (38) 256 (37)

31- 60 km 17 (15) 16 (16) 17 ( 14) 15 (17) 20 (18) 24 (I5) 109 (15)

~1-I00 km 6 ( 5) 9 ( 9) 10 ( 8) 7 ( 8) 21 (18) 1I ( 7) 64 ( 9)

100 km 12 ( 10) 8 ( 8) 15 (12) 8 ( 9) 11 ( 10) 10 ( 6) 64 ( 9)

totaal 115(100) 101 (100) 121 (100) 90(100) 114 (100) 159(100) 700(100)

Tussen de jaren waarap met de studie gestart is en de afstand tot

de woonplaats blijkt geen verband te bestaan.
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Tabel 3.7. Verdeling naar afstand tot de woonplaats tussen 1967-1972.

Hierbij zijn de 5 klassen (tabel 3.6.) teruggebracht tot

2 klassen.

aanvangsjaar van de studie

afstand 1967 1968 1969 1970 1971 1972

n % n % n % n % n % n %

0-30 km 80 (70) 68 (67) 79 (66) 60 (67) 62 (54) I 15 (72)

30 km 35 (30) 33 (33) 42 (34) 30 (33) 52 (46 ) 45 (28)

totaal 115(100) 101(100) 121(100) 90(100) ] 14 (] 00) 160(100)

Verdelen we de 5 klassen waarin de afstanden zijn verdeeld in

2 klassen (tabel 3.7.): van 0-30 km en verder dan 30 km.Ret

percentage, dat verder dan 30 km van het ziekenhuis woont,

blijft ongeveer gelijk (30%) met uitzondering van 1971, waar

dat 46% is.

De veronderstelling dat het recruteringsgebied voor leerlingen

van ziekenhuizen groter wordt, vindt geen ondersteuning.

Tabel 3.8. Verdeling naar afstand tot de woonplaats van de leer

lingen in ZHA tussen 1967-1972 (in percentages)

Flf s-tand aanvangsjaar van de studie.. 1967 1968 1969 1970 ]971 1972

0-30 km 77% 80% 63% 71% 76% 75%

30 km 23% 20% 37% 29% 24% 25%

Tabel 3.9. Verdeling naar afstand tot de woonplaats van de leer

lingen in ZHB tussen 1967 en 1972 (in percentages)

afstand aanvangsjaar van de studie

1967 1968 1969 1970 1971 1972

0-30 km 57% 50% 67% 72% 63% 67%

30 km 44% 50% 33% 28% 37% 33%

Bekijken we de ziekenhuizen apart, dan blijkt er in ZHA geen ten

dens te bestaan dat het recruteringsgebied groter wordt (tabel 3.8.).
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In ZHB Z1en we een verkleining van het recruteringsgebied tot

1971. In dat jaar en in 1972 neemt het percentage dat van 30 km

komt weer toe, doch blijft hoger dan in 1967 en 1968 (tabel 3.9.).

Tabel 3.10. Verdeling van de afstand naar woonplaats van de leer

lingen tussen ZHA en ZHB.

afstand ZHA ZHB totaal
E

n % n % n %

o- lD km 123 (29) 84 (31 ) 207 (30) - 2

11- 30 km 177 (42) 79 (29) 256 (37) +13

31- 60 km 76 (18) 33 (12) 109 ( 15) + 6

61-100 km 34 ( 8) 30 ( I 1) 64 ( 9) - 3
"100 km 15 ( 3) 49 ( 17) 64 ( 9) -14

totaal 425( lOO) 275(100) 714(100)

Tussen de ziekenhuizen A en B en de afstand tot de woonplaats

van de leerling voor aanvang van de studie blijkt geen groot

verschil te bestaan. Als we de percentages beschouwen blijkt dat

1n ZHB een groter percentage leerlingen is die van ver komen dan

in ZHA. De leerlingen van ZHA komen vaker uit de regio. Mogelij~

hangt dit samen met de godsdienst en de bekendheid van ZHA in de regio.

Uit navraag bleek dat dit verschil voor een groot deel veroorzaakt

wordt, doordat men in ZHB regelmatig stagiaires uit het westen van

het land had, die na de INAS-opleiding terugkwamen om de verpleeg

kundige opleiding te volgen.
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3.2.4. Vooropleiding

Tabel 3.11. Verdeling van de leerlingen naar vooropleiding tussen

1967 en 1972 in aanvangsjaar van de studie.

aanvangsjaar van de studie

voor- 1967 1968 1969 1970 1971 1972 totaal
opleidin$'

n % n % n % n % n % n % n %

laag 20 ( 17) 12 (11 ) 21 ( 17) 25 (27) 15 (13) 1I ( 7) 104 (IS)

midden 83 (70) 80 (75) 91 (73) 47 (52) 90 (77) 126 (73) 507 (70)

hoog 12 ( 10) 13 (12) 13 (10) 18 (20) 10 ( 9) 29 (18) 95 (13)

anders 3 ( 3) 2 ( 2) o ( 0) 1 ( 1) I ( I) 4 ( 2) I 1 ( 2)

totaal 118(100) 107 (100) 125(100) 91 (100) 116 ( 100) 160 (100) 717 (l00)

laag

midden:

hoog

vooropleiding (INAS,enkele jaren MAVO etc.)

vooropleiding (HAVO-mvO 3 jaren, MAVO)

vooropleiding (mvo, HAVO, etc.)

anders: toelating op grond van ervaring etc. of leerlingen met diploma

ziekenverpleging B

Zie voor exacte omschrijving bijlage 8.

Er blijkt geen duidelijk verschil tussen het aanvangsjaar van de

studie en de vooropleiding. De veronderstelling dat voor beide

inservice-opleidingen in de loop der jaren het opleidingsniveau

van de leerlingen zou stijgen is niet juist.

De verdeling naar vooropleiding verschilt voor beide opleidingen

van jaar tot jaar.

Vergelijken we de twee ziekenhuizen, dan blijkt een duidelijk ver

schil te bestaan zoals onderstaande tabel 3.12~ laat zien.
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Tabel 3.12. Verdeling van de vooropleiding t.a.v. de ziekenhuizen.

fVooropleiding ZHA ZHB totaal E
n 70 n % n %

lager 15 ( 4) 89 ( 31) 104 ( ]5) -27

~iddelbaar 342 ( 79) 165 ( 58) 507 ( 70) +21

~oger 68 ( 15) 27 ( 10) 95 ( 13) + 5

andere 9 ( 2) 2 ( I) I I ( 2) + I

totaal 434 ( 100) 283 (100) 717 (100)

Er is een verschil te constateren tussen de ziekenhuizen

wat betreft de vooropleiding van de leerlingen.

In ziekenhuis A hebben de leerlingen gemiddeld een hogere

vooropleiding dan in ziekenhuis B.

In Ziekenhuis A heeft slechts 4% een lagere vooropleiding,

terwijl dit percentage voor ziekenhuis B 31% is. Voor het

grootste deel komt dit verschil terecht bij de leerlingen

met een middelbare opleiding. In ziekenhuis A heeft 79%

van de leerlingen een middelbare vooropleiding en in ziekenhuis

B 58%.

Bij navraag bleek dat ziekenhuis A nagenoeg geen leerlingen

met een lagere vooropleiding aannam.

3.3. Studieresultaten.

In hoofdstuk is aandacht besteed aan de aspecten die van

invloed zijn op de studieresultaten nl. persoonlijke faktoren

en organisatiefaktoren. Tabellen 3.13 en 3.14 geven de studie

resultaten van het Ie studiejaar van de twee ziekenhuizen weer.

De studieresultaten zijn nog vergeleken met de persoonskenmerken

Daar tussen blijkt geen relatie te bestaan in deze gegevens.
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Tabel 3.13. Gemiddelde theoriecijfers van de Ie jaars leerlingen

tussen 1967 en 1971 per ziekenhuis.

1967 1968 1969 1970 1971

Ziekenhuis A 7,55 7,34 7,47 7,38 7,32

Ziekenhuis B 6,64 6,83 7,26 6,85 7,06

Tabel 3.14. Gemiddelde praktijk cijfers van de le jaars leerlingen

tussen 1967 en 1971 per ziekenhuis.

1967 1968 1969 1970 1971

Ziekenhuis A 7,49 7,04 7,22 6,70 7,05

Ziekenhuis B 6,71 6,83 6,95 7,32 7,13

Bij een vergelijking tussen de 2 ziekenhuizen in tabel 3.13 en 3.14

valt op dat de leerlingen in Ziekenhuis A hoger scoren dan de

leerlingen in Ziekenhuis B voor theorie maar niet voor praktijk.

In Ziekenhuis A is een lichte dalenqe tendens waarneembaar

bij de praktijkcijfers, terwijl de theoriecijfers gelijk

blijven.

In Ziekenhuis B worden de gemiddelde praktijkcijfers en in

mindere mate de theoriecijfers gedurende de jaren hoger.

