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WOORD VOORAF 

 

Dit rapport bevat een verslag van een onderzoek naar intermediaire voorzieningen binnen 

vakopleidingskolommen.  

Een vakopleidingskolom is een veel voorkomend opleidingstraject na het behalen van een 

vakdiploma in het reguliere onderwijs. Met intermediaire voorzieningen duiden we die 

opleidingen aan die tussen het reguliere onderwijs en de bedrijfsinterne opleidingen zitten. 

Binnen dit onderzoek worden leerlingen gevolgd die het mto-diploma in 1984 of 1985 hebben 

behaald binnen de studierichtingen werktuigbouwkunde, energietechniek en elektronica. 

 

De centrale vraagstelling van het onderzoek is: 

Welke scholing volgen werknemers met een bepaalde vakopleiding en zijn hierbinnen 

vakopleidingskolommen te onderkennen? 

 

De conclusie van het onderzoek is dat er wel samenhangen tussen functies, gevolgde 

cursussen en tekorten in de schoolse opleiding zijn, maar dat deze niet erg uniek zijn voor een 

bepaalde studierichting. Op grond hiervan wordt de term vakopleidingsprofiel voorgesteld. 

Er is een grote diversiteit van cursussen en opleidingsvormen. De opleidingsinstituten zijn 

bovendien van mening dat zij een grote mate van flexibiliteit nodig hebben om op de steeds 

veranderende vraag naar opleidingen te kunnen reageren. Alhoewel het stimuleren van 

opleidingen belangrijk is, is het door deze diversiteit niet gemakkelijk beleid te voeren. 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd door de vakgroep Onderwijskunde van de rijksuniversiteit Utrecht. 

Drs. P. Westmeijer en drs. M. van Vugt hebben de interviews gedaan, terwijl de enquête vooral 

door drs. M. van Vugt is vormgeven die tevens de coderingen van de open vragen heeft 

verzorgd. De analyse en verslaggeving is gedaan door Kanselaar. 

 

Dit onderzoek is er een uit een reeks van onderzoeken die in 1984 zijn begonnen. 

Het eerste project 'Beroepsonderwijs en Nieuwe InformatieTechnologie' (BONIT) (Kanselaar & 

Bakker, 1984) had tot doel een inventarisatie te geven van meer of minder succesvolle vormen 

van adaptatie en implementatie van ontwikkelingen op het gebied van nieuwe informatie-

technologie in het beroepsonderwijs. 

Daarna is een internationaal congres georganiseerd (Symposiumverslag Beroepsonderwijs en 

Nieuwe Technologieën (SYMBONIT); Kanselaar & Den Rooijen-Hengstman, 1985) om een 

vergelijking te maken van de ontwikkelingen in Nederland in het beroepsonderwijs met die in 

Frankrijk, Duitsland, Zweden en Engeland. 

Het tweede project 'MTO-Uitstroom project; onderzoek naar de aansluiting van het MTS-

onderwijs naar de arbeidssituatie, Kanselaar, De Bruijn, Cadot, Dehing, Groot & Maas, 1987) 

beschreef de aansluiting tussen het mto en de arbeidssituatie voor de mts-er in zijn 

startfunctie. 

Met het voorliggende rapport is een longitudinaal project voortgezet waarbij de post-mto 

scholing is geïnventariseerd in de vier à vijf jaar na de mts. 

Vooral dankzij de medewerking van de oud-mtsleerlingen, die een niet geringe hoeveelheid 

informatie hebben verschaft, is dit longitudinale onderzoek mogelijk geweest. 

 

Prof. dr. G. Kanselaar Zeist, januari, 1991 



 

 

SUMMARY 

 

This report contains an investigation into intermediary educational services within what are 

provisionally called 'training-routes'. 

 

A 'training-route' may be defined as a unique set of training-courses frequently selected from 

available intermediary educational services and company training courses after the award of a 

diploma in regular vocational education.  

 

By intermediary educational services we understand training-courses that lie between regular 

education and in-company training-courses. The research reported here concerns the problem 

area of relations between education and the job market. 

 

The central questions addressed in this research are, first, what courses do employees with a 

certain type of vocational training follow and, secondly, can certain routes be identified 

between those courses? If the answer to the second question is 'yes' then the following 

question is: What role do the intermediary educational services (or external vocational training 

courses) play in these training-routes?  

 

In this research former MTS-students (students in secondary technical education) were 

questioned about their training and the courses they had followed after leaving school four or 

five years earlier. In total 641 questionnaires were used in the analyses, covering the fields of 

mechanical engineering (234 former students), energy technology (157 former students) and 

electronics (238 former students). In addition, some interviews were held with experts from the 

relevant courses and companies. 

 

The investigation distinguishes four types of training: 

1)  internal vocational training, 

2)  external vocational training, with courses provided by non-company organizations 

3)  external vocational training organized by established educational institutions  

4)  private education, i.e. training based on private initiative, not directly connected with 

present employment. 

 

The first part of the analysis sets out to establish in how far the three groups differ in certain 

aspects of their employment situation. Only about 30 per cent of the respondents can be 

assigned to one or two specific branches of industry.  

 

The mobility of the respondents is fairly high: 55% have changed their employment at least 

once in the last four or five years. As an indicator of flexibility the following turn-over in 

functions was established: 2.5 functions on average for mechanical engineers and energy 

technicians, and an average of 2.2 functions for electronics engineers. 

 

In order to identify the existence of training-routes the investigation had to establish in how 

far certain function-profiles can be distinguished on the basis of specific courses of study as 

preliminary training.  With the aid of cluster-analysis  some function-clusters were found for 

each course of study.  

 

The second part of the analysis discusses the content and form of the courses analyzed.  

 

76% of the respondents had followed one or more courses in the previous period. The number 

of courses followed by mechanical engineers (2.5 on average) differs significantly from the 



 

 

number followed by energy technicians (3.3 on average) and electronics engineers (3.8 on 

average). The average duration of courses, however, is shortest for electronics engineers.  

A total of 1861 courses were registered for research purposes. These divide into finished 

courses (1358) and current courses (244) during employment (1602), outside employment 

(130) and as part of private education (129).  

 

Of the four types distinguished earlier, 33 per cent are internal training courses, 42 per cent 

are external training courses (of which 24 per cent are in-company courses), 12 per cent are 

external and organized by established educational institutions, and 13 per cent can be 

characterized as private education, unconnected with any current employment.  

