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Eind septenber heeft de Regionale Raad voor de ArbeÍdsnarkt in Gelder-

land aan het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland de

opdracht verstrekt een motivatie-onderzoek in te stellen onder LTS-

scholieren. Het onderzoek moest Lnzicht verschaffen in de bereidheid

van de leertirigen om na het behalen van het LTs-diploma richÈing me-

taaltechniek een vakopleiding te volgen via het leerlingnrezen.

De over¡regingen van de Raad die hebben geleid tot het instellen van een

onderzoek hangen nauhr samen met de regelmatig in de pers verschijnende

berichten over een tekort aan leerlingen in de metaalsector.

Intussen is uit het onderzoek gebleken dat het aantal LTS-leerli.ngen in
de richting metaaltechniek gestaag toeneent. Het aantal schoolverlaters

neemt daarentegen niet toe, of daalt zelfs iets. De reden hiervan 1igÈ

in de toegenomen scholingsgeneigdheid. Steeds meer leerlingen blijven
na het eindexamen participeren in het dagonderwijs. Het aantal feer-
lingen dat jaarlijks voor de arbeidsmarkt beschikbaar komt is daardoor

wat afgenomen.

De werkgelegenheid in de metaalberoepen zal de komende jaren naar ver-

wachting toenemen, waarbij de scholingseisen steeds hoger worden. Het

is derhalve van belang dat een zo grooL nogelijk deel van de toekomsti-

ge schoolverlaters bereid is om een vakopleiding te gaan volgen via heÈ

Ieerlingw€Zên o

Het onderhavige onderzoek verschaft inzicht in de bereidheid van de

huidige potentiële instroom om aan het leerlingrwezen deel te nemen en

in de ¡notieven van degenen die dat niet eensen te doen.

t¡let als doel de deelnane aan het leerlingwezen te bevorderen, moeten de

onderzoekresultaten nog verÈaald worden in konkrete aanbevelingen,

maatregelen danwel een aktieplan.
O'¡rdat de Regionale Raad voor de Arbeidsnarkt per 31-12-1986 is opgehe-



ven, kan deze aktíviteit niet meer door de Raad zelf worden ontplooid.

!ùij zijn derhalve voornemens het onderzoek over te dragen aan het Pro-

vinciaal Sociaal Econonisch Overlegorgaan, in de hoop en de verwachting

dat het PSEO zich zal bera¡ren over de vervolgaktivíteiten.
Daarmee zal dan een vloeíende overgang van de taken en rerkzaanheden

van de RRA naar het PSEO een voldongen feit zijn geworden.

C. de Vries.

Voorzitter van de Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt Gelderland.
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1 DE DEELNAI'IE AAl,¡ HET LEERLINGT¡EZEN

De bezetting van de 4de klassen van het LÎO-ríchting metaaltechniek
is tussen 1980 en 1985 toegenomeû met ca. LLZ. Ondanks deze toename
kwanen in 1985 iets srinder schoolverlatere voor de arbeidsmarkt be-
schíkbaar dan ín 1980.

De toenemende echolingsgeneígdheid onder LlO'ers ligt aan deze ont-
wíkkeling ten grondslag. Van het totale aantal Ade kLassers kwam ín
1980 op het eínde vat het schooljaar 581 beschikbaar voor de ar-
beidsrnarkt, ín 1985 was dat rrog maar 477. De rest van de leerlingen
bleef participeren in het dagonderwijs.

I 753

1439

931

840

1980 1985

ø bezettl:ng van de 4de klassen LT0-DeÈaaltechniek' Gelderland

tstl per eiode schoouaar beschikbeer voor de arbeldsnarkt

c,vt bLIJÍ.t ûa het elodexa¡en ¡choller

De mate vaarin de echoolverlaters deelnemen aan het leerlíngweaen in
Gelderland is in de vakrichting metaaltechniek lager dan gerniddeld
onder alle L!Q'ers. Geniddeld bedroeg de deelna¡ne 462, ín de vak-
richtíng netaaltechniek Yas dat slechts 38U. Ook ten oPzichte van
het landelíjk geníddelde is de Gelderse deelname laag. In Nederland
sloot de helft van alle LÎO-schoolverlaters richtíng metaaltechniek
een leerovereenkomst af (situatíe 1985).
De deelname aan het leerlingentrezen lcan niet los worden gezien van
de onwang van de arbeidsnarkt.
llanneer de arbeídsrnarkt mede in beschouwing wordt genomen dan blijkt
dat de deelname aan het l.eerlíngenwezen in Gelderland hoger ís dan
in Nederland.

822

599
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Met name in de metaalberoePen ís de deelname hoger. HeÈ aantal leer-
overeenkomsten in de metaalopleidingen, uítgedrukt Per 1000 arbeids-
plaatsen voor de metaalberoepen bedraagt ín Nederland 77 en in Gel-
áerland 101. ZoaLs hiervoor ís opgemerkt is de relatieve deelname
van de LTO-schoolverlaters richtíng metaaltechníek aan het leerling-
wezen lager dan gemiddeld in Nederland. Daar staat echter tegenover
dat de instroom vanuít de overige onderwijsvormen waarschijnlíjk wat
hoger is. Qok de bezetting van de hoogste klassen van het LTO-me-

taáltechniek ís relatief groot. Daardoor is Per saldo de Gelderse
deelname in relatie tot de orvang van de werkgelegenheid toch hoger
dan in Nederland.
De opleidíngsgraad via het leerlingwezen ís in de metaalberoePen
bijzonaer noãg. Hoewel de netaalberoePen gemiddeld nog geen 63 van
de totale werigelegenheid uitmaken, heeft circa 301 van de leerover-
eenkomsten betrekking op deze groep.

1.1 De werkloosheíd onder LTO-schoolverlaters

De werkloosheid onder de schoolverlaters richting metaaltechniek is
in de loop van de jaren sterk toegenomen, het werkloosheidsniveau is
echter lager dan de gemiddelde werkloosheid onder alle LTO-school-
verlaters.
Gelderland vormt een gunstige uitzondering in vergelijking met Ne-
derland, waar de werkloosheid aanzienlijk hoger is'

I,Ierkloosheídspercentage schoolverlaters (aantal leerlíngen Per einde
schooljaar beschíkbaar voor de arbeidsmarkt en Per 31-12 nog geen

werk gãvonden, uitgedrukt in X van het totale aantal schoolverlaters)

Nederland Gelderland

1980 1985 1980 1985

LTO-schoolverlaters, totaal 8 12 15,0 2,8 7 ,8

LTO-schoolverlaters richting
metaaltechníek 7 16 1510 1r3 5r0

L.2 De ooleid incscaoacíteit en het aantal leerplaatsen

De opleídingscapaciteít bíj de streekscholen is tot op zekere hoogte
onbeperkt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt de benodig-
de ópleidingscapaciteít bepaald. De financiering geschíedt automa-
tisch door het ninísterie vaû Onderwíje en Wetenschappen. Door deze
flexíbele opzet doen zich bij wijzigíngen in het leerlingenaanbod
geen problemen voor.
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Op 31 december 1985 stonden in Gelderland bijna 3000 leerovereenkom-
sien geregistreerd in de metaalopleidingen (primaire- en vervolgop-
leidingen). In oktober 1986 stonden bíj de GAB's in Gelderland 933
werkLoze schoolverlaters ingeschreven in de beroepsgroep metaalbe-
werkers.
Een deel daarvan ís bereid een leerovereenkomst aan te gaan maar
slaagt er niet ín een passende werkkring te vinden.
Gezien deze omstandígheid rrag worden aangenonen dat er sprake is van
een tekort aan leerplaatsen. Het veelvuldig via de Pers te vernemen
geluid dat er in de sector metaal geen tekort aan opleídingscapaci-
teit is ¡naar een tekort aan leerlingen is naar onze lndruk oP zijn .

nínst onvolledig. Het knelpunt lijki met n¿rne (ook) te liggen in een'
tekort aan leerplaatsen bíj de bedrijven.
In hoevere er kwalitatieve discrepanÈies optreden tussen het huidige
aanbod van werkloze schoolverlaters die een leerovereenkomst willen
afsluiten en de vraag van de bedrijven met een leerplaats kan wegens
gebrek aan statistisch materiaal niet worden becijferd. Mogelíjk
ligt in de aansluitingsproblematiek een oorzaak voor de soms tegen-
strijdige berichten over een tekort aan leerlingen enerzijds en een
tekort aan leerplaatsen anderzijds.