Oorzaken voor de verschillen zijn moeilijk aan te geven door

het verschil in beoordelingsnormen.

Een hoofd van de opleiding 8uggereerde dat het verschil tussen

de ziekenhuizen_1.'1at de _Eeoorde lingsnormen betreft gedeel telijk

verklaard kon worden, doordat in ziekenhuis B de docenten

strenger beoordeelden dan in ziekenhuis A. Mogelijk hangt het

verschil in cijfers ook samen met de vooropleiding van de leer

lingen. In ziekenhuis B heeft nl. 31% van de leerlingen een lagere

opleiding tegen 4% in ziekenhuis A. Het dalen van het praktijk

cijfer kan mogelijk worden toegeschreven aan de toename van het

aantal mannelijke leerlingen in de opleiding doordat zij minder

verzorgend ingesteld zijn.



- 32 -

3.4. Dropouts

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de aanta11en

b1ijvers en dropouts tussen 1967 en 1971 tijdens de verschi11ende

studiefasen (studiejaren).

Tabe1 3.15. Overzicht b1ijvers en dropouts tussen 1967 en 1971.

Gedurende de drie studiefasen.

Aanvangsjaar van de studie

Startjaar van de 1I. 1967 1968 1969 1970 1971

Dropouts

Ie studiefase 37 ( 32) 21 ( 20) 27 ( 22) 25 ( 28) 28 ( 24)\

Dropouts

2e studiefase 12 ( 10) 8 ( 8) 6 ( 5) 12 ( 13) *--
Dropouts

3e studiefase 4 ( 3) 11 ( 10) 5 ( 4) * *- -
B1ijvers 65 ( 55) 67 ( 62) 87 ( 69) 54 ( 59) 89 ( 76)

Totaa1 118 (100) 107 ( lOa) 125 (100) 91 (100) 118 ( 100)

* Vanaf dat Jaar ontbreken gegevens.

Ret percentage dropouts voor de op1eidingen gezame1ijk 1n het

Ie studiejaar 1S gemidde1d 25%

2e studiejaar 1S gemidde1d 9%

3e studiejaar 1S gemidde1d 6%

Ret aanta1 1eer1ingen dat de studie niet afgemaakt heeft bedraagt

gemidde1d 40%.
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Tabel 3. 18. Overzicht van de gerniddelde percentages dropouts l.n het

Ie, 2e en 3e studiejaar.

,
ZHA ZHB

Ie studiejaar 23% 28%

2e studiejaar 5% 14%,'

3e studiejaar , 5% 7%
;

totaal 33% 49%

Bovenstaande tabellen (3.16. en 3.17.) geven overzichten van het

aantal blijvers en dropouts in de 2 onderzochte ziekenhuizen

tijdens de drie volledige studiejaren.

Vit de gegevens blijkt dat het percentage dropouts in ZHA

gerniddeld lager is (33%) dan in ziekenhuis B (49%).

Uit de tabellen blijkt een duidelijk verschil tussen de per

centages dropouts gedurende de studiefasen en tussen de

ziekenhuizen.

Wat zijn de oorzaken van dit verloop en dit verschil in verloop

tussen beide ziekenhuizen? In hoofdstuk I is al gezegd dat het

verloop waarschijnlijk veroorzaakt wordt door zowel persoons

faktoren als organisatiefaktoren. In het volgende hoofdstuk

zullen de blijvers en dropouts op een aantal kenrnerken vergeleken

worden. Mogelijkerwij ze hangt het verloop hierrnee sarnen. Een

tweede groep faktoren, de organisatiefaktoren is, naar verrnoeden

Wl.J, ook van invloed op het verloop. Hierover bestaan echter

geen gegevens. Deze organisatiefaktoren zullen dan op de hele

opleiding, Ie, 2e en 3e studiejaar van invloed zijn. Daarorn is

het verloop per kalenderjaar uit de totale opleiding vergeleken.

Hiervoor zijn de jaren 1969, 1970 en 1971 vergeleken orndat van de

andere jaren gegevens ontbraken. In ziekenhuis A was het verloop

uit de opleiding tijdens deze jaren 28, 39 en 24% en in ziekenhuis

B resp. 35, 49 en 51%. Ziekenhuis B vertoont tijdens deze jaren een

stijging van 35 tot 51%, terwijl in ziekenhuis A het verloop het

hoogste is in 1969 (39%). (Voor verdere interpretatie zijn rneer or

ganisatie gegevens nodig.)
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3.5. Conclusies

In hoofdstuk 1 van dit rapport zijn een aantal leronderstellingen

gesteld omtrent verschuivingen in de persoonskenmerken van de

totale populatie gedurende de jaren 1967 tim 1972. Vervolgens

zijn er een aantal veronderstellingen opgesteld t.a.v. verschuivingen

en verschillen in de persoonskenmerken tussen de populaties leer

lingen van ziekenhuis A en ziekenhuis B gedurende deze jaren.

Uit de resultaten zijn de volgende conclusies t.a.v. de gedane

beweringen te trekken.

Leeftijd: De gemiddelde l~eftijd van de jaargroepen~ lS tijdens de

jaren 1967 tim 1972 vrijwel gelijk.

Bij de leeftijdsopbouw van de jaargroepen zlJn lichte

verschuivingen te zien.

1. Het percentage 17-jarigen wordt geleidelijk kleiner,

met uitzondering van 1972 (van 34% - 27% en in 1972

42%).

2. De groep 19-jarigen wordt geleidelijk groter (12-18%)

tot 1970 daarna niet meer.

Tussen de ziekenhuizen lS kleine samenhang wat betreft de

leeftijdsverdeling van de populatie.

Er zijn kleine verschillen in de groep 17- en 18-

jarigen van beide ziekenhuizen. De groep 17- en 18-jarigen

vormt in beide ziekenhuizen 75% van de populatie. In

ziekenhuis A is de verde ling 17-jarigen 38% en 18-jarigen

38% van de populatie.

In ziekenhuis B is de verdeling anders nl. 17-jarigen

27% en 18-jarigen 47% van de populatie.

Meer algemeen: Er lS geen verschil in gemiddelde leeftijd

van de jaargroepen, weI geringe verschuivingen in de

leeftijdsopbouw. De ziekenhuizen verschillen in leeftijds

opbouw van de populatie, wat betreft de 17- en 18-jarigen.

x
De jaargroep is de totale groep leerlingen die In een bepaald

kalanderjaar aan de opleiding gestart is.
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Geslacht: Er blijkt verschil te zijn tussen de aanvangsjaar van

de studie en geslacht. Gedurende de jaren 1967-1972

is er een sterke toename van het aantal leerlingen

van het manneIijk geslacht van 2 tot 22% van de jaar

groep.

De stijging van het aantal mannelijke leerlingen is het

sterkst in ziekenhuis A van 3% tat 40% in ]97]. In

ziekenhuis B van 0 tot 4%. In ziekenhuis B is er

nauwelijks sprake van een stijging. 1970 met ]4%

mannelijke leerlingen is duidelijk een uitschieter.

De bewering dat het aantal manneIijke Ieerlingen in

de opleiding toeneemt, wordt wei ondersteunt maar de

mate waarin verschilt per ziekenhuis.

Woonplaats: Er blijkt geen verschil te bestaan tussen de aanvangs

jaren, van de studie en de afstand tot de woonplaats.

Het percentage leerlingen dat verder dan 30 km van het

ziekenhuis woont neemt nauweIijks toe. Ret jaar 1971

vormt met 46% hierop een uitzondering.

Het percentage dat verder dan 30 km van het ziekenhuis

woont is in ZHB groter (40%) dan ~n ZHA (29%). De

afstand tot het huis neemt iets af in ZHB maar niet

in ZHA.

Vooropleiding: Tussen de jaren 1967 en 1973 treedt er geen ver

schuiving op wat betreft de vooropleiding van de

Ieeriingen. Wei treden er verschillen op tussen de

jaren.

Tussen de ziekenhuizen bIijkt weI verschil te bestaan

t.a.v. het niveau van de vooropleiding. De gemiddelde

vooropleiding is in ZHA hoger dan in ZHB.

Studieresultaten: De studieresultaten van de leeriingen in de

eerste studiefase veranderden tussen 1967 en 1971

slechts weinig. Tussen de ziekenhuizen werden kleine

verschillen in studieresultaten gevonden. Om echter
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oorzaken van deze veranderingen en verschillen aan

te geven kan niet omdat daarvoor extra gegevens nodig

zijn.

Dropouts: Uit de gegevens blijkt dat het verloop het grootst is

in de eerste studie fase nl. 25% gemiddeld tussen

1967 en 1971. Er is duidelijk verschil tussen de

ziekenhuizen wat betreft de hoogte van het verloop.

In ziekenhuis B is het totale verloop het grootst

(49%) en in ziekenhuis A 33%.