 

The average duration of the courses is as follows: internal courses 4 to 12 weeks, external 

courses between 10 and 15 weeks, external courses organized by established institutions of 

education (contract education) between 15 and 35 weeks, and private courses between 25 and 

30 weeks. On average, the very first course is also the longest. For all the courses (including 

the internal ones) and all the groups the average duration of courses is between 22 and 30 

weeks.  

 

The expectation is that developments in the area of information technology and micro-

electronics will affect the amount of supplementary training. There appears to be a significant 

difference in the number of courses followed by those whose functions involve information 

technology (3.6 on average) and those whose functions do not (2.6 on average).  

 

The courses themselves show a marked degree of diversity. For the entire group the highest 

number of courses is in the area of control techniques. Within this area measuring-techniques 

and regulator techniques are the most important. Developments in the areas of micro-

electronics and information technology, insofar as these are involved in products and 

production processes, turn out to have a great influence on the size and subject matter of the 

courses followed.  

 

In the detection of training-routes different kinds of analyses were applied to each course of 

study. 

 

The first analysis concerns the order of the courses followed. This analysis reveals two trends. 

The first of these is a relative decrease in the type of course that is closest to the original MTS 

course of study. Examples of courses that were registered frequently in the beginning and less 

frequently later on are all in the areas of electrical engineering, control techniques and 

installation techniques. The second trend is that in cases where more than one course is 

followed the later course(s) involve(s) relatively more often the areas of systems control or 

computer operating systems, user programs and telecommunications. The field of information 

technology also features strongly in the planning of future courses, particularly in courses for 

electronics engineers.  

 

These data give the impression that any development shown in  the order of courses is due 

not so much to a cumulative growth of knowledge, as to technological developments that are 

taking place and the fact that courses of long duration are being embarked upon. The 

decentralization of mainframes in favour of personal computers and the increase in the 

number of computer networks are mainly responsible for the relative increase in certain 

courses through time. 

 

As is the case with the analysis of functions, the examination of possible connections between 
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the training-courses involves applying a hierarchical cluster-analysis to courses of study. 

Subsequently course-clusters and function-clusters are combined in order to isolate training-

profiles. 

 

For the mechanical engineers the first course-cluster (control technology, installation 

technology, metalworking and computer-aided design) is distributed over the functions of 

maintenance engineer, draughtsman/designer, planning engineer, production assistant, 

quality control engineer and machinist/metalworker (CNC). 

The second cluster, which comprises management studies and general knowledge and skills, 

moves in the direction of management functions, the function of management-analyst and a 

commercial function (buying/ selling).  

 

The energy technicians show one course-cluster in the area of electrical engineering and 

control techniques, with installation techniques at some distance. This cluster coincides with a 

cluster of functions comprising the functions of maintenance engineer, draughtsman/designer, 

planning engineer, quality control and electrical fitter/electrician. Apart from this single course-

cluster with this particular group of functions there are no clearly identifiable additional 

combinations. 

 

As regards the electronics engineers, there is a noticeable course-cluster in the areas of data 

communications, telecommunications, systems control and microcomputers. In the 

combination with functions this cluster turns out to combine especially with the functions of 

maintenance engineer, electrical fitter/electrician, electronics engineer and partly with the 

function of engineer. Adjacent to this course-cluster there exists a second course-cluster in the 

areas of programming languages, computer science, physics and mathematics. These latter 

courses are particularly common for the function of maintenance engineer, whereas courses 

in electronics are more frequent with the functions of maintenance engineer and electronics 

engineer. For electronics there is an additional combination, based on different data, which 

resembles the second cluster but which is absent from the cluster analysis. This additional 

combination comprises courses in programming languages, information technology (AMBI) 

and systems control for programmers.  

 

These individual analyses of each course of study, combining the results of cluster analyses of 

functions and courses with frequency tables in which both functions and courses are 

represented, constitute the result of the search for training-routes.  

 

As for the question of names, we must conclude, on the basis of the overlap between the 

findings for the mechanical engineers and the energy technicians, as well as on the basis of 

the not very robust internal cohesion between the data for the electronics engineers, that the 

term 'training-route' is rather inappropriate for the connections that have been found. The 

word 'route' presupposes a more fixed order of courses and a greater uniqueness with regard 

to other 'routes' than we have been able to find. We therefore believe that the term 'training-

profile' would be more appropriate. A training-profile is shaped by a course-cluster with an 

accompanying cluster of functions within a course of study. It contains partially overlapping 

patterns which are not unique to any given professional area.  

 

As regards the concept of 'intermediary educational service', it turns out to be difficult to apply 

this concept usefully to situations involving the question of what (internal or external) 

organization provides what courses. The two most important aspects emerging from the 

comparisons are differences, first, in the duration of courses and, secondly, in the degree to 
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which some subjects are taught by way of short, internal company- or function-specific 

courses, such as courses in systems operation. It also appears that external courses are 

proportionally somewhat more often aimed at attaining higher functions than are internal 

courses. 

 

The final part of the investigation into the training-routes of  former MTS students registers 37 

subjects which may be thought of as MTS aims. By indicating the degree of importance of 

these subjects for presently-held functions as well the degree to which MTS courses dovetail 

with presently-held functions, it is possible to map out discrepancy areas.  

 

Three groups of discrepancy areas emerge from the analysis for all three courses of study. 

These are 1) control technology, 2) software, programming and systems control and 3) tele-

informatics. For energy-technicians there are, in addition, discrepancy areas  arising out of 

digital techniques and automated processes, and for mechanical engineers there are 

discrepancy areas with regard to functional components (actuators, sensors, converters) as well 

as automated processes.  

 

To a significant degree, these discrepancy areas can be traced as clusters in the training-

profiles.  

 

The final conclusion of the investigation is that connections do exist between functions, 

courses followed and discrepancy areas in school education, but that these connections are 

not particularly unique for any given course of study. This finding has led us to suggest the 

name 'training-profile'.  

 

From the policy point of view we are faced with a great diversity of courses and training 

facilities. Moreover, the established training institutes are of the opinion that they need a 

considerable degree of flexibility in order to be able to fit in with the ever-changing demand 

for courses. Although it is important to stimulate the creation of new courses, the sheer 

diversity does not make policy-making any easier. 
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HOOFDSTUK 1. Inleiding en probleemstelling 

 

 
 

 

 

 

In de discussie over de aansluitingsproblematiek tussen het reguliere onderwijs en de 

arbeidssituatie wordt in toenemende mate het belang van intermediaire opleidings-

voorzieningen benadrukt. Met deze intermediaire opleidingsvoorzieningen worden bedoeld 

de opleidingen die een beroepsgerichte functie hebben maar niet tot het reguliere voltijd 

beroepsonderwijs en ook niet tot de bedrijfsinterne opleidingen behoren. Deze intermediaire 

opleidingsvoorzieningen zouden voor werknemers een flexibele koppeling tussen het 

reguliere beroepsonderwijs en de bedrijfsopleidingen in het arbeidssysteem kunnen vormen. 