2 ENQUETE SCHooLVERLATERS LTo-RTCHTING MEIAALTECHNrEK

Eind oktober 1986 is in de províncie Gelderland onder c4.600 4e

klassers van het LTO-vakrichtíng metaaltechniek een enquête gehou-
den. Gevraagd werd onder andere naar de plannen van de leerlingen na
het eíndexa¡nen in 1987. Gezien de onrvang van de steekproef mogen de

enquête-uitkomsten representatief worden geacht. Omdat de uitkomsten
van een steekproefonderzoek per definitie met marges zijn omkleed en
omdat gevraagd is naar de (onzekere) toekomstplannen van de leer-
lingen, zíjn de uitkomsten voornamelijk indicatief van aard.

2.1 Bestem¡ni ns van de 4e klassers

Blijkens de enquête schoolverlaters LTO-richting
48f, van plan na het eindexamen ín 1987 verder te
onderwij s .
0p het einde van het schooljaar L987 zaL slechts
kandidaten een baan gaan zoeken. In 1985 was dit
ín 1980 nog ruín 522.

metaaltechniek is
leren via het dag-

34X van de examen-
percentage 411 en
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percentage leerllngen dat Ba het el'ndex-
¡¡eo Le gaaa werlceu, resp. wll gae¡ eer-
ken

r 980 r985 1987
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Het opleidingsniveau van degenen die scholier blijven neemt gestaag
toe door een toenemende doorstroming naar het MBO. In 1985 ging 20%

van degenen die dagonderwíjs bleven volgen naar het MBO. Volgens de
enquête-uitkomsten zaL dat ín 1987 ca. 32I zíjn.

2.2 Bestemnins van desenen díe werk zoeken en een opleidíng willen
volgen

Van de schoolverlaters die na het eíndexa¡¡en een baan gaan zoeken,
wil 213 deel tevens een opleíding volgen. De helft van deze leer-
língen kiest voor eerr vakopleiding via het leerlingwezeî. Ruim een
kwart wil zích verder bekwa¡nen vía een avondschool of schríftelíjke
cursus.
Per saldo betekent dit dat 11- à 121 van de leerlingen na het eind-
exanen in 1987 van plan is een opleiding te volgen via het leerling-
wezen. In 1980 en 1985 bedroeg de deelname respectievelíjk 20- en
152. Sínds 1980 is het deelnemingspercentage dus bijna gehaLveerd.

r oo

9G

lo

70

80

4ô

to

2q

to

ù

l 980 1985 1987

2.3 Schoolverlaters die werk gaan zoeken en een leerovereenkomst
willen afsluíten

Van de categoríe die na het eindexamen werk gaat zoeken en níet ge-
lijktijdig een opleíding wil volgen, geeft 343 als reden op dat zij
balen vaû leren en dus niet van plan zijn deel te nemen aan het
leerlingwezen.
Over de dagen dat íernand met een werkkring en een leerovereenkomst
op school zit (1 à 2 dagen per week) wordt doorgaans geen loon uít-
betaald. Voor 202 van de ondervraagden vormt dit een reden om niet
aan het leerlíngstelsel deel te nemen omdat zíi direct zoveel moge-
lijk geld wíllen verdienen.

percentege leerllngen dat na heÈ elndex-
!ûen cen leerovereenko¡st heeft afgeelot-
en resp. ull afalulten
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Eén op de acht leerlingen gaat werk zoeken buiten de metaal en heeft
dus niets aan een vervolgopleiding in de metaal. 132 geeft te kennen
níet te weten wat het leerlingwezen is.
Van de meest voorkomende redenen kan tenslotte nog genoemd worden
dat 112 van rnening is dat de opleidíng te moeilijk voor hen is.

Het totaal van redenen overziend mag verwacht worden dat vía gerich-
te voorliChting een aantal van de oPgegeven redenen kunnen worden
weggenomen. Voorlichtíng over het leerlingwezeî' de betere arbeids-
r"iftp"t"pectieven en dergelijke kan in beginsel ínspelen oP 30 à

40X van de redenen.

2.4 Beoordel van de arbeídsmarktPositie

Van de leerlingen die van plan zijn een leerovereenkomst af te sLui-
ten ís 213 van oordeel dat zil daardoor sneller werk vinden. Ook

denk 662 dat zíj na afronding van de vakopleíding beter en leuker
werk kunnen kríjgen dan íemand zonder een prímaíre vakopleiding.
Van degenen die geen opleídíng willen volgen is slechts 1/3 deze me-

níng tãegedaan. Meer als de helft denkt dat het níet uítmaakt of
heeft geen mening.
Intussen kan worden geconcludeerd dat de leerlingen die een leer-
overeenkomst willen afsluíten positíeve verwachtingen koesteren. Dít
wordt in veel mindere mate gedeeld door degenen die geen opleiding
willen volgen.

2.5 Beoordeli van de voorlích tinE over het leerlinswezen

gngeveer de helft van alle ondervraagden vindt dat zíi onvoldoende
voorlichting hebben gehad over het leerlingwezen.
Opmerkelijk is dat ongeacht de toekomstige beste¡nning van de 4de

klassers, de beoordeling vríjwel unaniem is.
Hierbij dient evenwel bedacht dat de enquête-resultaten min of meer

zijn bãinvloed door het tijdstip van de enquête. De enquête is ge-
houden in de eerste helft van het schooljaar (oktober/november),
terwíj1 het Regionaal Orgaan voor het Leerlingwezen het zwaartepunt
van d; voorlíchtingsactiviteiten juist legt in de tweede helft van
het schooLiaar.
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2.6 Resumé van de enquete-uitkomsten

Bestemming van de 4de klassers van het LT0-vakrichting metaaltechniek in Gel-
derland op het einde van het schooljaar 1987

Blijft scholier

Gaat werk zoeken:

- en een opleidíng
volgen

- zonder een opleiding
te willen volgen via
het leerlingwezen

Totaal t¡erkzoekende
schoolverlaters

Gaat in milítaíre
díenst

Totaal geënquêteerden

48 råarvan: Andere vakríchting op
de LTS
MBO

KMBO, dagopleiding
Overig
Totaal

raarvan: Vía het leerlingwezen
Anders
Totaal

waarvan, verdeeld naar redenen:
zoekt werk buíten de
metaal
Denkt dat het te moei-
lijk ís
Baalt van leren
l.Iil zoveel mogelijk
geld verdÍenen
Weet niet wat het leer-
lingwezen is
Overíge redenen
Totaal van redenen

waarvan: Voldoende voorlichting
heeft ontvangen over
het leerlingwezen
Onvoldoende voorlich-
tíng ontvangen
Totaal