De hoogte van het verloop fluctueerd gedurende de jaren

waarbij geen duidelijke richting aan is te geven.

AIleen ziekenhuis B vertoont een stijging wat betreft

de hoogte van het verloop.
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Hoofdstuk 4.

Verschillen in persoonskenmerken tussen blijvers en dropouts.

4.1. Inleiding.

Een van de vraagstellingen van dit onderzoek is het vergelijken

op een aantal persoonsvariabele van leerlingen die de studie

bij de inservice opleiding afmaken (blijvers) en degenen die

deze studie niet afmaken (dropouts).

De persoonsvariabelen zijn: leeftijd, geslacht, vooropleiding

en afstand van het ziekenhuis tot de woonplaats voor aanvang

van de studie (verder woonplaats genoemd).

De vraag is nu in hoeverre de blijvers en dropouts t.a.v. deze

variabelen verschillen. In dit hoofdstuk zullen de blijvers

en dropouts op deze variabelen worden vergeleken. Hierbij komt

de nadruk te liggen bij de vergelijking tussen blijvers en

dropouts in het Ie studiejaar omdat in die studieperiode het

percentage dropouts het grootst is (zie tabel 3.15).

Vervolgens zullen de ziekenhuizen worden vergeleken t.a.v.

blijvers en dropouts. Deze vergelijking vindt plaats omdat

verondersteld wordt dat ook organisatie-faktoren een belangrijke

invloed hebben op de beslissing om de opleiding te verlaten.

Misschien dat niet verklaarbare verschillen in verloop tussen

de ziekenhuizen veroorzaakt worden door die organisatiefaktoren.

4.2. Leeftijd

Uit onderzoek bleek dat jongere leerlingen sneller geneigd zijn

te vertrekken dan oudere leerlingen. Uit bovenstaande gegevens

blijkt echter geen groot verschil in leeftijd tussen blijvers

en dropouts.
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Tabel 4. I. Verdeling blijvers en dropouts naar leeftijd voor

ziekenhuis A en ziekenhuis B samen, na de eerste

studiefase.

Leeftijd Totaal Blijvers Dropouts

n % n % n %

17 jaar 182 ( 100) 140 (77) 42 (23)

18 jaar 245 ( 100) 178 (73) 67 (27)

19 jaar 87 ( 100) 65 (75) 22 (25)

20 jaar 23 (100) 19 (83) 4 (17)

21 J aar 14 ( 100) 12 (86) 2 (14)

22 jaar 12 ( 100) 1 I (92) 1 ( 8)

>22 jaar 17 ( 100) 14 (82) 3 ( 18)

580 ( 100) 439 (76) 141 (24)

We Zlen echter wei in tabei 4. I. dat uit de groep jongeren

van 17, 18 en 19 jaar een groter percentage vertrekt dan uit

de groep ouderen, nl. 23, 27 en 25% tegen 17, 14, 8 en 18%

van de oudere ieerlingen.

De bewering wordt wei ondersteund ais we naar de verschillen

in percentage kijken. Het aantal ouderen IS echter klein.

Vergelijken we de 2 ziekenhuizen met elkaar dan blijkt dat er

een verschil bestaat tussen biijvers en dropouts wat betreft

leeftijd in Ziekenhuis A maar niet in Ziekenhuis B (zie bijlage

10) .

Mogelijkerwijze kan dit veroorzaakt worden door verschil in

organisatie-faktoren. Zoals sfeer e.d. Verder zien we dat het

percentage dropouts bij de 17-jarigen lager is dan bij de 18

en 19-jarigen in ziekenhuis A. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn:

1. een minder kritische houding t.o.v. de organisatie dan de

18- en 19-jarigen.

2. het minder bekend zijn met de alternatieve mogelijkheden, door

dat ze nog niet gewerkt hebben.
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In het 2e en 3e studiejaar b1ijkt het percentage dropouts wat

groter te zijn bij de ouderen dan bij de jongere leerlingen

(zie bijlage 10). Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de

meeste leer1ingen met een ziekenverpleging B-dip1oma in het 2e

jaar starten. Deze leerlingen behoren tot de groep ouder dan

19 jaar. Wordt die groep buiten beschouwing gelaten dan is het

percentage dropouts voor aIle leeftijdsgroepen ongeveer ge1ijk

n1. + 12% in het 2e jaar. In het 3e jaar is het percentage

dropouts het grootst bij de leerlingen ouder dan 19 jaar nl.

~ 20% gemiddeld terwijl het percentage droputs bij de jongeren

17 tim 19 jaar gemiddeld 7% bedraagt. Dit komt voornamelijk

in ziekenhuis A voor. Ook het 2e en 3e studiejaar geven ver

schillen te zien tussen de ziekenhuizen t.a.v. de percentages

dropouts. Het percentage dropouts in het 2e studiejaar is

gemiddeld 11% in ziekenhuis A en in ziekenhuis B 19%. In zieken

huis A wordt dit veroorzaakt door de oudere leerlingen (Q = 0,61)

waaronder degenen met een B-diploma, terwijl in ziekenhuis B

het ook veroorzaakt wordt door de jongere leerlingen (Q = 0,19).

Ook in het derde jaar vertrekken er in ziekenhuis A meer ouderen

dan jongeren (Q = 0,60) terwijl in ziekenhuis B niet noemenswaard

meer ouderen vertrekken. Procentueel vertrekken er in ziekenhuis

A 8% in ziekenhuis B 12% leerlingen.

Algemeen kan gezegd worden dat de neiging tot vertrek,gerelateerd

aan de leeftijd) per studiejaar verschilt.

In het Ie studiejaar is er een grotere vertrekgeneigdheid van

jongere leerlingen (17, 18- en 19-jarigen). In het 2e en 3e

studiejaar vertrekken meer ouderen vooral in ziekenhuis A. De

vertrekgeneigdheid tussen de ziekenhuizen verschilt:

studiefase Ziekenhuis A Ziekenhuis B

1e studiejaar overwegend jongeren geen/weinig verschil

2e studiejaar vooral ouderen wat meer jongeren

3e studiejaar vooral ouderen iets meer ouderen
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4.3. Geslacht

Tabel 4.2. Relatie geslacht - blijvers en dropouts.

Totaal ziekenhuis A + ziekenhuis B

Geslacht aantal blijvers dropouts

n % n % n %

vrouw 518 (100) 388 (75) 130 (25)

man 62 ( 100) 51 (82) I 1 ( 18)

580 (1 OO~ 438 (76) 141 (24)

De bewering dat vrouwelijke leerlingen een grotere vertrekgeneigd

heid vertonen dan mannelijke leerlingen wordt weI ondersteund

doch er is geen groot verschil tussen blijvers en dropouts

t.a.v. de variabele geslacht (Q = 0,22). Uit de groep vrouwelijke

leerlingen vertrekt 25% terwijl uit de groep mannelijke leer

lingen 18% vertrekt in het Ie studiejaar.

Bij de gegevens van het 2e en 3e studiejaar zijn de aantallen

mannelijke leerlingen te klein om er uitspraken over te doen

omtrent de vertrekgeneigdheid.

Bij een vergelijking van de 2 ziekenhuizen blijkt dat het

vertrekpercentage mannelijke leerlingen in ziekenhuis A 15% is

en in ziekenhuis B 33,3% (bijlage II). Ret aantal in ziekenhuis

B is te klein (9) om hier veel waarde aan te hechten.

De bewering dat vrouwelijke leerlingen eerder vertrekken dan

mannelijke leerlingenvindt in dit materiaal een lichte onder

steuning. Er is slechts een gering verband.
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4.4. Vooropleiding

Tabel 4.3. Overzicht blijvers en dropouts voor ziekenhuis A en

ziekenhuis B samen.

Vooropleiding totaal blijvers dropouts

n % n % n % \

laag 100 ( 100) 80 (80) 20 (20)

midden 400 ( 100) 299 (75) 101 (25)

hoog 68 ( 100) 53 (78) 15 (22)

ander 8 ( 100) 5 (62) 3 (38)

576 ( 100) 437 (76) 139 (24)

Door de afwijkende vooropleiding van categorie " anders" (dispensa

tie i.v.m. ervaring of i.v.m. diploma B) wordt deze niet bij de

analyse betrokken. Er blijkt geen verschil te bestaan tussen

blijvers en dropouts in relatie met de vooropleiding. Er vindt

een iets grater verloop plaats bij de mensen met een middel-

bare en hogere vooropleiding dan bij de groep leerlingen

met een lagere vooropleiding.

Het verschil is te miniem om er iets over te zeggen. De bewering

dat leerlingen met een hogere vooropleiding een grotere

vertrekgeneigdheid bezitten i.v.m. mogelijk meer alternatieven

en een kritischere houding t.a.v. de organisatie vindt geen

ondersteuning in dit materiaal. Bekijken we de ziekenhuizen

afzonderlijk dan vinden we meer ondersteuning omtrent de

samenhang tussen vooropleiding en verloop uit de opleiding (zie

bij lage 12).