Intermediaire opleidingen zouden snel en flexibel moeten inspelen op veranderingen in 

gevraagde beroepskwalificaties. 

De bestaande intermediaire opleidingsvoorzieningen vormen mede op basis van het vrije 

marktprincipe een zeer heterogene 'lappendeken' van cursussen en opleidingen die verzorgd 

worden door een al even heterogene verzameling van particuliere opleidingsinstituten, 

stichtingen, verschillende soorten opleidingsorganisaties (cursusmakelaars, adviesbureaus) en 

scholen (contractonderwijs). Van Hoof (1986), die de term intermediaire voorzieningen 

bekendheid heeft gegeven, zegt hierover: "De ontwikkeling van het tussengebied als geheel 

verloopt alsnog ongecoördineerd; de institutionalisering van de bonte mozaïek van ad hoc tot 

stand gekomen voorzieningen (die bovendien nog ten dele het stempel van 

'werklozenvoorzieningen' dragen) tot een volwaardig tussenstelsel is nog veraf". 

De wenselijkheid van onderlinge afstemming tussen de drie geledingen wordt om 

verschillende redenen steeds sterker. Door de snelle technologische veranderingen wijzigen 

de gevraagde beroepskwalificaties zich snel en is bij- of omscholing nodig. Verschillende 

beleidsinitiatieven op het gebied van arbeidsvoorzieningen (tripartisering van de 

arbeidsbemiddeling), de wet op het cursorisch beroepsonderwijs, het contractonderwijs, de 

beroepsgerichte volwasseneneducatie, e.d. maken eveneens coördinatie gewenst. Erkenning 

van diploma's of certificaten kan de mobiliteit van werknemers op de arbeidsmarkt vergroten. 

Ook werkgevers en werknemersorganisaties zijn bezig met het stimuleren van opleidingen op 

brancheniveau (Reiche e.a., 1987) en het maken van afspraken in CAO's over scholing. 

 

Vooraf aan de vraag hoe eventueel afstemming, taakverdeling en inhoudelijke aansluiting 

tussen de drie geledingen van beroepsopleidingen (regulier, bedrijfsopleidingen en 

intermediaire voorzieningen) tot stand kan komen, gaat de vraag naar het wel of niet aanwezig 

zijn van een zekere mate van systematiek in de opleidingsloopbaan van werknemers die een 

gemeenschappelijke vooropleiding hebben. In hoeverre is er structuur aanwezig in het gebruik 

van de intermediaire voorzieningen? 

Als structurerend principe in dit onderzoek wordt het begrip "vakopleidingskolom" gebruikt. 

Een vakopleidingskolom is een veel voorkomend opleidingstraject middels intermediaire 

opleidingsvoorzieningen en bedrijfscursussen na het behalen van een vakdiploma in het 

reguliere onderwijs. 



 

 

In dit onderzoek worden slechts enkele mogelijke vakopleidingskolommen onderzocht. Wij 

beperken ons tot diegenen die de opleiding mts binnen de afdelingen werktuigbouw en 

elektrotechniek hebben voltooid. 

Wij maken hierbij gebruik van het adressenbestand van oudleerlingen dat gebruikt is voor het 

onderzoek naar discrepanties tussen de mts-opleiding en de startfuncties in het bedrijfsleven 

van de mts-ers die in 1984 en 1985 de mts hebben voltooid. (Kanselaar e.a., 1987). 

 

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de structuur van de oplei-

dingsloopbaan van post-mts-ers in relatie tot het opleidingsaanbod en de gevraagde 

kwalificaties. 

 

De hoofdonderzoeksvraag is: 

- Welke scholing volgen werknemers met een bepaalde vakopleiding en zijn hierbinnen 

vakopleidingskolommen te onderkennen? 

Indien deze te onderkennen zijn, is de vervolgvraag: welke rol spelen de intermediaire 

voorzieningen binnen deze vakopleidingskolommen. 

Het behaalde vakdiploma is hierbij het startpunt en de gevolgde cursussen gedurende de 

eerste vijf jaren na het verlaten van de mts zijn de input voor het zoeken naar vakop-

leidingskolommen. 

 

Hiernaast wordt informatie verzameld voor de volgende vragen: 

 

- welke beleidsinitiatieven zijn er om tot afstemming en taakverdeling te komen tussen de 

verschillende geledingen, waaronder het reguliere beroepsonderwijs; 

- wat is de mening van organisaties die bemiddelen op de opleidingsmarkt met betrekking 

tot knelpunten en afstemming; 

- welke marktstrategie en produktontwikkelingsmethoden volgen particuliere oplei-

dingsorganisaties; 

- welke knelpunten en voorstellen voor verandering noemen bedrijven. 

 

 

In hoofdstuk 2 worden de gehanteerde begrippen uitgewerkt en de beleidsinitiatieven op een 

rij gezet. 

In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet beknopt beschreven. 

In hoofdstuk 4 worden de algemene gegevens van de onderzochte groep oud-mts-ers 

gegeven. 

In hoofdstuk 5 worden de gegevens met betrekking tot de gevolgde opleidingen na de mts 

besproken. In dit hoofdstuk vindt de analyse naar vakopleidingskolommen plaats en wordt 

nagegaan of er duidelijke verschillen tussen de verschillende vormen van opleidingen zijn om 

het begrip intermediaire voorzieningen verder af te bakenen. 

In hoofdstuk 6 worden enkele interviews met personen van opleidingen en bedrijven 

samengevat. 

In hoofdstuk 7 wordt het onderzoek samengevat en met conclusies afgesloten. 

 

N.B.i 

Bij dit rapport zijn de BIJLAGEN in een afzonderlijk document ondergebracht. Diegenen die 

meer in detail bepaalde gegevens willen bestuderen, kunnen deze Bijlagen opvragen bij de 

Organisatie voor Strategisch ArbeidsmarktOnderzoek, Van Stolkweg 14, 2585 JR Den Haag. 
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HOOFDSTUK 2. Scholing en arbeidsmarkt 

 

 
 

 

 

 

 

2.1. De aansluiting tussen mts en bedrijfsleven 

 

 

 

De relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt door verschillende ontwikkelingen 

beïnvloed. We noemen hier slechts enkele van deze ontwikkelingen. 