32

32
L2
24îm-

50
50

1002

L2

11

34
20

13

10
iooU-

23

11

34

18

100u 49

51

10oz

Bron: Enquête schoolverlaters 1987 LTO-metaaltechníek, províncíe Gel-
derland, Bureau Economisch Onderzoek.

co1l. afd.
code: Et¡.ltl.tl2675



I

I

DE DEELNA¡,IE AAI\¡ HET LEERLINGWEZEN

1 Inleidins

Eind september 1986 heeft de Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt in
Gelderland aan het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie Gel-
derland de opdracht verstrekt een motivatie-onderzoek ín t,e stellen
onder LÎS-scholieren. Het onderzoek moet inzicht verschaffen in de
bereidheid van de leerlingen om na het behalen van het LTS-diploma
een vakopleiding te volgen via het leerlíngwezen.
De overwegíngen van de Raad die hebben geleid tot het instellen van
een onderzoek hangen nauw sanen met de regelmatig in de pers ver-
schijnende berichteû over een tekort aan leerlingen in de metaalsec-
tor. Hoewel het arbeidsrnarktperspectief van LTS'ers met een primaire
vakopleiding redelíjk tot goed is, zou de anino voor deelname aan
een vakopleiding Laag zíjn. Indien bereíkt kan worden dat de deelna-
me aan het leerlir,rgwezen toeneent dan wordt daarmee een belangrijk
knelpunt op de arbeídsmarkt weggeûomen.

Het onderzoek heeft betrekking op de leerlingen uít de 4de klassen
van de LTS'en, vakrichting metaaltechniek.
Verspreid over Gelderland hebben ca. 600 examenkandidaten een enquê-
te vormulier íngevuld waarin vragen zijn gesteld over de plannen van
de leerlingen na het eindexamen. Gevraagd is onder andere of zij be-
reid zijn aan het leerlingwezen deel te nemen eî zo nee traarom niet.
In hoofdstuk 2 van dit rapport worden de enquête-utkomsten gePresen-
teerd. Eoofdstuk 1 bevat naast enige algemene informatie' paragrafen
over de relatíeve deelname aan het leerlingwezen' de opleídingscapa-
cíteit en het aantal leerplaatsen.

1.2 Enise alcemene tendentíes

In 1980 telde de hoogste klassen van het tTO ín Gelderland bijna
6.400 leerlingen. Ruim 602 kwam na he! behalen van het eindexamen
beschíkbaar voor de arbeidsmarkt. De resterende 402 bleef scholíer
waarvan de meeste een andere vakríchtíng op het LTO kozen of door-
stroomden naar het MBO.

Het aantal 4de klassers is sinds 1980 met 301 gestegen tot 8.300 in
1985. 0ndanks deze toename kwamen ín 1985 minder schoolverlaters be-
schikbaar voor de arbeídsnarkt. De scholingsgeneígdheid onder
LTO'ers voor het dagonderwijs ie der¡nate toegenomen dat Jhans
ca. 551 na het eindexamen door blijft leren waardoor nog ¡naar 457.

zich aanbÍedt op de arbeidsmarkt.
In dezelfde periode is de werkloosheíd onder de LTO-schoolverlaters
gestegen van 2181 in 1980 tot 7,8X ín 1985.
De nate saarin degenen die wel een baan hebben gevonden, deelnemen
aan het leerlingstelsel is tussen 1980 en 1985 weinig veranderd en
bedraagt geniddeld 461.

In grote líjnen zijn deze tendenties ook binnen de vakrichting me-
taaltechníek te bespeuren.
De bezetting van de 4de klassen bedroeg in 1980 bíjna 1.450 leer-
língen en líep ín 1985 op tot 1.750. Het aantal examenkandidaten nam
dus toe net ca. 211.
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Omdat ook in de richting metaaltechníek de scholingsgeneigdheid is
toegenomen trad hier eveneens een lichte dalíng op in het aantal
schoolverlaters (van 840 in 1980 naar 820 in 1985). Van het aantal
4de kl.assers kwam in 1980 op het einde van het schooljaar 582 be-
schikbaar voor de arbeidsmarkt, in 1985 was dat nog maar 472. De

rest van de leerlingen bleef particíperen in het dagonderwijs.
De werkloosheid oûder de schoolverlaters richting metaaltechniek is
sterk toegenomen, het werkloosheidsniveau is echter lager dan dat
onder de andere LTO-schoolverlaters.
Gelderland vormt overigens een gunstíge uitzonderíng in vergelijking
met Nederland, waar de werkloosheid aanzienlijk hoger is.

Tabel 1 Irlerkloosheidspercentage schoolverlaters
per einde schooljaar beschikbaar voor
per 31 december nog geen werk gevonden,
het totale aantal schoolverlaters)

(aantal teerlingen
de arbeidsmarkt en
uitgedrukt in 1 van

Nederland
1980 1985

Gelderland
1980 1985

2,8 7,8LTO-schoolverlaters, totaal

LTO-schoolverlaters richting
metaaltechniek

812 15r0

7 16 15,0 1r3 5r0

Bron: Samengesteld uit de jaarverslagen 1980 en 1985 van het CORO

en ROG.

De mate waarin de schoolverlaters die een baan hebben gevonden deel-
nemen aan het leerlíngwezen ín Gelderland is in de vakrichting me-
taaltechniek lager dan gemiddeld onder de LTO'ers (ca. 38X tegenover
46% gemíddeld, 1985). Ook ten opzichte van het landelíjk gemiddelde
is de Gelderse deelname laag. In Nederland bedraagt de deelname van
de richting metaaltechniek ca. 502.

Degenen díe geïnteresseerd zijn in een meer
van de besteffining van de LTO-4de klassers
tabellen 1 tot en met 4 van bijlage 1.

gedetailleerd overzicht
worden verwezen naar de

1.3 Leerlineental. opleídinsscapaciteit en het a4ntal leerplaatsen

Een vergelijking tussen het aantal beschikbare leerlingplaatsen bij
de bedrijven en de beschikbare opleidingscapaciteit bíj de streek-
scholen enerzijds met de feítel.ijke deelname anderzijds kan even-
tueel bestaande discrepanties aan het licht brengen.
0p 31 december 1985 stonden in Gelderland bíjna 3000 leerovereenkom-
sletr geregistreerd Ín de netaalopleidingen. De feitelijke deelname
bedroeg op dat moment dus ca. 3000 (primaire- en vervolgopleidíngen).
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De opleidingscapacíteit bij de streekscholen is tot op zekere hoogte
onbeperkt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt aan het be-
gin van het cursusjaar de benodígde opleídingscapaciteit bepaald
waarna de bestaande capaciteít zonodig wordt aangepast. De financie-
ríng geschiedt automatisch en op wettelíjke grondslag door het mi-
nisterie van Onderwijs en l,letenschappen. Door deze flexibele opzet
doen zích bij wíjzígingen in het leerlingenaanbod geen problemen
voor.