In ziekenhuis B Z1en we een toename van het verloop naarmate de

vooropleiding hoger is. In ziekenhuis A is het percentage dropouts

bij leeriingen met een middelbare vooropleiding weI hoger maar

het percentage neemt niet geleidelijk toe zoals in ziekenhuis B.
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In het 2e jaar zien we een niveIIering van de verschiIIen. De ver

loop percentages voor de totale groep zijn:

n %

vooropleiding Iaag verloop 9 (15)

midden: verloop 29 (12)

hoog verloop 5 (10)

Het percentage dropouts neemt weI iets af naarmate de vooropleiding

hoger is, echter te weinig om er enige conclusies aan te kunnen

verbinden. Tussen de ziekenhuizen treden ook slechts kleine ver

schillen op (zie bijIage 12) t.a.v. de percentages verloop in reIa

tie met de vooropleiding.

In het derde jaar zien we een toename van het percentage dropouts

bij de Ieerlingen met een hoge vooropleiding van

n %

vooropleiding laag verloop 3 ( 9)

midden: verloop 12 ( 8)

hoog verloop 5 ( 17)

De aantallen zijn echter te klein om grote waarden aan te hechten.

Het hoge verloop van 17% wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door

dat 3 (43%) Ieerlingen in ziekenhuis B met een hoge vooropleiding

vertrekken.

Concluderend kan gezegd worden dat er geen eenduidige relatie

in dit materiaal aanwezig is tussen vertrekgeneigdheid van de

leerling en zijn vooropleiding.

Bij uitsplitsing per ziekenhuis vertoont ziekenhuis Been zeer

genng positief verband, hetgeen te herleiden is. tot het Ie en

het 3e jaar. De zeer geringe vuIIingen vertekenen echter het

beeld bij de hoge vooropleidingen.
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4.5. Woonplaats

Tabel 4.4. Afstand tot de woonplaats versus blijvers en dropouts

voor beide ziekenhuizen samen.

Totaal ziekenhuis A + ziekenhuis B.

Woonplaats totaal blijvers dropouts

n % n % n %

0-10 km 159 ( 100) I I 1 (70) 48 (30)

11-30 km 200 ( 100) 157 (78) 43 (22)

31-60 km 90 (100) 65 (72) 25 (28)

61-100km 53 ( 100) 44 (83) 9 ( 17)

100 km 60 (100) 48 (80) 12 (20)

562 (100) 425 (76) 137 (24)

Er blijkt geen relatie te bestaan tussen de vertrek geneigd

heid en de afstand tot de woonplaats. Uit klassen 0-10 km en

31-60 km vertrekken relatief de meeste leerlingen. Voor beide

ziekenhuizen samen is dat resp. 30% voor klasse 0 (0-10 km)

en 28% voor klasse 2 (31-60 km).

De gegevens ondersteunen niet de veronderstelling dat leer

lingen waarvan de afstand tot de duurzame relaties (bijv.

ouders) groot is een grotere kans op vertrek bezitten dan de

leerlingen bij wie die afstand klein is. Ook voor beide

ziekenhuizen zijn de klassen 0-10 km en 31-60 km de klassen

met de grootste verloop percentages (bij lage 13) ,

nl. voor ziekenhuis A: klasse 0-10 km is 31% en klasse 31-60 km ~s 26%

ziekenhuis B: klasse 0-10 km ~s 29% en klasse 31-60 km ~s 31%

Dit verschijnsel zou miss chien door de volgende 2 faktoren verl

klaard kunnen worden.

I. de mogelijkheid tot het al of niet continueren van vroegere

relaties en verb and hiermee de wil tot het aangaan van

nieuwe relaties in en rond het ziekenhuis.

2. het kennis hebben van mogelijke alternatieven.
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ad I. Voor leerlingen die van verder buiten het ziekenhuis komen

dus van 11 -;>100 km treden er 3 situaties op t.a.v. con

tinuering met vroegere relaties.

1. megelijkheid tot continuering van de relaties klasse 1.

2. de onmogelijkheid van continue ring met vroegere relaties

omdat de afstand te groot wordt (kiassen 3 en 4).

3. een middengebied (klasse 2) waar dit weI kan maar veel

moeite kost.

ad 2. Leerlingen die uit de directe omgeving komen zullen hier

waarschijnlijk meer alternatieven kennen. Verandering van

beroep heeft weinig invloed op verandering van woonplaats

en op relaties met de vriendenkring. Voor Ieeriingen die

van ver komen brengt verandering van beroep ook mee een

verandering van woonplaats en een terugkeren in een vrienden

kring die ze 'verlaten' hadden.

De eerste twee situaties zijn voor de leerlingen duidelijk. In

het derde geval wordt het moeilijker omdat de leerling miss chien

denkt de vroegere relatie aan te kunnen houden en daardoor

minder moeite doet om hier nog vrienden relaties op te doen.

Doordat hi; de vroegere relaties moeilij k kan aanhouden komt

hij in een vacuum terecht, waardoor een gevoel van dissatisfactie

optreedt. Dit zal dan uitmonden in vertrek uit het ziekenhuis.

In het 2e jaar vindt het grootste vertrek plaats in de klassen

31-60 km en verder dan 100 km resp. 18% en 21% (zie bijlagen).

In ziekenhuis A is het vertrekpercentage het grootst in de

klassen 61-100 km en ;>100 km resp. 21% en 20%. In ziekenhuis B

hebben de klassen 11-30 km en 31-60 km de grootste vertrek

percentages nl. 30% en 25%.

Ret derde jaar zijn de vertrekcijfers het hoogst in klasse 0-10

km en 11-30 km met resp. 12% en 14%. Ook bij de ziekenhuizen

is het vertrekpercentage het hoogst in klasse tussen 0 en 30

km (zie bijlage 12).

Conclusie: de veronderstelling dat leerlingen, waarvan de afstand

tot de woonplaats groter is, een grotere vertrek geneigdheid

bezitten dan leerlingen waarvan de afstand tot de woonplaats

kleiner is wordt niet door de gegevens ondersteund. Waarschijnlijk
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zijn hier meerdere mechanismen werkzaam, zoals de kennis van

alternatieven en de wil tot het aangaan van een relatie met

mensen in en rondom het ziekenhuis.

4.6. Contrastgroepenanalyse

Ook met behulp van de contrastgroepenanalyse is getracht door

middel van de persoonsvariabelen de vertrekgeneigdheid te ver

klaren. In onderstaande tabel 4.5. is een overzicht gegevens

van verkregen resultaten. Hieruit blijkt dat de achtergronds

variabelen niet noemenswaardig bijdragen tot de verklaring van

de vertrekgeneigdheid. Voor de verklaring werd gebruik gemaakt

van de volgende onafhankelijke variabelen:

- ziekenhuis

- leeftijd

- geslacht

- woonplaats

- vooropleiding

- jaar van toelating

- onderbreking door ziekte

Als afhankelijke variabele werd gekozen het al of niet vertrok

ken zijn tijdens het eerste studiejaar.

Tabel 4.5. Verklaarde en onverklaarde variatie in de contrast-

groepenanalyse (zie bijlage 14).

rrotale variatie 51 ,43 = 100%

rrussen-groepen-variatie (verklaard) 6, 11 = 11,8%

Binnen-groepen-variatie (onverklaard) 45,32 = 88,2%

Ui tsplitsing:

1. ziekenhuis 1 ,22 = 2,4%

2. ziekteverzuim 0,52 = 1 ,0%

3. jaar van toelating ( 1-2 tim 7)x 0,78 = . 1 ,5%

4. vooropleiding (3-0 tim 2) 0,55 = 1 , 1%

5. vooropleiding (0 tim 1-2) 0,79 = 1 ,5%

6. jaar van toelating ( ]-2 tim 7) 0,56 = : 1 ,1%

7. j aar van toelating (2 tim 4-5 tim 7) 0,90 = 1 ,7%

8. vooropleiding (0-1) 0,79 = 1 ,5%

x) Z' d . b' . 1 2
~e voor co er~ng ~J age •
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Tabel 4.5. geeft de totale verklaarde en onverklaarde variaties

waarbij de uitsplitsing aangeeft hoeveel elke analyses tap tot

de verklaring van het verloop heeft bijgedragen. Van het ver

loop wordt door deze contrastgroepenanalyse 11,8% verklaard.

Hiervan wordt bij de uitsplitsing het meeste door de variabele

ziekenhuizen verklaard. De andere variabelen dragen slechts

weinig tot de verklaring van het verloop bij.

4.7. Conclusies.

In dit hoofdstuk zijn de bIijvers en dropouts van beide op

Ieidingen met elkaar vergeleken op een aantal persoonskenmerken.