- Technologische veranderingen.  

De snelle technologische veranderingen leiden ertoe dat het voor het beroepsonderwijs 

moeilijk is om bij te blijven. Tevens heeft het bedrijfsleven behoefte aan mensen die die 

nieuwe technologieën kunnen ontwikkelen, invoeren, onderhouden of bedienen. Juist 

voor de technische opleidingen zoals de mts zijn deze ontwikkelingen sterk van invloed 

op de kwalificaties die van een mts-er verwacht worden. 

- Demografische ontwikkelingen. 

Over de gehele bevolking gezien vindt er een ontgroening plaats. De omvang van het 

aantal leerlingen in het mbo is de afgelopen jaren echter sterk gestegen. De positie van 

de mts-er op de arbeidsmarkt behoort tot een van de beste. Er is nauwelijks werkloosheid 

onder deze groep en de verwachting is dat dit in ieder geval tot het jaar 2000 zo zal blijven. 

(Kuhry en Van Opstal, 1988, p.74; Meesters en Huson, 1990) 

- Economische ontwikkelingen. 

De produktiviteitsstijging en verbeterde financiële positie van de bedrijven geeft 

mogelijkheden tot meer investeren in "human capital", in nieuwe produktietechnieken en 

in nieuwe produkten of diensten dan in het begin van de jaren tachtig. 

- Veranderende kwalificaties. 

Door de technologische ontwikkelingen veranderen de gewenste kwalificaties. Dit wil niet 

zeggen dat de gevraagde kwalificaties ook van een hoger niveau zijn. Bij een vergelijking 

van mts-elektronici die in 1980 resp. 1985 de mts verlaten hadden, vonden Hövels en Van 

Dijk (1989) dat aan mts-elektronici over de gehele linie in 1985 lagere eisen gesteld werden 

dan in 1980. De intredefuncties waren bovendien meer in de fabricagesfeer. Het is echter 

niet vanzelfsprekend dat deze trend zich ook in 1990 doorzet. De opleidingen op de mts 

zijn in de tweede helft van de tachtiger jaren duidelijk vernieuwend bezig geweest. 

Daarnaast is het mogelijk dat er in de bedrijven bij bepaalde functies, waarin nieuwe 

technologieën de afgelopen periode zijn ingevoerd door mensen op hbo-niveau, 

routinisering optreedt waardoor er verschuiving van taken van hoger naar middelbaar 

opgeleiden plaats vindt. 

 

Samenvattend kunnen wij stellen dat de oud mts-er in zijn arbeidssituatie een grote kans heeft 

met nieuwe technologische ontwikkelingen in aanraking te komen, terwijl er geen overschot 



 

 

aan mts-ers op de arbeidsmarkt is. Dit maakt deze groep in principe tot een interessante 

doelgroep voor allerlei vormen van opleidingen na de mts. 

 

 

2.2. Benaderingen van de aansluitingsproblematiek. 

 

 

 

Van Hoof (1986) onderscheidt in zijn artikel "'Interfaces' en tussenschakels" twee benaderingen 

in de relatie school en werk. De eerste is de directe afstemming door onderwijsplanning. Door 

prognoses over de behoefte aan schoolverlaters en het creëren van ontmoetingsplaatsen 

(interfaces) tussen onderwijs en arbeidsbestel (bijv. de BOTO's) is het reguliere onderwijs in 

staat om zowel kwantitatief als kwalitatief beter aan te sluiten bij de behoeften van het 

bedrijfsleven. Deze directe afstemming heeft echter ook zijn beperkingen: een prognose is bijv. 

slechts voor een korte periode mogelijk terwijl de tijd die voor het reguliere onderwijs, inclusief 

het keuzegedrag van de leerlingen, nodig is om zich aan te passen zes tot tien jaren is. Hij pleit 

daarom in zijn flexibiliteitsbenadering voor een tweede benadering. Deze houdt in een 

indirecte koppeling tussen onderwijs en arbeid; een koppeling via de tussenschakel van 

buitenschoolse vormen van opleiden. In deze opvatting heeft het reguliere onderwijs de taak 

de algemene  basiskwalificaties bij te brengen, de bedrijfsopleidingen de functiespecifieke 

kwalificatieeisen en de intermediaire voorzieningen de niet-bedrijfsspecifieke kwalificaties 

waarin bijgeschoold moet worden vanwege o.a. de veranderingen op technologisch en 

organisatorisch gebied. 

 

 

2.3. Intermediaire voorzieningen 

 

 

 

Het begrip intermediaire voorzieningen wordt al enkele jaren gebruikt (zie Van Hoof, 1986). 

Het is echter moeilijk te operationaliseren. Een globale omschrijving van intermediaire 

voorzieningen duidt op die opleidingen die tussen het reguliere onderwijs en de 

bedrijfsinterne opleidingen zitten. 

Bij de omschrijving van het begrip intermediaire voorzieningen zijn twee benaderingen te 

onderscheiden. De eerste is een praktische waarbij een aantal formele kenmerken gehanteerd 

worden waarop opleidingen onderscheiden worden in regulier voltijd beroepsonderwijs, 

interne bedrijfsopleidingen en intermediaire voorzieningen. De tweede benadering is een 

meer theoretische waarbij inhoud en doel van de opleiding gebruikt worden voor een indeling 

van opleidingen. 

 

Bij de praktische formele benadering zijn verschillende dimensies te noemen waarop 

opleidingen onderscheiden kunnen worden: 

- initiatief: wie neemt het initiatief tot een opleiding 

- beslissing: wie beslist of een opleiding gevolgd kan worden 

- financiering: wie betaalt de opleiding 

- plaats: waar vindt de opleiding plaats: in- of outcompany 

- tijd: vindt de opleiding wel of niet tijdens het werk plaats 

- opleider: is de opleider een bedrijfsinterne werknemer of behoort hij tot een externe 

organisatie 

 

Bij al deze dimensies zijn er verschillende combinaties waardoor het moeilijk is deze dimensies 
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als criteria te hanteren voor het indelen van opleidingen bij bedrijfsinterne opleidingen of bij 

de intermediaire voorzieningen. Zowel het initiatief als de financiering blijken vaak bij zowel 

de werknemer als de werkgever te liggen. Als de werkgever niet de beslissing tot een opleiding 

neemt, maar de werknemer als privépersoon een opleiding volgt kan dit voor een hobby zijn, 

algemeen vormende doelen hebben óf gericht zijn op het verkrijgen van een betere positie op 

de arbeidsmarkt. Ook hier is moeilijk aan te geven wat wel en wat niet tot de intermediaire 

voorzieningen behoort. Wat de plaats betreft zijn er verschillende externe bedrijfsopleidingen 

(verzorgd door een externe instantie) die in-company gegeven worden. Ook de tijd is weinig 

discriminerend; er zijn soms studiefaciliteiten waardoor een werknemer een 'privé'-opleiding 

gedeeltelijk in werktijd kan volgen terwijl bedrijfsinterne opleidingen soms in de avonduren 

gevolgd worden. 