tet aantal beschikbare plaatsen bíj de bedríjven was op 31 december
1985 tenminste gelijk aan het aantal lopende leerovereenkomsten, te
weten 3000. Eet in kaart brengen van de hoeveel-heid beschikbare en
thans niet bezette leerplaatsen bij de bedrijven is een minder een-
voudig vraagstuk.
Omdat een leerplaats via het leerlingwezen onverbrekelíjk samenhangt
met een arbeidspLaats vormt de werkloosheíd onder schoolverlaters in
de beroepsgroep metaalbewerkers een indicatie omtrent het tekort aan
l-eerplaatsen (de leerling sluit een leerovereenkomst en een arbeíds-
contract met de werkgever). In oktober 1986 stonden bij de GAB's in
Gelderland 933 werkloze schoolverlaters geregistreerd in de beroeps-
groep metaalbewerkers .
Niet al deze werkloze schoolverlaters kunnen of wí1len een primaire
vakopleiding volgen via het leerlingwezeî. Gezien de omvang van de
werkloosheid mag echter worden aangenomen dat er sprake is van een
tekort aan leerplaatsen bij de bedríjven.
Hoe groot het tekort ís kan wegens gebrek aan statístisch materiaal
niet worden becijferd.
Ook bestaat geen inzicht in de vraag of-/en in hoeverre er kwalita-
tieve discrepanties optreden tussen het huidige aanbod van werkloze
schoolverlaters die een leerovereenkomst wí11en afsluiten en de
vraag van de bedrijven met een leerplaats.

Het veelvuldig via de pers te vernemen geluid dat er in de sector
metaal geen tekort aan opleidingscapaciteit is maar een tekort aan
leerlingen is naar onze indruk op zijn minst onvolledig.
Het knelpunt líjkt met narne (ook) te liggen ín een tekort aan leer-
plaatsen bij de bedrijven. Volgens opgave van het Regíonaal Orgaan
voor het leerlíngwezen in Gelderland is een deel van de werkloze
schoolverlaters in deze sector bereid een leerovereenkomst aan te
gaan, maar slagen zíj er niet in een passende werkkring te vinden.
Ook landelijk wordt een tekort gesignaleerd aan passende arbeids-
plaatsenr). In het zogenaamde Open Overleg door de co¡missie tlag-
ner is gezocht naar mogelijkheden díe het aantal arbeídsplaatsen zou
kr¡nnen vergroten. A1s nogelijkheden worden onder andere genoemd:

t)traktíjkopleidingen in het leerlingwezen ROG, 1986, pag. 3
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spreiding van de beschikbare arbeids-/leerplaatsen over meerdere
personen via deeltijdbanen;
stimulering van de vakopleiding via de Bijdrage-Regeling Vakop-
leidingen Jeugdigen;
het bevorderen van gemeenschappelijke opleídingsplaatsen voor
meerdere bedrijven.

1.4 De relatíeve deelname aân het leerlinsstelsel van de beroeps-
groep metaal

0p het einde van het schooljaar 1985 kwamen in Gelderland 822
schoolverlaters voor de arbeidsmarkt beschikbaar in de vakrichting
metaaltechniek. Hiervan gíngen 100 ín nilitaire dienst, vonden 681
een baan en waren per 31 december 1985 nog 41 schoolverlaters werk-
1oos.
Van de 681 leerlingen die een betrekkíng vonden, sloten 259 een
leerovereenkomst af.
De afgesloten leerovereenkomsten hadden voor 872 betrekking oP een
opleiding in de metaal, waarbíj de SOM de meeste voor haar rekening
nam. Ruim 415 van alle metaalopleidingen geschíedt in SOM verband
(zie voor een gedetailLeerd overzicht tabel 5, bijlage 1).

De totale werkgelegenheid voor de beroepsgroep metaal bedraagt in
1986 in Nederland ongeveer 283.000 arbeidsplaatsen en in Gelderland
naar schatting ca. 30.000(zie bijlage 2).

Om de positíe te bepalen van de Gelderse instroom in het
zer, ten opzichte van de Nederlandse instroom, zíjn een
getallen berekend:

Nederland

leerlíngwe-
tweetal ken-

GeLderland

aantal 4de klassers LTO-metaaltechniek
per 1000 arbeidsplaatsen voor de beroeps-
groep metaal 1985

aantal ín 1985 afgesloten leerovereenkomsten
(metaalopleidingen) met schoolverlaters
LTO-metaaltechniek per 1000 arbeidsplaatsen
voor de beroepsgroep metaal

50 17

714

59,4

716

Gerelateerd aan het aantal arbeidsplaatsen voor de metaalberoepen is
het aàntal 4e klassers (ae potentiële instroom voor het leerlingwe-
zen) in Gelderland hoger dan in Nederland.

Tenslotte is bezien hoe het aantal leerovereenkomsten (totaal aantal
ingeschreven leerlingen per 31 december 1985) ín de metaal zích ver-
houdt ten opzíchte van het totale aantal leerovereenkomsten.
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Totaal aantal leerlingen met een
leerovereenkomst (pri¡naire- en vervolg-
opleidingen) per 31 december 1985 per
1000 arbeídsplaatsen.

Aantal leerlingen met een leerovereenkomst
(primaire- en vervolgopleidingen) ín de
metaalberoepen per 31 december 1985 per
1000 arbeidsplaatsen vor de metaalberoepen.

Nederland Gelderl-and
L7 T9

10177

In verhouding tot de totale werkgelegenheíd nenen in Gelderland meer
leerlingen deel aan het leerlingwezen dan ín Nederland. Met name ín
de netaalberoepen is de deelna¡ne hoger.
Zoals híervoor is gebleken is de relatieve deelname van de LTO-
schooLverlaters richting metaaltechniek lager dan gemiddeld ín Ne-
derland. De instroom vanuit de overige onderwíjsvormen zoals het
I{AVO is waarschijnlijk hoger. Ook de bezetting van de hoogste klas-
6en van het LTO metaaltechniek is relatief groot. Daardoor is Per
saldo de Gelderse deelname in relatie tot de werkgelegenheid toch
hoger dan in Nederland.
Uit de cijfers blijkt dat de opleidingsgraad vía het leerlingwezen
in de metaalberoepen bijzonder hoog is. Iioewel de metaalberoepen ge-
míddeld nog geen 6Z van de totale werkgelegenheid uitmaken, heeft
301 van de leerovereenkomsten betrekking op deze beroepsgroep.

2 ENQUETE SCHOOLVERLATERS LTO-RICHTING METAALTECHNIEK

2.1 Inleidíne

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de enquête
onder de LTS-leerlingen 4de klas, richting metaaltechniek.
In Gelderland zíjn 42 LTS'en gevestigd. Hiervan ís een geselecteerd
aantal scholen benaderd met het verzoek om mee te doen aan de en-
quête. Verspreíd over de gehele provincie hebben uiteindelijk L7

scholen hun medewerkíng verleend met een totaal leerlingenbestand ín
de betrokken klassen van bijna ó00. Gezien de omvang van de steek-
proef mogen de enquête-uitkomsten representatief worden geacht.
Omdat de uitkonsten van een eteekproefonderzoek per definitíe met
n¿rrges zíjn omkleed en omdat gevraagd is naar de (onzekere)'toe-
komstplannen van de leerlingen ,zíjn de uitkomsten voornamelijk
indicatief van aard.