Hierbij is ook een vergelijking gemaakt tussen de blijvers en

dropouts per ziekenhuis. De studiejaren zijn steeds apart

bekeken, waarbij de nadruk op het Ie studiejaar gelegd is

omdat tijdens dat jaar de meeste leerlingen de opleiding af

breken. Voor een aantal veronderstellingen werd nagegaan of

ze door het materiaal ondersteund worden. Hieronder voIgt een

overzicht van de belangrijkste resultaten.

Leeftijd

De bewering dat dropouts over het algemeen jonger zijn dan blijvers

wordt aIleen voor het 2e studiejaar ten dele ondersteund, in het 2e
-_..._._~--

en 3e jaar niet meer. Uit de groep 17, 18 en 19-jarigen vertrok

gemiddeld 25% van de Ieerlingen. Uit de groep 20 jaar en ouder

vertrok gemiddeld 14% van de leerlingen. Dit verschil ~s ~n

ziekenhuis A weI aanwezig maar in ziekenhuis B niet. In het

2e en 3e jaar verdwijnen de verschillen tussen de oudere en

jongere leerlingen waarbij in het 3e jaar het percentage drop

outs bij de ouderen groter 1S dan bij de jongeren.

Geslacht

Het percentage dropouts is bij leerlingen van het vrouwelijke

geslacht 25% terwijl dit bij de leerlingen van het mannelijk

geslacht 18% is. Dit geeft weI ondersteuning aan de bewering
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dat leerlingen van het vrouwelijke geslacht geneigd zijn eerder

te vertrekken dan leerlingen van het mannelijk geslacht. De

aantallen mannen zijn echter klein. Ook in ziekenhuis A werd

dit resultaat gevonden doch tn ziekenhuis B vertrok een groter

percentage mannen nl. 3 van de 9 mannelijke leerlingen.

Het aantal is te klein om er uitspraken over te doen.

Vooropleiding

Er is geen verband gevonden tussen de vertrekgeneigdheid en

het nivo van de vooropleiding.

Per ziekenhuis bekeken zijn er kleine verschillen. In ziekenhuis

A vertrekt I (8%) leerling met een lagere vooropleiding en 8

(17%) met een hogere vooropleiding tn het Ie studiejaar.

In ziekenhuis B is di t resp. 19 (22%) en 7 (35%). Als we de

ziekenhuizen apart bekijken blijkt er een kleine ondersteuning

te bestaan voor beweringen dat leerlingen met een hogere

vooropleiding eerder vertrekken tijdens het Ie studiejaar dan

leerlingen met een lagere vooropleiding.

Over het 2e en 3e studiejaar zijn geen uitspraken te doen

omdat de celvullingen (de aantallen) daarvoor te gering zijn.

Woonplaats

De bewering dat leerlingen die verder weg wonen eerder ver

trekken dan leerlingen'die dicht bijwonen wordt niet onder

steund door de onderzoeksresultaten. Het grootste verloop

in het Ie studiejaar vindt plaats bij de leerlingen die op

een afstand van 0 tot 10 km en leerlingen die op een afstand

van 30 - 60 km van het ziekenhuis wonen. Verondersteld wordt

dat hier 2 faktoren mee spelen, een mogelijkheid van andere

alternatieven en een mogelijkheid van het continueren van

vroegere vriendschapsrelatie. In het 2e en 3e jaar vervagen

deze verschillen enigszins.
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Algemeen kan gezegd worden dat de veronderstellingen dat de bIijvers

en dropouts verschillen in persoonskenmerken weinig ondersteuning

vindt. Er treden weI verschiIIen per ziekenhuis op. Dit wordt ook

aangetoond met de contrastgroepenanalyse waar de ziekenhuizen de

grootste verklaring voor het vertrek van de Ieerling geven. Daarom

is het nodig om die organisatiefaktoren die mogelijk van invloed

zijn op het verloop te onderzoeken. Dit kan dan meer inzicht geven

in de verschillen tussen de ziekenhuizen wat betreft het verloop

onder Ieerlingen.
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Hoofdstuk 5.

Reden en tijdstip van vertrek.

5. I. Inleiding

In het voorgaande deel zijn de verschillen tussen blijvers en

dropouts besproken. In dit hoofdstuk zal aandacht besteed

worden aan de redenen van vertrek, vertrekmoment (het tijdstip

waarop de leerling de opleiding afbreekt).

5.2. Reden van vertrek

Het verlaten van de opleiding heeft niet voor elke leerling

dezelfde oorzaak. De ene vertrekt wegens studiemoeilijkheden,

de ander omdat hij het niet interessant vindt.

De ware reden van vertrek wordt echter niet altijd als reden

opgegeven. Dit komt waarschijnlijk het meeste voor als men

vertrekt om redenen die in de sfeer van de interpersoonlijke

relaties liggen. Men zal dan waarschijnlijk een reden opgeven

die buiten de persoonlijke sfeer ligt,zoals geen interesse

of iets dergelijks. Om toch enig inzicht te krijgen zullen we

een aantal overzichten geven van deze reden en ze relateren

aan persoonskenmerken. Mogelijk vinden we dan en~g ver-

band waarmee dan verder gewerkt kan worden.

Wanneer we de scores bekijken van tabel 5.1. dan blijkt dat de

2 ziekenhuizen andere termen gebruiken. B.v. aanpassingsmoeilijk

heden wordt in ziekenhuis B niet gebruikt. Een ander punt

is dat men niet altijd de oorzaak van vertrek opgeeft maar

het gevolg bij "andere beroep". Tenslotte wordt niet steeds

dezelfde inhoud toegekend aan de trefwoorden. Bij de inter

pretatie van de gegevens zullen we hiermee rekening moeten houden.

Bekijken we de vertrekreden voor het Ie jaar dan blijkt dat het

meest als reden wordt opgegeven: studiemoeilijkheden 28% en

ander beroep 26%. Het verschilt echter nog alwat per ziekenhuis.
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De drie redenen die in ziekenhuis A het meeste voorkwamen zijn:

studiemoeilijkheden 35%, geen interesse 19% en huishoudelijke

omstandigheden 14%.

In ziekenhuis B zijn de drie meest genoemde redenen:

ander beroep 39%, studiemoeilijkheden 20% en 13% gaf andere

redenen op of geen.

In het tweede of derde Jaar wordt steeds minder gescoord op

redenen als studiemoeilijkheden, doch het percentage dat als

reden huwelijk opgeeft voor vertrek neemt toe.



Vertrekredenen Ie studiefase 2e studiefase 3e studiefase totaal

ZIlA ZHB totaal ZIlA ZHB totaal ZIlA ZHB totaal

n 01 n % n % n % n % n % n % n % n % n %/0

1. Studiemoeilijkheden 27 ( 35) 15 ( 20) 42 ( 28) 7 ( 25) 6 ( 18) 13 ( 21) 1 ~ 8) o ( 0) 1 ( 4) 56 ( 2l

2. Afwijzing bij examen 2 ( 3) 2 ( 3) 4 ( 3) o ( 0) o ( 0) a ( 0) a ~ 0) a ( 0) a ( 0) 4 ( ..
.t.

3. Aanpassingsmoeilijkheden 2 ( 3) a ( 0) 2 ( 1) 1 ( 4) a ( 0) 1 ( 2) a ( 0) a ( 0) a ( 0) 3 ( 1
4. Ongeschikt 4 ( 5) 3 ( 4) 7 ( 5) a ( 0) a ( 0) o ( 0) a ( 0) 1 ( 9) 1 ( 4) 8 ( ~-
5. Geen interesse 15 ( 19) a ( 0) 15 ( 10) 8 ( 29) o ( 0) 8 ( 13) 3 . 23) 1 ( 9) 4 ( 17) 27 ( 11
6. Ander beroep 4 ( 5) 34 ( 47) 39 ( 26) 2 ( 7) 12 ( 36) 14 ( 23) 4 ( 31) 2 ( 18) 6 ( 25) 58 ( 25
7. Huishoudelijke

omstandigheden 11 ( 14) a ( 0) 11 ( 7) 4 ( 14) 1 ( 3) 5 ( 8) a ( 0) a ( 0) o ( 0) 16 ( 7

8. Huwelijk 3 ( 4) 5 ( 7) 8 ( 5) 2 / 7) 7 ( 21) 9 ( 15) 3 ( 23) 3 ( 28) 6 ( 25) 23 ( 1C,
9. Ziekte 1 ( I ) 1 ( 2) 2 ( 1) 2 ( 7) 1 ( 3) 3 ( 5) 1 ( 8) a ( 0) 1 ( 4) 6 ( 3

10. Andere redenen 6 ( 8) 9 ( 13) 15 ( 10) 2 ( 7) 2 ( 6) 4 ( 7) 1 ( 8) 2 ( 18) 3 ~ 12) 22 ( S

11. Opleiding elders 2 ( 3) 3. ( 4) 5 ( 3) a ( 0) 4 ( 12) 4 ( 7) a ( 0) 2 ( 18) 2 ( 8) 11 ( ~-
Totaal 77 (loa) 72 (100) 149 (100) 28 (100) 33 (100) 61 (100) 13 (loa) 11 (100) 24 (100) 234 (laC

Tabel 5.1. Overzicht van de verdeling naar reden van vertrek in de Ie, 2e en 3e studiefase

VI
N
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Vermijdbaar en onvermijdbaar verloop.