De organisatie waartoe de opleider behoort is vaak afhankelijk van de bedrijfsgrootte, van de 

deskundigheid binnen de interne opleidingsafdeling, van een kosten-baten analyse van het 

zelf ontwikkelen van een cursus, het kopen van een cursus of van het uit besteden van de 

opleiding. Alhoewel dit criterium vanuit theoretisch oogpunt een zeer beperkt criterium is, is 

het binnen deze benadering wel het meest voor de hand liggend. We gaan hierbij uit van de 

positie van de opleider en met de term 'de opleiding verzorgen' doelen wij op zijn positie 

(intern of extern) en niet op wie bijv. het lesmateriaal ontwikkeld heeft. 

In het onderzoek maken wij hierbij een vierdeling: 

a. interne bedrijfsopleidingen, deze worden door medewerkers van het eigen bedrijf 

verzorgd; 

b. externe bedrijfsopleidingen die door particuliere instellingen worden verzorgd; 

c. externe opleidingen die door instellingen uit het reguliere onderwijs worden verzorgd; 

d. privéopleidingen: een opleiding op eigen initiatief die geen direct verband met het werk 

houdt. 

Het onderscheid tussen b. en c. vinden wij interessant om eventuele ontwikkelingen in het 

contractonderwijs (punt c.) te kunnen signaleren. 

Het onderscheid met het reguliere voltijdonderwijs is niet problematisch. Een door de mts of 

een daaraan verbonden stichting gegeven cursus die contractonderwijs (punt c.) verzorgt, 

hoort bij deze indeling niet tot het reguliere voltijdonderwijs. Tot punt c. horen eveneens de 

opleidingen in het kader van het leerlingwezen en de PBVE (primaire beroepsgerichte 

volwassenen educatie). Voor de doelgroep (post MTO) van ons onderzoek zijn dit (met 

uitzondering van de voortgezette opleidingen uit het leerlingwezen) nauwelijks relevante 

opleidingen. Het probleem betreft de toedeling van de opleidingen binnen de vier hier 

genoemde kategorieën aan intermediaire opleidingsvoorzieningen. Vooralsnog zullen wij b. 

en c. tot de intermediaire voorzieningen rekenen. Van d. kan blijken dat hier gedeeltelijk 

dezelfde soort opleidingen als bij b. of c. worden genoemd. Een heroverweging van d. is dan 

op zijn plaats. Het onderscheid tussen a en b is voor het begrip vakopleidingskolom minder 

interessant dan voor de term intermediaire voorzieningen. Bij de analyses zullen we alle vier 

de kategorieën gebruiken. 

 

Een theoretisch interessantere benadering is een indeling op basis van inhoud en doel van de 

opleiding. 

In deze benadering wordt de volgende taakverdeling genoemd: 

- het reguliere voltijd beroepsonderwijs is verantwoordelijk voor de z.g. basiskwalificaties; 

- de interne bedrijfsopleidingen zijn verantwoordelijk voor de bedrijfs- en functiespecifieke 

scholing; 

- de intermediaire voorzieningen verzorgen de niet-bedrijfsspecifieke om- en bijscholing. 

Alhoewel dit een duidelijke indeling lijkt, is deze in de praktijk moeilijk te hanteren. Het begrip 

'basiskwalificaties' blijkt zeer moeilijk omschreven te kunnen worden (zie Nijhof en Remmers, 
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1990).  

Het onderscheid tussen basiskwalificaties en beroepskwalificaties die in niet-bedrijfsspecifieke 

om- en bijscholing worden verworven blijkt inhoudelijk moeilijk te maken te zijn. Zo zijn allerlei 

externe opleidingen in meet- en regeltechniek in de afgelopen periode gevolgd door oud-

mts-ers, terwijl dit onderdeel de laatste jaren veel meer in de reguliere opleiding plaats vindt. 

Er is hier dus eerder van een tempoverschil in opname van nieuwe ontwikkelingen in het 

onderwijs dan een inhoudelijk onderscheid in typen kwalificaties.  

Het onderscheid tussen bedrijfsspecifieke en niet-bedrijfsspecifieke kwalificaties blijkt 

eveneens vaak op inhoudelijke gronden  moeilijk te maken te zijn. In hoeveel procent van de 

bedrijven moet bijv. een bepaald computerprogramma voor tekenen (CAD) gebruikt worden 

en voor hoeveel verschillende toepassingen (metaal, bouw, chipontwerp) moet het geschikt 

zijn om bij een CAD-opleiding van bedrijfs- of functiespecieke kwalificaties te spreken? Hoe 

goed vindt er transfer plaats van het ene geleerde programma naar een ander? Transfer blijkt 

vaak verondersteld te worden in opleidingen maar in onderzoek meestal moeilijk aan te tonen. 

 

In ons onderzoek zullen wij de respondenten niet vragen naar de term 'intermediaire 

voorzieningen'. Wij zullen hen vragen beknopt de inhoud van de cursus te benoemen en 

tevens aan te geven of de opleiding intern of extern was en wie de cursus verzorgd heeft en 

waar (in- of outcompany). Door kruising van deze gegevens is het mogelijk meer zicht te 

krijgen op de vraag of er bij bedrijfsinterne opleidingen andere inhouden aan de orde komen 

dan bij externe opleidingen. Indien dit niet het geval is is het vanuit een beleidsoptiek 

waarschijnlijk beter om bij de omschrijving van intermediaire voorzieningen meer aan te 

sluiten bij de formele kenmerken en niet bij de inhoudelijke. 