2.2 Bestenrnine vân de 4de klassers

Evenals in het recente verleden blijft de scholingsgeneigdheid onder
de 4de klassers van het LTQ-netaaltechníek onveranderlíjk hoog.
Blijkens de enquête-uítkomsten ís 481 van plan na het eíndexa¡nen
verder te leren vía het dagonderwijs. Eet aantal leerlíngen dat in
militaíre díenst moet of gaat neemt toe van 6Z in 1985 tot 18U in
1987.
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Dit hoge percentage hangt mogelijk samen met een lage verwachting
omtrent de eigen arbeidsmarkt kansen, waardoor de neiging besÈaat
vroegtijdig de dienstplicht te vervullen. l,Iaarschijnlijk speelt de
leeftijd van de leerlingen ook een ro1. Veel leerlingen blijven een
jaar langer op de LTS om een tweede vakrichting te volgen. Een aan-
tal daarvan heeft dan intussen de dienstplichtíge leeftijd bereikt.
Per saldo zaL op het einde van het schooljaar nog naar 342 een baan
gaan zoeken.
In 1985 was dít percentage 412 en in 1980 nog ruím 523. Van degenen
die werk gaan zoeken ís 213 va¡ plan on naast het werk ook nog een
opleiding te gaan volgen.

Tabel 1 Bestemring van de 4de klassers LTO-vakrichting netaaltech-
niek op het eínde van het schooljaar 1987, uítgedrukt in Z
van het totaal

Blijft scholíer 48

Gaat werk zoeken:
en een opleiding volgen
zonder een opleiding te volgen

lotaa1

23
11

Gaat in milítaire dienst

34

18

1002lotaal generaal

Bron: Enquête schoolverlaters 1987 LTO metaaltechníek' provincíe
Gelderland, Bureau Economisch Onderzoek

2.3 Bestemninc van desenen die scholier bliiven

Eet opleídingsniveau van degenen díe scholíer blíjven neemt gestaag
toe door een toenemende doorstromíng naar het MB0. In 1985 ging 2OZ

van degenen die dagonderwijs bleven volgen naar het MBO. Volgens de
enquête-uitko¡nsten zal- dat in 1987 ca. 327 zijn.
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Tabel 2 Bestenuning van degenen die scholier blijven na het behalen
van het eindexamen Ll0-metaaltechniek in 1987

Een andere vakrichtíng oP de LTS

Middel.baar beroepsonderwi j s
Kort míddelbaar beroepsonderwi js'
Overige dagopleidingen

dagopleidíng

32
32
L2
24

Totaal 100z

Bron: Enquête schoolverlaters 1987 LTO-netaaltechníek provincie Gel-
derland, Bureau Economisch Onderzoek

2.4 Besternmíng van degenen die werk zoeken en een opleiding willen
volgen

Van de schootverlaters díe na het eindexamen een baan gaan zoeken'
wil 2/3 deeL tevens een opleiding volgen. De helft van deze leer-
lingen kiest voor een vakopleiding via het leerlingwezen. Ruim een

kwait wil zich verder bekwamen via een avondschool of schriftelijke
cursus. Per saldo betekent dit dat 11- à l'2X van de leerlingen na
het eindexamen in 1987 van plan ís een leerovereenkomst af te slui-
ten. In 1980 en 1985 bedroeg de deelname respectievelijk 20- en 152.
sinds 1980 is het deelnemingspercentage dus bijna gehalverd.

Tabel 3 Bestenuning van degenen die werk gaan zoeken
leiding gaan volgen na het behalen van het
metaaltechniek in l'987

en ook een op-
eíndexamen LTO-

Vakopleiding via het leerlingwezen
Vakopleiding buiten het leerlingwezen
Avondschool of schrifteLijke cursus
Overige deel ti jdoPleidíngen

Totaal

50
13
27
10

1002

Bron: Enquête schoolverlaters 1987 LÎO-netaaltechniek províncie Gel-
derland, Bureau Economisch Onderzoek
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2.5 Schoolverlaters díe werk gaan zoeken en geen leerovereenkomst
wi1len afsluiten

Van de schoolverlaters die na het eindexanen in L987 een baan gaan
zoeken, wil 1/3 deel geen opleíding volgen. Via de Enquêteschoolver-
laters LTO-metaaltechniek ís hun de vraag voorgelegd waarom zij geen
belangstelling hebben voor de combinatíe werken/leren via het leer-
lingwezen. Híerbij konden meerdere redenen worden oPgegeven. Gemid-
deld werden bijna 2 redenen per leerlíng genoemd. In tabel 4 staat
een overzicht van de beantwoording waarbij het toÈaa1 aantal opgege-
ven redeneû op 1003 ís gesteld.

Van de categoríe die na het eíndexamen werk gaat zoeken en niet ge-
lijktijdig een opleiding wi1 voLgen, geeft 341 als reden op dat zii
balen van leren en dus niet van plan zíin deel te nemen aan het
leerlingwezen.
Over de dagen dat iemand met een werkkring en een leerovereenkomst
op school zit (1 à 2 dagen per week) wordt doorgaans geen loon uit-
betaald. Voor 201 van de ondervraagden vormt dit een reden om niet
aan het leerlingstelsel deel te nemen omdat zíj direct zoveel moge-
lijk geld wí1len verdienen. Overigens kan worden opgemerkt dat de
beloning gedurende de leerperiode in de CAO's wordt geregeld. In
sornmige bedrijfstaken is overeengekomen dat tijdens de leerperiode
1002 wordt uitbetaald. In díe gevallen wordt het argu¡nent van de
"lagere verdiensten" dus ten ofirechte aangevoerd.
Eén op de acht leerlingen gaat werk zoeken buiten de metaal en heeft
dus níets aan een vervolgopleiding in de metaal. 132 geeft te kennen
niet te weten wat het leerlingwezen is en kan daar dus ook niet voor
kiezen.
Van de meest voorkomende redenen kan tenslotte nog genoemd worden
dat 111 van mening is dat de opleidíng te moeilijk voor hen is.

Het totaal van redenen overziend mag verwacht worden dat via gerích-
te voorlíchtíng een aantal van de oPgegeven redenen kunen worden
weggenomen.
Voorlichtíng over het leerlingwezen, de betere arbeidsmarktperspec-
tieven en dergelijke kan in begínsel inspelen oP 30 à 402 van de re-
denen.
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Tabel 4 Schoolverlaters LTO-metaaltechniek L987 die na het behalen
van het eíndexamen werk gaan zoeken en geen opleíding wíl-
len volgen via het Leerlingwezenr naar redenen waarom zij
geen leerovereenkomst willen afsluiten

Gaat werk zoeken buiten de metaal
Denkt geen werk te kunnen vinden ín de netaal
Denkt niet6 níeuws te leren
Denkt dat het te noeilíjk ís
Baalt van leren
I{il zo veel mogelijk geld verdienen
Ouders vinden het te duur
Moet er te ver voor reizen
Toekomstige baas wil het niet
l,Ieet níet wat het leerlingwezen is
Andere redenen

Totaal 100u

Bron: Enquête schoolverlaters 1987 LTO-metaaltechniek provincie Gel-
derland, Bureau Economisch Onderzoek

2.ó Beoordel ins van de arbeidsmarktPosítie

Onder de schoolverlaters die na het eindexamen werk gaan zoeken is
een categorie die een leerovereenkomst wil afsluiten en een catego-
ríe die geen enkele opleiding wil volgen. Aan beide categorieën zijn
een tweetal beoordelingsvragen voorgelegd over de arbeídsmarktposi-
tie van LTS'ers met- en zonder een primaire vakopleiding. Van de

leerlíngen die van plan zíjn zelf ook een leerovereenkomst af. te
sluiten is 2/3 var. oordeel dat zíj daardoor sneller werk vínden. Ook

denk 66% dat zíj na afronding van de vakopleiding beter en leuker
werk kunnen krijgen dan iemand zonder een primaíre vakopleiding.
Van degenen die geen opleiding willen volgen is slechts 1/3 deze me-
ning toegedaan. Meer als de helft denkt dat het niet uitmaakt of
heeft geen mening.
Intqssen kan worden geconcludeerd dat de leerlingen die..een leer-
overeenkourst willen afsluiten positieve verwachtingen koesteren. Dit
wordt ín veel mindere mate gedeeld door degenen die geen opleiding
willen volgen.