Ret aantal redenen dat door de ziekenhuizen wordt opgegeven is

nogal groot. Ret is mogelijk ze in enkele klassen in te delen.

Bij het verloop van mensen uit een organisatie wordt vaak

onderscheid gemaakt tussen 2 soorten van verloop.

1. Onvermijdbaar verloop. Dit verloop wordt niet door de organ1

satie beinvloed bv. sterfte, huwelijk.

2. Vermijdbaar verloop. Dit soort van verloop wordt wei

beinvloed door de organisatie bv. vertrek i.v.m. aanpassings

moeilijkheden.

In de organisatie zal in hoge mate geinteresseerd zijn 1n de

oorzaak van het vermijdbare verloop omdat men daar mogelijk iets

aan kan doen. Op grond nu van de redenen van vertrek zoals

die door de ziekenhuizen is opgegeven zal het vermijdbare

verloop in enkele klassen worden ingedeeld. Deze klassen zijn:

klasse 1: leerlingen die wegens studie moeilijkheden ver-

trekken. Rieronder vallen de redenen: studiemoeilijk

heden en afwijzing bij examen.

klasse 2: leerlingen die moeilijkheden ondervinden bij het zich

aanpassen aan de organisatie van het ziekenhuis.

Rieronder vallen de redenen: aanpassings moeilijkheden

en ongeschikt.

klasse 3: leerlingen met een beroepsbeeld dat niet overeenkomt

met hun perceptie in het ziekenhuis.

Rieronder vallen de redenen: geen interesse en ander

beroep.

Ret onvermijdbare verloop wordt met klasse 4 aangeduid. Rieronder

vallen de redenen: huishoudelijke omstandigheden, ziekte,

huwelijk, opleiding elders, een ook andere en niet bekende

redenen. Als we een indeling maken naar deze klassen, zien

we het volgende beeld.



Tabel 5.2. Overzicht van de verdeling naar verloop klasse van de dropouts

in de Ie, 2e en 3e studiefase per ziekenhuis

Ie studiefase 2e studiefase 3e studiefase

ZIlA ZHB totaal ZIlA ZHB totaal ZIlA ZHB totaal totaal

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

klasse 1 29 ( 38) 17 ( 23) 46 ( 31) 7 ( 25) 6 ( 18) 13 ( 21) I ( 8) a ( 0) I ( 4) 60 ( 26)

klasse 2 6 ( 8) 3 ( 4) 9 ( 6) I ( 3) a ( 0) I ( 2) a ( 0) I ( 9) I ( 4) I I ( 5)

klasse 3 19 ( 25) 34 ( 47) 53 ( 36) 10 ( 36) 12 ( 36) 22 ( 36) 7 ( 54) 3 ( 27) 10 ( 42) 85 ( 36)

klasse 4 23 ( 29) 18 ( 26) 41 ( 27) 10 ( 36) 15 ( 46) 25 ( 41) 5 ( 38) 7 ( 64) 12 ( 50) 78 ( 33)

77 (lOa) 72 (lOa) 149 (100) 28 (lOa) 33 (100) 61 (loa) 13 (IOO) I 1 (100) 24 (lOa) 234 (100)

\Jl
-I::'
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Vit het bovenstaande (tabel 5.2.) blijkt:

1. het percentage dat vertrekt om studiemoeilijkheden (klaase I)

n~emt of gedurende de studiejaren.

2. het percentage dat vertrekt i.v.m. aanpassingsmoeilijkheden

is klein, gemiddeld 5% en neemt tijdens de jaren ook af.

3. de vertrekpercentages dat vertrekt i.v.m. verkeerd beroepsbeeld

blijft steeds gelijk en neemt in het 3e jaar zelfs iets toe.

4. het percentage dat vertrekt uit klasse 4 wordt geleidelijk groter.

De afname van de vertrekredenen uit de klassen 1 en 2 naarmate de

studie vordert is verklaarbaar doordat de leerlingen, waarvoor de

studie te zwaar is en die aanpassingsmoeilijkheden hebben de op

leiding in een vroegtijdig stadium (eerste studiefase) veelal

zullen afbreken. Dit blijkt oak uit de gegevens.

Het percentage leerlingen dat vertrekt om redenen samengevat in

klasse 4 neemt toe. Dit is ook verklaarbaar.

Er zullen steeds minder leerlingen vertrekken met aanpassings

moeilijkheden of studiemoeilijkheden omdat die al in de voorgaande

studiefase vertrokken zijn, de groep uit klasse 4 wordt daardoar

steeds grater. Magelijk speelt het bereiken van de huwbare leef

tijd hier oak een rol. In klasse 3 blijkt iets vreemds te zitten.

Het percentage dat hier in scaart bIijft het Ie en 2e jaar gelijk

en neemt in het 3e jaar zelfs iets toe. Het was echter te ver

wachten dat ook die groep een steeds kleiner percentage van de

totaal score uit zou maken omdat te verwachten is dat men geen 3!

jaar nodig heeft am er achter te komen dat men er tach niet

in geinteresseerd is. Vergelijken we de 2 ziekenhuizen dan zien

we een totaal andere tendens gedurende de studiejaren bij de

verlooppercentages (tabel 5.3.).

Tabel 5.3. Vertrekklasse 3.

Ie studiejaar 2e studiejaar 3e studiejaar

n % n % n %

ZHA 19 (25) 10 (36) 7 (54)

ZHB 34 (47) 12 (36) 3 (27)

(De percentages zlJn samen met de andere vertrekkiasse 100%, tabel

5.2.).
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In ziekenhuis A neemt het percentage in deze klasse toe van 25%

tot 54%. In ziekenhuis B neemt dit percentage af, 47% in het Ie

jaar tot 27% in het 3e studiejaar, waarschijnlijk verschilt de

betekenis die hier aan deze klasse is toegekend door de beide zie

kenhuizen. Mogelijkerwijze wordt onder deze klasse voor een

deel die vertrekredenen gesorteerd die te maken hebben met de

interpersoonlijke relaties van de leerlingen met de organisatie

leden.
Deze klasse 1S opgebouwd uit de redenen 'geen interesse' en lander

beroep'. In 58 van de 234 gevallen werd als reden opgegeven lander

beroep'. Dit is geen oorzaak van verloop maar is gevolg. Vermoedelijk

geeft men vaak niet de werkelijke oorzaak van vertrek. Dit kan zijn

omdat de leerling vindt dat het instituut daar niets mee te maken

heeft of dat de oorzaak maatschappelijk nog niet aanvaardbaar is.

Psathas vond 1n een onderzoek dat 24% van de reden die de leerlingen

in een interview opgaven verschilden van de redenen die door het

ziekenhuis waren opgegeven.

Teal en Fabrizio vonden een verschil van 66%. Deze verschillen

kwamen bij Psathas (1968) het meeste voor bij de categorie die

betrekking hadden op aspecten als interesse, aanpassing e.d.

Hieruit blijkt dat de betrouwbaarheid van de opgegeven reden niet

al te groot is. Om meer inzicht in de oorzaken van verloop te

krijgen zullen meer gegevens nodig zijn zoals een onderzoek bij de

dropouts om meer te weten te komen wat zij als oorzaak van hun

vertrek zien.
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5.3. Relatie persoonskenmerken en reden van vertrek

Inleiding

Bij het formuleren van de veronderstellingen in begin van dit rapport

~s gesproken over mogelijke verbanden tussen de reden van vertrek

en de persoonskenmerken. Hogelijk geeft dit iets meer inzicht

~n welke richting we moeten zoeken naar de oorzaken van vertrek.

De persoonskenmerken: leeftijd, vooropleidingen, woonplaats zijn

aan de vertrekklasse gerelateerd. Hieronder volgen de resultaten.

Vitgegaan is van een totale groep dropouts van de drie studiefasen.

Leeftijd

Tabel 5.4. Relatie leeftijd-vertrekklasse.