 

 

2.4. Beleidsinitiatieven naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 

 

 

 

In het onderstaande wordt globaal aangegeven welke ontwikkelingen momenteel relevant zijn 

binnen het terrein van de beroepsgerichte scholing (regulier beroepsonderwijs, deeltijd 

beroepsonderwijs, beroepsgerichte volwasseneneducatie en commerciële 

opleidingsactiviteiten, verricht door regulier bekostigde onderwijsinstellingen.) 

 

Bedrijfstakgewijs overleg onderwijs-bedrijfsleven. (BTO, BOTO, BOOB) 

Overleg over opleidings- en kwalificatie-structuur in een bepaalde bedrijfstak. 

Deelname: - vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (zowel werkgevers als 

werknemers). 

- uitvoerende organisaties (scholen, VMTS, landelijk opleidingsorgaan van de 

sector. 

- personele- en bestuursorganisaties (bonden) in het beroepsonderwijs. 

- vertegenwoordigers van de overheid (OW, SoZaWe of EZ) 

Taken:  - Vaststellen beroepsprofielen. (onderzoek gebeurt door landelijk oplei-

dingsorgaan) 

- vaststellen beroepsopleidingsstructuur; per beroep op welke wijze wordt 

opgeleid en op welk niveau - LLW, MBO, KMBO of anders. 

- Planning van de ontwikkelingen in deze structuur. 

- advisering over de landelijke spreiding van het cursusopleidingsaanbod. 
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Contractonderwijs 

Scholen krijgen door de wet contractonderwijs de mogelijkheid om op commerciële basis 

cursussen (te ontwikkelen en) aan te bieden aan het bedrijfsleven met gebruik van de 

beschikbare voorzieningen en beschikbare leerkrachten. Hierdoor krijgen de scholen eigen 

inkomsten waardoor b.v. moderne apparatuur aangeschaft kan worden. Ook worden door dit 

soort activiteiten de contacten tussen de school en het bedrijfsleven verbeterd (eenvoudiger 

verwerven van stageplaatsen, mogelijkheden voor docentenstages en bedrijfsbezoeken). De 

maximale omzet voor een school is 50% van de overheidsbijdrage; sommige scholen die al 

voor de regelgeving actief waren met contractactiviteiten hebben nevenstichtingen opgericht. 

 

PBVE (= primair beroepsgerichte volwasseneneducatie) 

- Regionaal aanbod van beroepsgerichte en -kwalificerende onderwijs- en scholings-

voorzieningen gebaseerd op bestaande infrastructuur. De voorzieningen zijn in dit 

verband volgens de hoofddoelstelling gericht op: oriëntatie, schakeling en beroeps-

kwalificatie op het niveau primair leerlingwezen. De voorzieningen zijn: leerling-

wezenopleidingen en overig deeltijds beroepsonderwijs, scholingsvoorzieningen van 

SoZaWe C(A)VV's en CBB's. 

- Landelijke ontwikkelings- en ondersteuningsstructuur. 

- Verantwoordelijke ministeries: Onderwijs en Wetenschappen, Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en, marginaal, Economische Zaken. 

- Arbeidsmarktrelevante scholing voor de volgende doelgroepen: Werklozen. 

- Met werkloosheid bedreigden 

- (Herintredende) vrouwen 

- Leden van etnische minderheden 

- Leden van randgroepen 

- Schoolverlaters uit voortgezet speciaal onderwijs 

- Gehandicapten 

- Aanbod bestaat momenteel voornamelijk uit (delen van) leerlingwezenopleidingen. 

- Naast de reguliere financiering van de bestaande voorzieningen bestaat ook een 

additionele financiering. 

SVM (sectorvorming en vernieuwing in het middelbaar beroepsonderwijs) 

- Nieuwe structuur voor het MBO, te weten in sectoren techniek, economie, dienstverle-

ning/gezondheidszorg en landbouw. Sectoren worden onderverdeeld in kernafdelingen, 

specifieke afdelingen en vakafdelingen; in de afdelingen worden verwante opleidingen 

samengebracht. 

- Schaalvergroting; minimumnorm 600 leerlingen. Grotere autonomie en bestedingsvrijheid 

door zgn. lump-sum-financiering (tevens bezuinigingen?). 

- Minister stelt uitsluitend nog de eindtermen vast van de opleidingen (niet de 

examenprogramma's); voorstellen voor de eindtermen worden aan de minister gedaan 

door het bedrijfstaksgewijze overleg onderwijs-bedrijfsleven (BOOB of BTO) 

Onderwijskundige verbeteringen door: 

- modulering en flexibilisering van de onderwijsprogramma's 

- betere samenhang met overige voorzieningen (KMBO, BBO) 

- betere aansluiting tussen MBO en de beroepspraktijk 

- snellere doorwerking van technologische vernieuwingen in leerplannen, apparatuur 

en deskundigheid van docenten. 

- verhoging deelname van aantal leerlingen uit etnische groepen en deelname van 

vrouwen aan technische opleidingen. 

- Aanbod van oriënterende en schakelende programma's. 
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WCBO (Wet op Cursorische Beroepsonderwijs) 

- Samenhangend wettelijk kader voor voorzieningen op het terrein van het deeltijd-MBO, 

het leerlingwezen en overig cursorisch beroepsonderwijs (specifieke scholing, zoals 

deeltijd-MBO, MBO-vervolgcursussen), ook bedrijfs- en particuliere cursussen. De inhoud 

van het overig cursorisch beroepsonderwijs wordt geregeld in de 

arbeidsvoorzieningenwet, waarbij planning overleg en afstemming gebeurt in de 

CBA/RBA-structuur. 

- Integratie en tripartisering van beleid; d.w.z. beslissingsstructuur met overheid, werkgevers 

en werknemers (in CBA/RBA). 

- Samenwerking OW en SoZaWe; één regime voor beide scholingsplanningen. Tevens 

wettelijke basis voor PBVE. 

- Uitvoerende organisaties vormen op regionaal niveau een Regionaal Educatief Overleg 

(REO), welke voorstellen doet m.b.t. inhouden, structuur en planning aan RBA. 

- Landelijke uitvoeringslocaties: 

- Zelfstandige scholen voor CBO (de huidige streekscholen) met een minimumnorm van 

1800 leerlingen. 

- Dagscholen voor vernieuwd MBO, met tenminste 600 leerlingen in volledig 

dagonderwijs, die in aanmerking komen voor deeltijd-MBO, specifieke scholing en in 

bijzondere gevallen ook voor cursussen BBO. 