L2
I
4

11
34
20

0
I
2

13
2
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Tabel 5 Schoolverlaters LTO-metaaltechniek 1987 die werk gaan zoe-
ken en een leerovereenkomst willen afsluiten en degenen die
geen vervolgopleiding willen volgen, naar beoordeling van
arbeídsmarktPos ítie

Schoolverlaters die werk qaan zoeken.
en van plan zijn een
leerovereenkoms t

en geen vervoJ.g-
opleiding willen
saan volgenaf te slui ten

Een LTS'er die bereid is een
vakopleidíng te volgen via
het leerLingstelsel víndt
sneller een baan

Ja
Nee
Maakt niet uit
l.leet niet

Totaal

Een LTS'er met een vakoP-
leiding vía het leerlíng-
rdezen kan beter en leuker
werk krijgen

Ja
Nee
Maakt niet uit
Weet niet

TotaaI

66
3

1_0

2L
-Too%

32
t5
23
30

-1002

27
18
28
37

66
3

14
L7

-1008- r.002

Bron: Enquête schoolverlaters 1987 LTO-metaaltechniek provincie Gel-
derland, Bureau Economísch Onderzoek

2.7 Beoordelí ns van de voorlich tins over het leerlingwezen

Iets meer dan de helft van alle ondervraagden vindt dat zij onvol-
doende voorlíchting hebben gehad over het leerlingwezen.
Qpmerkelijk ís dat ongeacht de toekonstige bestemning van de 4de

klassers, de beoordeling vríjwel unaniem is. Zelfs een kleine meer-
derheíd van degenen die vaß plan zíjrr een leerovereenkomst af te
sluíten deelt dlt oordeel.
De 4de klassers die in militaire dienst gaan vormen een uítzonde-
ríng. Bijna 213 van deze groep ís van mening dat zij voldoende voor-
líchting hebben ontvangen. Omdat hun bestenming waarschijnlijk reeds
vast staat in verband net de dienstplicht' zijn zij wellícht tevre-
den met minder ínformatie omdat het leerlingwezen doch geen reële
optie is.
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De beantwoording van de vragen over de ontvangen voorlichÈíng zal
mín of $eer zíjn beïnvloed door het tijdstip van de enquête. De

enquête ís gehouden ín de eerste helft van het schooljaar (oktober/
november), terwíjl het Regíonaal Qrgaan voor het Leerlingwezen het
zwaartepunt van de voorlichtingsactíviteiten juíst legt in de tweede
helft van het schooljaar.

Ongeveer 101 van de geënquêteerden heeft op het formulier aangegeven
dat de informatieverstrekking tot op heden t'eliswaar onvoldoende
rÍâsr naar dat de voorlichting nog komt. l{anneer deze groeP buiten
beschouwing wordt gelaten dan blijkt dat iets meer dan de helft van
alle lêerlingen voldoende voorlíchting heeft ontvangen. De verschui-
ving is echter zo gering dat de uitkomsten zoals reergegeven in ta-
bel 6 niet vezenlijk veranderen.

Tabel 6 Beoordeling van de 4de klassers LTO-metaaltechníek 1986
over de vraag of men voldoende voorlichting heeft ontvangen
over het leerlingwezen

heeft genoeg voorlichting ont-
vangen over het leerlingwezen

Ja Nee

Btijft schol.ier 44 56

Gaat werk zoeken:

en een opleiding volgen via
het leerlingwezen
een opleiding volgen buiten
het leerlingwezen
zonder een opleiding te wi1len
volgen

46

48

47

54

52

53

Gaat in ¡nilitaire dienst 63 37

Totaal 49 51

Bron: Enquête schoolverlaters 1987 LTO-metaaltechníek provincie GeL-
derland, Bureau Economísch Onderzoek

coll. afd.
code: sblhtl2672
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Tabel I Bestem¡íng van de leerlíngen in de hoogste klassen van het LT0, Nederland

1980 1985 Z-srutatíe
1980/1985aantal in 1 aantal in Z

Totaal aantal leerlingen in
de 4de klas LTO per einde
schooljaar 49.4s8 100 59.560

TAarvan: LTO blijven volgen
doubleren
ander dagonderwijs
gaan volgen

Per einde schooljaar beschik-
baar voor de arbeidsmarkt

In rnilitaire dienst
l,Ierkloos per 31-12

tJerkzaam per 31-12

waarvan: met LOK
zonder LOK

20r

9.648
2.L77

7.6L0 15,4 15.861 26,6 108,4

30.023 60,7 27.L79 45,6 915

13.
3.

222
298

37,
51'

100

22
5

4

0
5

6'0
65,7

3.L67
2.463

19,5
4r4

6r4
5'0

2
5

5'3
619

L3.773
10.620

27 rB
2L 15

3. 186
4.080

11.507
8.406

19,3
14, 1

- 16,5
- 2018

24.393 49,3 19.913 33,4 - 18,4

Bron: Samengesteld uit de jaarverslagen 1980 en 1985 Centraal Orgaan Regíonale
0rganen
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Tat¡el 2 Bestemming van de leerlíngen in de hoogste klassen van het LTO' Gelderland

1980 198s Z-nutatíe
1980 /1 985aantal ín 1 aantal inZ

Totaal aantal leerlingen in
de 4de klas LTO per eínde
schooljaar 100

raarvan: LTO blíjven volgen
doubleren
ander dagonderwijs
gaan volgen

Per einde schooljaar beschík-
baar voor de arbeidsmarkt

In militaire dienst
I,lerkloos per 31-12

I,Ierkzaam per 31-12

waârvan: met LOK

zonder LOK

L215 24,8 L59 ,7

3.825 60,1 3.754 45,2 1'9

6.369

L.497
253

794

23,5
4r0

24 14
27 ,6

8.340

2. 115
373

2.062

100

25,5
år5

5'8
3'5

30r4

L8,2
L6g,7

- L2r0
8'1

4113
47'4

406
109

4
7

6
1

480
294

3 . 310 52,0 2.980 35,9 - 10,0

1 .554
L.756

L.367
1.613

16 ,5
L9 14

Bron: Samengesteld uit de jaarverslagen 1980 en 1985 Regionaal Orgaan Gelderland
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Tabel 3 Beste¡nming van de Leerlingen in de hoogste klassen van het LTO, in de vak-
richting metaaltechniek, Nederland

1980 1985 X-mutatie
1e80/1985aantal in Z aantal in 1

Totaal aantal 1eerlíngen ín
de 4de klas LTO per einde
schooljaar

f

I

raarvafi: LTO blíjven volgen
doubleren
ander dagonderwijs
gaan volgen

Per einde schooljaar beschik-
baar voor de arbeidsmarkt

In mi1ítaíre dienst
Werkloos per 31-12

I,Ierkzaam per 31.-12

waarvans met LOK
zonder LOK

7.086 6L,9 ó.659 46,3 ,0

11 .451

2.408
505

L.452

100

21r0
414

L217

26,0
24 15

14.368

3.508
847

3.354

725
997

2.46I
2.476

100

2414
5,9.