Vertrek-

klasse 17 18 19 20 21 22 :;, 22 totaal

n % n % n % n % n % n % n % n %

klasse I IS (25) 29 (29) 10 (30) 0 (0) I (I4) 0 (0) 4 (25) 59 (26)

klasse 2 3 (5) 5 (5) 1 (3 ) I (10) ~ (0) 0 (0) I (6) I I (5)

klasse 3 21 (35) 38 (39) 12 (37) 4 (40) 3 (43) 2 (33) 4 (25) 84 (36)

klasse 4 21 (35) 27 (27) 10 (30) 5 (50) 3 (43) 4 (67) 7 (44) 77 (33)

totaal 60 (100) 99 (100) 33 (100) 10(100) 7 (100) 6 (100 16 (100 231 (100)

vit de tabel blijkt dat er samenhang bestaat tussen leeftijd en

vertrekklasse. Hiervoor zijn echter de aantallen wat klein. De groep

van 20 jaar en ouder komt minder voor in klasse I (studiemoelijk

heden) en klasse 2 (aanpassingsmoeilijkheden) dan in de andere twee

klassen van vertrek. Een verklaring is moeilijk te geven.
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Woonplaats

Tabel 5.5. Relatie woonplaats vertrekklasse

Vertrek- 0-10 km 11-30km 31-60 km 61-100 km :>100 km totaal
klasse

n % n % n % n % n % n %

klasse I 15 ( 21) 21 ( 27) 12 ( 32) 3 ( 19) 2 ( I 1) 53 ( 24)

klasse 2 3 ( 5) 5 ( 6) 1 ( 4) I ( 6) 1 ( 5) 11 ( 5)

klasse 3 29 ( 42) 28 ( 36) 12 ( 32) 4 ( 25) 9 ( 47) 82 ( 37)

klasse 4 23 ( 33) 24 ( 31) 12 ( 32) 8 ( 50) 7 ( 37) 74 I 34)

Totaal 70 (100) 78 (IOO) 37 (l00) 16 (100) 19 (100) 220 (I 00)

Er blijkt geen verband te bestaan tussen vertrekklasse en

woonplaats. Klasse 1 vertoont een lichte stijging tot klasse

(0-10 km tot 61-110 km). De aantallen zijn te klein om er

conclusies aan te verbinden. Klasse 3 vertoont een dalende

tenden~ leerlingen die dicht bij wonen scoren daar vaker

(procentueel) dan leerlingen die verder weg wonen. uitgezonderd

de groep die verder dan 100 km weg woont. Klasse 3 vertoont

een dalende tenden~ leerlingen die dichtbij wonen scoren daar

vaker (procentueel) dan leerlingen die verder weg wonen

behalve de groep die het verste weg woont (> 100 km). Bij de

bespreking van de dropouts relatie met de woonplaats is ver

ondersteld dat het feit dat een groot percentage dropouts

uit woonplaats (0-10 km) komt, veroorzaakt kon zijn doordat

die leerlingen meer kennis hadden van alternatieven. Deze

veronderstelling vindt enige ondersteuning in samenhang met

klasse 3.

In klasse 4 zien we geen relatie met de woonplaats wat ook

te verwachten was.
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Vooropleiding

Tabel 5.6. Relatie vertrekklasse - vooropleiding

laag midden hoog totaal

Vertrekklasse n % n % n % n %

klasse 1 13 ( 36) 37 ( 25) 4 ( 18) I 54 ( 26)

klasse 2 1 ( 3) 7 ( 5) 2 ( 9) 10 ( 5)

klasse 3 12 ( 33) 53 ( 36) 12 ( 55) 77 ( 38)

klasse 4 10 ( 28) 49 ( 34) 4 ( 18) 63 ( 31)

Totaal 36 (lOa) 146 (loa) 22 (100) 204 (100)

In klasse 1 z~en we een gering dalend percentage van de

groep dropouts naarmate de vooropleiding hoger is. Dit was

te verwachten. Leerlingen met een hogere vooropleiding zullen

minder studiemoeilijkheden hebben dan leerlingen met een

lagere vooropleiding.

In klasse 2 zien we een toename van het percentage dropouts

uit de groep naarmate het nivo van de vooropleiding hoger is.

De aantallen zijn echter te klein om hierover een algemene

uitspraak te doen. Naarmate de opleiding hoger wordt neemt

het percentage in klasse 3 toe. Dit kan gebaseerd zijn

op de veronderstelling dat leerlingen met een hogere opleiding

meer alternatieven hebben dan leerlingen met een lagere

vooropleiding.

Conclusie: de vertrekklasse van de groep met laag en midden

nivo van opleiding vertonen weinig verschil.

In de groep met een hoge vooropleiding wordt door iets meer

dan de helft gescoord in klasse 3 (interesse).
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5.4. Tijdstip van vertrek

In hoofdstuk 2 is ingegaan op het tijdstip van vertrek van

de dropouts uit de opleiding. Er is verondersteld dat dit

samenhangt met de vooropleiding. In tabel 5.6. is een over

zicht gegeven van het tijdstip van vertrek van de dropouts

tijdens de Ie studiefase.

Tabel 5.6. Vooropleiding versus vertrekmoment

Vertrekkwartaal

Haanden laag midden
1

hoog totaal

n % n % n % n %

o - 3 - 2 (100) - 2 (100)

... 4 - 6 4 (14) 24 ( 86) - 28 (100)

7 - 9 5 (22) 16 ( 70) 2 ( 8) 23 (100)

10 - 12 I ( 6) 15 ( 83) 2 (I I) 18 (IOO)

"13 - 15 2 ( 5) 26 ( 68) 10 (27) 38 (100)

16 - 18 4 (3 I) 9 ( 69) - 13 (100)

19 - 24 2 (18) 8 ( 73) 1 ( 9) I 1 (100)

Totaal 18 (14) 100 ( 75) 15 (II) 133 (100)

Uit deze cijfers blijkt dat er 2 pieken inzitten.

I . 4 - 6 maanden met 28 dropouts

2. 13 - 15 maanden met 38 dropouts

Vooropleiding gerelateerd aan vertrekkwartaal levert de

volgende feiten op:

I. de meeste leerlingen met een hoge vooropleiding vertrekken

na een jaar 10 (67%);

2. leerlingen met een middelbare vooropleiding (MAVO) hebben

2 vertrekpieken, het 2e en het 5e kwartaal met resp. 24

(24%) en 26 (26%) van de dropouts met middelbare vooropleiding;

3. de vertrekmomenten van dropouts met een lage vooropleiding

zijn gespreid over bijna aIle kwartalen.
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Conclusie: Hoe hoger de vooropleiding deste meer zijn de

dropouts rond een bepaald vertrekkwartaal gegroepeerd.

Onderzocht is ook of het vertrekmoment misschien samenhangt

met het startmoment van een eventuele andere studie. Bijvoorbeeld

als de leerling wil vertrekken om een andere studie te volgen

zal ze mogelijk het vertrekmoment daarom vervroegen of uit

stellen. Daarom heb ik de vertrekmomenten gerelateerd aan het

startmoment van de studie ( zie tabel 5.7.). Er bestaan

3 aanvangsdata om de opleiding te beginnen. In maart, september

en in december (alleen in ZEA).

Tabel 5.7. Vertrekkwartaal Ie jaars leerlingen versus voor

en najaarsgroep

Voorjaarsgr Najaarsgr. Decembergr.

Maanden n % n % n %

----
-~~------

1 o - 3 1 ( 2,9) 4 ( 4,4) 0 ( 0 )

2 4 - 6 5 (14,7) 1 ( 1, 1) 7 (36,8)

3 7 - 9 4 (11,8) 20 (22,2) 3 (15,8)

4 10 - 12 8 (23,5) 14 (15,6) 3 (15,8)

5 13 - 15 11 (32,4) 8 ( 8,9) 6 (31 ,6)

6 16 - 18 1 . ( 2,9) 22 (24,4) 0 ( 0 )

7 19 - 21 2 ( 5,9) 12 (13,3) 0 ( 0 )

8 22 - 23 0 ( 0,0) 9 (10,0) 0 ( 0 )

9 24 - 27 1 ( 2,9) 1 ( I, 1) 0 ( 0 )

10 28 - 30 1 ( 2,9) 0 ( 0,0) 0 ( 0 )

Totaal 34 (100) 90 (100) 19 ( 100)
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Uit de voorjaarsgroep vertrekken de meeste na ongeveer een

jaar (11 personen). Bij de najaarsgroep vertrekt een grote

groep van 20 personen (22,2%) na 7 - 9 maanden en een grote

groep van 22 personen (24%) na 16 - 18 maanden.

Uit de decembergroep vertrekt een groep (7 personen) na

4 - 6 maanden en een groep (6 personen) na 13 - 15 maanden.

De meeste leerlingen vertrekken in het voorjaar. Tussen de

ziekenhuizen bleek t.a.v. het vertrekmoment geen verschil

te bestaan.

5.5. Conclusies

Conclusie: Door de leerlingen is volgens de gegevens van het

ziekenhuis het meest als reden van vertrek opgegeven "studie

moeilijkheden" (24%) en "ander beroep" (26%).

In ZilA werd "studiemoeilijkheden" het meest als reden van

vertrek opgegeven en in ZHB "ander beroep" als reden.