 

Ontwikkelingsplan leerlingwezen  

- Naar aanleiding van de adviezen van de Commissie Wagner met betrekking tot de 

versterking van het leerlingwezen (verdubbeling van de jaarlijkse instroom en de 

onderwijskundige verbetering, zoals modulering en flexibilisering) in het kader van de 

stimulering van de economische groei wordt jaarlijks 14 à 15 MFL beschikbaar gesteld aan 

betrokken organisaties in het leerlingwezen om de volgende zaken te ontwikkelen: 

- een gemoduleerde opleidingsstructuur 

- flexibele examinering 

- adequaat lesmateriaal (vakboeken, praktijkboeken, praktikummateriaal, com-

puterprogramma's voor uiteenlopende zaken etc.) 

 

Open leren 

Open leren en nieuwe media zijn nauw met elkaar verweven. Open leren is een verzamelbegrip 

dat duidt op de volgende aspecten: 

- Multi-mediale leerpakketten welke kunnen bestaan uit iedere willekeurige combinatie van 

instructieboek, naslagmateriaal, COO-programma, al dan niet interactieve video of 

beeldplaat, dia's, overheadsheets, practikummaterialen, geluidscassettes etc. 

- Informatiesystemen m.b.t. (beroeps)opleidingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld een 

systematische catalogus met opleidingsmogelijkheden of een databank met opleidingen. 

- Verspreidingssysteem voor cursussen en/of cursusmateriaal. 

- Open leercentra, b.v. regionale leerplaatsen of een open leerplaats binnen bedrijf of 

arbeidsorganisatie. 

Open leren wordt gekenmerkt door het feit dat de cursist een verregaande invloed heeft op 

het leerproces; de cursist bepaalt zelf hoe geleerd wordt, wanneer geleerd wordt, wat geleerd 

wordt, in welk tempo, met welke hulpmiddelen etc. Open leren gaat uit van individuele 

werkvormen. De doelstellingen en randvoorwaarden zullen zeker wanneer het een beroeps of 

functiegerichte scholing betreft in overleg met de werkgever bepaald worden. 

 

Van de bovengenoemde maatregelen zullen enkele, zoals de BOTO (bedrijfstakgewijze overleg 

technisch onderwijs - bedrijfsleven), de wet contractonderwijs en de SVM-operatie, op termijn 
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invloed hebben op de scholingsbehoefte van oud-mts-ers. Op dit moment is voor de scholing 

van oud-mts-ers in de afgelopen periode vnl. het contractonderwijs interessant. Recent is 

onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van contractonderwijs in 

leerlingwezen en (k)mbo gedaan door Yvon Schuler (1988). 

 

 

2.5. Bemiddelende instanties 

 

 

 

Arbeidsvoorziening 

In het kader van de nieuwe arbeidsvoorzieningenwet is het de bedoeling dat op regionaal 

niveau scholing aan arbeidsbemiddeling gekoppeld wordt. In de RBA's (regionale besturen 

voor de arbeidsvoorzieningen), geadviseerd door het regionaal educatief overleg (REO), zijn 

overheid en bedrijfsleven verantwoordelijk voor de activiteitenplanning voor het cursorisch 

beroepsonderwijs voor volwassenen. (zie bijv. de nota Scholing voor Arbeidsvoorzieningen van 

SoZaWe, 1988). 

 

Contactcentra Onderwijs/Arbeidsmarkt (COA) 

Het COA is een provinciaal samenwerkingsverband tussen werkgevers- en werkne-

mersorganisaties, het onderwijsveld, het Provinciaal Bestuur, het Districtsbureau voor de 

arbeidsvoorziening, het Regionaal Orgaan voor het Leerlingwezen, de beroepskeuze bureaus 

en de Kamers van Koophandel. 

De concrete activiteiten van de COA's zijn o.a.: 

- inventarisatie/onderzoek naar scholings- en opleidingswensen (zie bijv. Stokking e.a., 

1988) 

- bevorderen van contacten tussen bedrijven en instellingen 

- bevorderen van stages 

 

Bedrijfstak 

Op het niveau van de bedrijfstak worden activiteiten ondernomen om tot intensivering van 

scholing op bedrijfstakniveau te komen. Initiatieven komen zowel voort uit de bedrijfstak, zo 

geeft de FME een klapper uit met informatie over een groot aantal cursussen en opleidingen, 

als uit overkoepelende organisaties als de COB/SER (Reiche e.a. 1987). 

 

CEDEO 

Het CEDEO is een landelijke organisatie die in begin zeventiger jaren door een aantal grote 

bedrijven met hehulp van EZ is opgericht. Een van de belangrijkste taken van het CEDEO is het 

uitgeven van het DEO-boek waarin een groot aantal opleidingen beschreven worden. Voor 

opname van een opleiding in het DEO-boek wordt op een aantal kriteria als omvang van de 

opleidingsorganisatie gelet. Per 1-1-1989 waren er in het bestand ongeveer 120 opleidingen 

aanwezig die als instroomniveau een voltooide mts-opleiding hebben. 

 

De laatste twee instanties zouden invloed op het scholingsaanbod voor oud-mts-ers kunnen 

hebben. Het is echter de vraag of deze informatie de oud-mts-ers direkt bereikt of dat deze 

informatie werkt via opleidings- en personeelsfunctionarissen. 
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HOOFDSTUK 3. Onderzoeksopzet 

 

 
 

 

 

 

 

3.1. Onderzoeksgroep voor de vakopleidingskolommen 

 

 

 

De doelgroep in het hier beschreven onderzoek naar vakopleidingskolommen is de mts-er van 

de afdelingen werktuigbouw en elektrotechniek die in 1984 of 1985 met een diploma de mts 

heeft verlaten. Binnen de afdeling werktuigbouwkunde bestaan de studierichtingen algemene 

werktuigbouw, besturingstechniek, installatietechniek en produktietechniek. Sommige 

studierichtingen bestaan slechts op enkele scholen, terwijl er van sommige nieuwe 

studierichtingen in 1984 en 1985 nog nauwelijks afgestudeerden waren. Bij een gering aantal 

respondenten van deze studierichtingen zullen de gegevens geanalyseerd worden op het 

niveau van de afdeling werktuigbouw. Bij de afdeling elektrotechniek bestonden reeds langer 

de studierichtingen energietechniek en elektronica. Bij voldoende respons zullen deze twee 

studierichtingen gescheiden geanalyseerd worden. Uit eerder onderzoek (Kanselaar e.a., 1987) 

bleken de gegevens met betrekking tot discrepanties tussen opleiding en startfunctie van de 

energietechnici vaak tussen de werktuigbouwkundigen en elektronici in te zitten. 