23,3

25,5

45,7
67 ,7

131,0

,6
,4

- L7,4
- LL,7

6

5
86

768
535

6r7
417

5'0
619

5. 783 50,5 4.937 34,4 - L4,6

2. 980
2.803

Ll ,L
L7 ,2

Bron: Samengesteld uit de jaarverslagen 1980 en 1985 Centraal Orgaan Regionale
0rganen
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Tabel 4 Bestemring van de leerlingen in de hoogste klassen van het LTO, in de vak-
richting metaaltechniek Gelderland

1980 1985 l-mutatíe
1980/198saantal in 1 aantal in X

Totaal aantal leerlingen in
de 4de klas LTO per einde
schooljaar 100

waarvanS L10 blijven volgen
doubleren
ander dagonderwijs
gaan volgen

Per einde schooljaar beschík-
baar voor de arbeidsmarkt

In militaire dienst
werkloos per 31-12

Werkzaam per 31-12

waarvan: met LOK
zonder LOK

1.439 100

426
73

100 619

840

29
5

31,I
5r5

6
I

t

t

1. 753

545
96

290 16 ,5

21 r8

27 ,9
31 ,5

190,0

88
11

58 ,4

6'1
0'8

51 ,5

20,3
3L,2

822

1.00
4L

46,g

5r7
213

2rL

259
422

14r8
24rL

13 ,6
27 2,7

- 11'3
6'0

74L

292
449

681 38,8 8'1

Bron: Samengesteld uit de jaarverslagen 1980 en 1985 Regionaal Orgaan Gelderland
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Tabel 5 Totaal aantal ingeschreven leerlingen met een leerlingovereenkomst
(primaire- en vervolgopleidíngen) 1985 en het aantal ín 1985 afgesloten
leerovereenkomsten met LTO-leerlingen

Nederland Gelderland

onder-
ríjstype

totaatr van
leerlingen
met leer-
overeenkomst

waarvafl:
afgesloten in 1985 met
vooropleidíng LlO in
de vakríchting:

waarvan:
afgesloten ín 1985
met vooropleiding
LTO in de vakrich-
tíng
metaal- overíge
techníek richtingen

netaal
techníek

overige
ríchtineen

totaal van
leerlingen
met leer-
overeen-
komst

Metaal

BEVA}I

GAI.IALO

cv

s0M

V0C-carr.

totaal metaal

Overige op-
leidingen

Totaal

7.870

2.948

907

9.220

805

2t.750

53. s88

7s.338

l-82

89

53

1.687

78

2.089

372

2.46L

L.26r

394

94

466

90

2.305

6.74L

9.046

1 .435

342

82

I .061

67

2.987

6 .630

9.6L7

20

I

3

187

6

224

138

43

20

54

11

266

3s 842

259 1.108

Bron: Samengesteld uít de jaarverslagen 1980 en 1985 CORQ en ROG.

coll. afd.
code: tbltl.t l2673



BIJI.AGE 2

De werkcel eqenheid in de netaalberoepen

In deze bijlage wordt uiteengezet oP welke wijze de ramíng ie ver-
vaardigd vãn het aantal arbeidsplaatsen in de ¡netaalberoePen in Gel-
derland.
In tabel 1 staat een overzicht vafi de huidige werkgelegenheid Per
bedrijfsklasse (1986, voorlopige cijfers) en de prognose voor de pe-
ríode 1986/1990. De totale werkgelegenheíd per bedrijfsklasse is dus

bekend.
Via de Arbeidskrachtentelling 1981 van het CBS kan vervolgens het
aandeel worden berekend van de metaalberoePen per bedrijfsklasse.
De beroepsgroep metaal is samengesteld uit de volgende beroepen:

Smeden
Gereedschapmakers
Machine me taalbewerkers
Machine bankwerker-monteurs
Instrumentmakers
samenstellers en reparateurs van machines en aPParaten
Loodgieters
Pijpf itters
Lassers
Plaat- en constructíewerkers

Totaal beroePsgroeP metaal

In tabel 2 staan voor Nederland de aandelen vermeld van de beroeps-
groep metaal in de verschí11ende bedrijfsklassen. De AKT vermeld
ãt""trts de Nederlandse cijfersr over de provinciale verdeling is
geen statistische ínformatie voorhanden. Teneinde toch een indruk te
irijgen over de omvang van de regíonale werkgelegenheid voor de be-
roepsgroep metaal, hebben wíj een veronderstelling gelntroduceerd.
aanieãomen is dat het regionale aandeel per bedrijfsklasse gelijk is
aan het nationale aandeel.
Door vermenigvuldiging van de totale werkgelegenheid Per bedrijfs-
klaspe (tabei 1) me1 de aandelen van de beroepsgroep metaal (kolom 1

en 4, tabel 2) wordt aldus een schattíng verkregen van dei werkgele-
genheid in de metaalberoePen.
Oe Gelderse cijfers zíjr dus tot stand gekomen door de Nederlandse
aandelen uit 1981 te vermenigvuldígen met de regionale werkgelegen-
heidscíjfers uit 1986 en 1990. Eoewel de aandelen gebaseerd zijn op

de sitr¡atíe 1981 kan aan de resultaten voor 1986 en 1990 toch wel
índícatieve waarde worden toegekend ondat de beroepenstructuur zich
in de regel zeer langzaam en geleidelíjk wijzigd. De veranderingen
hebben doorgaans meer betrekking op het opleidingsniveau dan op het
beroep als zodanig.
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TABEL E. WERI{GELEEENHE I D F{ETAALEEREEFEN PER BEDR I JFSKLASStr

Aandeel Nederl¡nd lgBl: åKT'81. AantallEn'EÈ en'90: Ar'beidsvoluae ta¡el 1ll ¡andeel tabel ?

6ELDTFiLf;NI þIEDERLANi;

e¡ndee I
t9Ð1

aant a I
198å

eent a I
t9ç0

eandee I
t98l

---t-lddlt Ldr

19Så

dC'iLá¡
M,,

I [Ai¡ÐB0UH' A0SB0UH en VISSERIJ

2 VoedingEriddelen ind. veehouderij
3 Voeding¡niddelen ind. overige Pr'od.

4 0r'enken en tab¿ksprsdul:ten
5 Textiel-r kleding- e¡ leder'industr'ie
é Hort- en bou*¡¿ter'iaien induittie
7 Fapier- en gra{ische industtie
I [henische- en r'ubber i¡drtstr'ie
I Fas!ssei¡al industi'ie
l0 ÌfEtååipr'sd.- er' optisrhe indurtrie
II Elel;iri..l-ieihnisihE in'i¡sti ie

1i TransFo¡triddEle¡ ind¡EtriE
r? ñ--J-lr- :-i..-¡-i-.í.r i.tdiiJi¡.t! ri!uu5Lt ¡:

ô { a tr¡ñr!i1ñlF
4 ¡¡ ¡!!u!!:¡r¡:

14 [tE]{:.t¡i{en*i ni¡i g

{E ñ---i--- -..!-l-i- 
j.,--

irJ i,liHirici E i!lli,r!f ¡. ¿rïtsli

1-tq r!t ill:ßucfn
À ¡! lllIlL!\¡:L¡l

t I Ei-!! l!;t! l l l,lE UC l fi¡c !!rn!t¡!tLrir¡L¡!