Tussen de persoonskenmerken en de vertrekklassen

- 1. studiemoeilijkheden

- 2. aanpassingsmoeilijkheden

- 3. interesse in het beroep

- 4. onvermijdbaar vertrek

werd weinig samenhang gevonden.

Tussen de vooropleiding en het vertrekmoment werd een geringe

samenhang gevonden. Hoe hoger de vooropleiding was des te

meer zijn de dropouts rond een bepaald vertrekmoment

gegroepeerd.

De meeste leerlingen vertrekken in het voorjaar.
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Hoofdstuk 6. Vergelijking tussen voor- en najaarsgroepen

6.1. Inleiding

De voor- en najaarsgroepen worden hier vergeleken op achter

grondskenmerken. In ZHA start in december ook nog een kursus

zodat hier sprake is van 3 groepen per jaar.

Deze groep wordt apart vermeld onder de kop "decembergroep".

Bij de vergelijking tussen de voor- en najaarsgroepen van de

2 ziekenhuizen zal de decembergroep niet worden mee vergeleken.

Waar daar toch toe aanleiding bestaat am deze erbij te betrekken

zal dit apart worden vermeld.

6.2. Relatie persoonskenmerken-voor- en najaarsgroepen

Leeftij~

Tabel 6.1. Leeftijdsverdeling van de leerlingen tussen de

voor~, najaar en decembergroep

Leeftijd Voorjaar Najaar December

n % n % n %

17 68 (36,2) 135 (31,1) 61 (45,6)

18 63 (33,5) 201 (46,3) 40 (30,1)

19 25 (13,3) 64 (14,7) 16 (12,0)

20 1 I ( 5,9) 10 ( 2,3) 7 ( 5,3)

21 6 ( 3,2) 9 ( 2,1) 4 ( 3,0)

22 5 ( 2,7) 6 ( 1,4) 3 ( 2,3)

> 22 10 ( 5,3) 9 ( 2,1) 2 ( 1,5)

118 (100) 434 (100) 133 (100)
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Uit de tabel blijkt dat er in de voorjaarsgroepen iets meer

jongeren (17 jaar) en ouderen (> 20 jaar) aanwezig zijn.

Het is echter maar een gering verschil. In de decembergroep

is de groep 17-jarigen iets groter (45,9) doch de groep 18-jarigen

lager 30.1%. Geconcludeerd kan worden dat tussen de groepen

weinig verschil in leeftijdsverdeling van de leerlingen bestaat.

Geslacht

Tabel 6.2. De verdeling van de leerlingen naar geslacht

tussen voorjaars-, najaars- en decembergroepen

Voorjaar Naj aar December

n % n % n %

-
Vrouw 168 (89,4) 388 (89,4) 101 (75,9)

Man 20 (10,6) 46 (10,6) 32 (24,1)

188 (100) 434 (100) 133 (100)

Uit de tabel blijkt er geen verschil te bestaan van de verdeling

naar geslacht tussen voor- en najaarsgroepen. Het verschil

met de decembergroep kan toegeschreven worden aan het feit

dat die groep uit ZHA komt die een groter percentage jongens

onder de leerlingen telt.
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Vooropleiding

Tabel 6.3. Overzicht yoorjaars-, najaars- en decembergroep

afgezet tegen de vooropleiding van de leerlingen

Voorjaar Naj aar December

n % n % n %

laag 45 (23,9) 61 (l4,1) 3 ( 2,3)

midden 112 (59,6) 302 (67,9) 115 (86,5)

hoog 25 (13,3) 65 (15,0) 13 ( 9,8)

andere 6 ( 3,2) 5 ( 1,2) 2 ( 1,5)

totaal 188 (l00) 433 (l00) 133 (100)

In de voorjaarsgroep blijkt 9,8% meer leerlingen met een lagere

opleiding te zitten terwijl in de najaarsgroep 8,3% meer

leerlingen met een middelbare (MAVO) opleiding zitten.

Mogelijk ontstaan door het groter aanbod van leerlingen van

de MAVO in september.

Ret verschil met de decembergroep kan toegeschreven worden

aan het beleid in ZHA.

Woonplaats

Tabel 6.4. De voorjaars-, najaars- en decembergroepen onderling

vergeleken t.a.v. de afstand tot de woonplaats

van de leerlingen

Voorjaar Naj aar December

woonplaats n % n % n

o - 10 Ian 58 (32,4) 129 (30,2) 33 (25,4)

11 - 30 Ian 64 (35,8) 157 (36,8) 53 (40,8)

31 - 60 Ian 20 (11,2) 67 (I5,7) 24 (18,5)

61 - 100 Ian 11 ( 6, I ) 40 ( 9,4) 14 (l0,8)

> 100 km 26 (l4,5) 34 ( 8,0) 6 ( 4,6)

totaal 179 (lOa) 427 (laO) 130 (100)
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Uit de tabel blijkt geen verschil t.a.v. de afstand tot

de woonplaats tussen de voorjaars-, najaars en decembergroepen.

6.3. Relatie vertrekgeneigdheid - aanvangsmoment van de studie

Bezitten de leerlingen uit de najaarsgroepen een grotere

vertrekgeneigdheid dan leerlingen uit de voorjaarsgroepen?

In tabel 6.5. is een overzicht gegeven van blijvers en

dropouts t.a.v. de voor- en najaarsgroepen van het Ie

studiejaar.

Tabel 6.5.

Blijvers Dropouts Totaal

Voorjaar 117 (77 ,5) 34 (22,5) 151 (100)

Najaar 269 (74,9) 90 (25,1) 359 (100)

December 63 (76,8 ) 19 (23, I ) 82 (100)

Totaal 459 ( 100) 143 (100) 592 (100)
-

Uit de tabel blijkt geen verschil in vertrekgeneigdheid tussen

voor- en najaarsgroepen. Ook tussen de ziekenhuizen bleek geen

verschil te bestaan.

6.4. Relatie groepsgrootte ~ vertrekgeneigdheid

Vervolgens heb ik gekeken in hoeverre de vertrekgeneigdheid

samenhangt met de groepsgrootte. Hiervoor is per ziekenhuis

de rangcotrelatie van Spearman berekend (r). Daaruit bleek
s

dat dezer2 nogal groat was

r s
voor ZHA

voor ZHB

(zie bij lage 20).

0,57

r = 0,75
s
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Uit deze rangcorrelatie kan geconcludeerd worden dat het

percentage dropouts groter wordt naarmate de groep groter wordt.

In hoofdstuk 2 is verondersteld dat de opvang en begeleiding

van de Ieerling belangrijk is zeker in de beginfase van de

studie. De hierboven genoemde correlaties kunnen een mogelijke

ondersteuning hiervoor zijn. Dat zou dan betekenen dat de

begeleiding in de ziekenhuizen onvoldoende is bij grotere

groepen Ieerlingen dan bij kleinere groepen. Een tweede

mogelijkheid is dat bij grotere groepen om een of andere

reden minder streng geselecteerd wordt.

6.5. Conclusies

Er is geen verschil in de persoonsvariabelen (leeftijd,

geslacht, vooropleiding en afstand tot de woonplaats) tussen

de voor- en najaarsgroepen. De vooropleiding van de september

groep is iets hoger doch niet zodanig dat er bij de analyse

rekening mee moet worden gehouden. Tussen de voor- en

najaarsgroepen bleek geen verschil ~n verloop percentages.

Ret startmoment voor de studie draagt niet bij ter verklaring

van het verloop. Er bIijkt weI een verband tussen groeps

grootte en de hoogte van het verloop van respectievelijk

r = 0,57 voor ZHA en voor 0,75 voor ZRB.
s
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Noten

I. Uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek

over het cursusjaar 1972/1973 kan opgemaakt worden dat

het verloop bij opleidingsscholen voor onderwijzers

in dat jaar rond de 11,5% lag.

Ret Nationaal Ziekenhuis Instituut verzamelde gegevens

omtrent het verloop onder leerlingverplegenden in 1970

bij 64 Nederlandse ziekenhuizen. De volgende resultaten

werden verkregen:

verloop bij eerstejaars

bij tweedejaars

bij derdej aars

bij v ierdej aar s

16%

14%

9%

18%

2. Anders opleiden en verplegen? Liever niet ••.• of weI? Pag. 46.

3. Landheer en Renny meldden in het verslag van hun onderzoek

naar de resultaten van leerlingverplegenden in drie

Overijsselse ziekenhuizen een verloopcijfer van rond

35% over de periode 1953 tIm 1962.

4. G. Psathas, The student nurse, in: The diploma school

of nursl.ng, pag. 31.

In het eerste jaar vertrok 57% van de dropouts (17 van

de 30 dropouts).

In het tweede jaar vertrok 33% van de dropouts (10 van

de 30) .

In het derde jaar vertrok 10% van de dropouts ( 3 van

de 30).
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