17 llsningbe¡ii
1E Hendel

19 iee- en luiht';¡ert
l0 Tr¿n:port- en cs¡*':¡ic¿tie bediiive¡
ll Banl.- en ver'¿eker'in9sils¡erì

22 Andere tertiaire diensten
2.Ì fledische en veterineire diensten

ã4 *ndere [:xart¿ire diensten

I7-I4 DIEHSTE¡¡

1-¿O BTDHIJ|JEII

25 O'JERI|EID

{ ¿
n { t.t f,l

0

5,4

0,,J, '¡
t?J'J
1¿Àr U

t{t.t

¡.i¡¿

4i, B

1¡.4

lfr I

ii

0

.Å

0

.L
L

t.¡t

t,¿

Ir'r F

{
¡
rÞ

l'! È

0

5,4
0
?I
Ê?

?t
¿t

ì¿, F

t? I

47. Er

ri

0

.Å

0
,l

.L

.4
I,

.t.

Ê

?¿

IL L

1. 1

I
ti

0

4.7
.4

.3

0
Ê¡
J. ì

tÊ
l¡¡l
.l'r

'lLìÀr!

'tt

0
Ê?
.J. .l

aÊt,J
,t
!.{

d¡ i

?r

L

,7
¡'f

L

!

?-l

¿.

i5. i :5.,c 17
rt! t;4 ,

li,L i¡i, ¡C,¡.1

{ìû

¡J ¡! r I 
' 

r

!: I li¡r'] l¡n ¡
l/rl ¡!\rtl ¡UftL

a.. n 14 1
!tl. L r:. Ì rA¡ r

L

I

L

{
¡

t¡, I

L¡

!t

É,
a
Ll

.¿

9.

.9
I

!Ê 1

AE

,t
¡i E¡tÊ¡ J

3.ó 8¡.83.4 8.3 8.8

å.7 28.8 3().4

fl

'l1

0

0
Ê
J

.ì
.3

a

Àl¡ +

Èi. 
^

1

g:

¿.

å,
a
!t

.¿

L
,1

L

B
J

E
¡,

I 7
a
!

a n 4?f I
t,¿ i,lt¡i

I É.1

ciLir ri

I

5,8 e9,5 ll. l. 4È ?tlÀ^t| -,'.¡ i¡t¡HHi
í ô tir 1
O. ¿ ÀË!. i



-2-

Tabel 3 Aantal 4de klassers LTO metaaltechníek en het aantal afge-
sloten leerovereenkomsten metaalopleidíngen 1985 Per 1000
arbeídsplaatsen voor de beroepsgroep metaaL

Stand cijfers

lotale werkgelegenheid voor de
beroepsgroep metaal, 1986

lotaal aantal 4de klassers LTO-
metaaltechniek 1985

Totaal aantal afgesloten leerover-
eenkomsten (metaalopleidingen) in
1985 met schoolverlaters LTO'
richting metaaltechniek

Kengetallen

Aantal 4de kLassers LTO-metaaltechniek
per 1000 arbeidsplaatsen voor de be-
roepsgroep metaal' 1985

Aantal ín 1985 afgesloten leerovereen-
komsten met schoolverlaters L10'
richting metaaltechníek per 1000 ar-
beidsplaatsen voor de beroepsgroeP
metaal

Nederland Gelderland

283.200 29.500

14. 368 1. 7s3

2.089 224

50 17 59,4

714 716

Bron: tabel 1 en 2

coll. afd.
code: rt:.l}.tl2674



BIJLAGE 3

Geênquêteerde scholen

S.g. voor lbo
Prins Bernhardstraat 6

Eibergen

Technische School

Pr. Hendrfkstraat l2
I{interswij k

R-k. Lager Techn. School

Vesterbos 4

Zevenaar

Kath.s.g. "tt Rytbroeck"

voor Lto/Lhno/Leao

Pr. Beatrixlaan 259

APELDOORN

A1g. Technische School-

Molenwardstraat 40

APELDOORN

Chr. Technlsche School
ttOverveluwett

De Sypel 2

HARDERI{IJK

Chr.Technische School

Postbus 327

EDE

R-k. Technlsche School

Mr.v.Coothstraat 34

DRUTEN

S.g. I'De l(ronenburg,' Techn
School
I(ronenburgersingel 269
NIJMEGEN

Lagere lechn. School

TeLsterbantlaan 2

lIEL

Technlsche SchooL

v. Iieemstraweg llest 9

ZAITBOMMEL

S.g. voor lto/lhno/leao
I,l1llenslaan I
CTTLET'IBORG

Chr. lechnische School

hrallerstraat 2a

NIJKERK

Techn. scholl voor Lochem e'o'

Larenseweg 50

Lochem

R-k.s.g. I{uissen

Julianasttaat L7

Huissen

Technische School
Burg. Flugi van AsPer¡oontlaan
Doesburg

S,g. "Groesbeekttvoor rø-vo/
ltollhno
Nijverheidsweg 2
GROESBEEK
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BIJI,AGE 5

KLEINE BEDRIWEN EN LEERPI.AATSEN

gver het algemeen worden aan leerplaatsen bíj l¡leíne bedrijven een

hoge kwaliteit toegeschreven. Door de kleíne organisatie ontstaat
eeã persoonlijke relatie tussen leerlíng en begeleider' hetgeen de

.rotring ten goede komt. De opgedane praktische werkervaring omvat
veelal een keur van zeer gevarieerde werkzaamheden waardoor een bre-
de basis wordt verkregen.
Over de spreiding van de leerlingen naar grootteklasse van de be-
drijven is- op dít moment geen statístisch nateríaal voorhanden. Noch

het Regionaal Orgaan voor het leerlingwezen noch het Centraal 0rgaan
rubriceert het leerlingenbestand naar deze invalshoek.
Om toch eníg inzicht te verkríjgen ín de problenatiek kleine bedríj-
ven/leerplaatsen z.íjn enkele instanties benaderd die zich met deze
materie bezíg houden (DBA, ROL, KNOV, FI{l/' VNO, F't18, CQA' SQM). Aan

hen is de vraag voorgelegd of zích knelPunten voordoen en oP welke
vijze de deelname van kleine bedrijven zou kunnen worden bevorderd.
Cebleken is dat het begrip "kleíne bedrijven" níet precíes kan wor-
den afgebakend. Generaliserend gesteld is de algemene indruk dat be-
drijven met vijf of meer werknemers geen uit de oßvang van het be-
aríjf voortvloeiende belenrmeringen ondervinden die het afsluíten van
een leerovereenkomst in de weg staan.
Bij de bedrijven met minder dan vijf werknemers ligt dat anders. De

g"iitrge omvang van deze bedrijven kan een reëel beletsel vormen. De

Uegefãiaing van de leerling brengt een te groot tijdsbeslag met zich
r"ã, waardoor het afsluiten van een leerovereenkomst voor het be-
drijf niet haalbaar is.
Als mogelijke oplossing voor dit knelpunt is van verscheidene kanten
de sngl""ti" gedaan te streven naar gemeenschappelijke opleidings-
plaatsãn. In de bouwnijverheid zíjn hiermee goede ervaringen opge-
daan.
Het gebrek aan informatie over het aantal leerovereenkomsten gesPe-

cifiãeerd naar grootteklasse van de bedrijven' werd door vrijwel
iedereen als een gemis ervaren.

coll. afd.
code: th,lhtl2672
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