Eerder zijn in § 2.1 argumenten gegeven waarom oud-mts-ers een interessante groep zijn voor 

de analyse van het gebruik van intermediaire voorzieningen. 

 

Voor de adressen kan gebruik worden gemaakt van een bestand van 6000 mts-ers die de mts 

in 1984 en 1985 verlieten uit het onderzoek van Kanselaar e.a. (1987). In eerder onderzoek 

werd met dit bestand een responspercentage van 50% bereikt bij 1 of 2 jaar na het verlaten 

van de school. Wij verwachten nu na 4 tot 5 jaar na het verlaten van de school een respons 

van 25%. De onderzoeksgroep zit in een leeftijd met een geografisch grote mobiliteit waardoor 

het adressenbestand een groot aantal verouderde adressen zal bevatten. Bij het aanschrijven 

van 2500 oud-leerlingen verwachten wij dus een respons van ruim 600. 

 

N.B. Generalisatie 

Bij de interpretatie van de resultaten in de richting van intermediaire voorzieningen zal bedacht 

moeten worden dat de onderzoeksgroep bijna uitsluitend bestaat uit autochtone mannen met 

een behoorlijke opleiding voor technische beroepen met een goede positie op de 

arbeidsmarkt. Generalisatie naar andere groepen (allochtonen, vrouwen, ouderen) die gebruik 

maken van intermediaire voorzieningen is m.i. nauwelijks mogelijk. 

Ook de generalisatie naar oud-mts-ers moet met voorzichtigheid plaats vinden. Het is 

waarschijnlijk dat oud-mts-ers met weinig bijscholing de relevantie van het invullen van de 

vragenlijst niet inzagen. Zij zijn daardoor mogelijk ondervertegenwoordigd. Vanwege de vraag 

naar het bestaan van vakopleidingskolommen zijn wij ook minder in deze niet-gebruikers van 



 

 

intermediaire voorzieningen geïnteresseerd. Een non-respons onderzoek heeft om die reden 

niet plaats gevonden. 

 

 

3.2. Onderzoeksgroep opleidingen 

 

 

 

Met enkele personen binnen opleidingsinstituten, bemiddelende organisaties en bedrijfsoplei-

dingen zullen interviews gehouden worden om de onderzoeksvragen naar aanpak, knelpunten 

en afstemmingsmogelijkheden te bespreken. Met de selectie zal zoveel mogelijk rekening 

worden gehouden met de belangrijkheid van deze instanties voor de oud-mts-er. (De 

samenvatting van de interviews is in Hoofdstuk 6 opgenomen). 

 

 

3.3. Onderzoeksmethode 

 

 

 

Schriftelijke enquête naar oud-mts-ers 

Om te onderzoeken of er patronen in de opleidingsloopbaan aanwezig zijn, is het nodig een 

voldoende groot aantal respondenten te bereiken. Om deze reden wordt er voor een 

schriftelijke enquête gekozen. Uit ons eerder onderzoek waren goede resultaten geboekt met 

deze methode bij deze doelgroep. 

 

Opbouw van de enquête 

- algemene deel 

Hierin wordt gevraagd naar studierichting, sexe, werk, aantal werkgevers, functies, 

bedrijfsgrootte, bedrijfssector en de aanwezigheid van informatietechnologie in de functie. 

De verwachting is dat juist de ontwikkelingen op dit gebied aanleiding tot bijscholing zijn. 

- opleidingen deel 

In dit deel wordt gevraagd naar welke cursussen of opleidingen in de afgelopen periode 

gevolgd zijn, nu gevolgd worden of in de toekomst gevolgd zullen worden; naar de inhoud 

van de cursussen; de opleidingsvorm (intern, extern bij particuliere instelling of reguliere 

onderwijsinstelling) en de naam van de instelling; tijdsstip van de cursus (binnen of buiten 

werktijd) en duur in weken; het motief, initiatief, functie,  niveau en financiering van de 

cursus; vragen rond de afsluitingsvorm (diploma, certificaat) en onderwijsvorm. 

- oordeel over de mts-opleiding 

Aan het eind van de enquête worden van 37 onderwerpen uit de mts-opleiding gevraagd 

in hoeverre deze belangrijk zijn voor de huidige functie en in hoeverre de mts-opleiding 

adequaat heeft opgeleid voor deze onderwerpen. De onderwerpen betreffen technische 

vakinhouden, algemene vakken, algemene kennis en vaardigheden en houdingsaspekten. 

De bedoeling van deze vragen is om na te kunnen gaan in hoeverre deficiënties in de mts-

opleiding aanleiding tot bijscholing zijn. 

 

Scoring en analyse van de enquête resultaten 

De antwoordmogelijkheden in de vragenlijst worden zoveel mogelijk voorgestructureerd. Bij 

twee belangrijke onderwerpen wordt zowel van een open als van een voorgestructureerde 

vorm gebruik gemaakt. Dit betreft het onderwerp 'functies' en het onderwerp 'cursus of 

opleiding'. Bovendien is de vraag naar de naam van het opleidingsinstituut een open vraag. 

De open vragen zullen gekategoriseerd worden en bij een kategorie met een zeer lage 



 

 

frekwentie tot een restkategorie gerekend worden. 

Bij de antwoorden naar de cursussen wordt ruimte geboden voor het invullen van 8 cursussen 

of opleidingen. Door een vraag toe te voegen naar het aantal gevolgde cursussen is te 

controleren of er door de beperking tot het uitwerken van 8 cursussen veel informatie verloren 

gaat. 

Vanwege de open vragen wordt bij de analyse veelvuldig gebruik gemaakt van multi-ple 

responsanalyse. Bij de interpretatie van de tabellen met multiple responsanalyse moet steeds 

rekening gehouden worden waar de getallen en zeker de percentages betrekking op hebben. 

Vanwege de eerdere opmerkingen over generalisatie en vanwege de multiple responsanalyses 

zullen de resultaten slechts descriptief en niet toetsend geanalyseerd worden. 

 



 

 

 

 

HOOFDSTUK 4. Resultaten: functies en arbeidssituatie  

 

 
 

 

 

 

 

4.1. Algemene gegevens 

 

 

 

Voor de gegevens over de opleidingen en cursussen behandeld worden, zullen we eerst 

nagaan in hoeverre er verschillen tussen de studierichtingen aanwezig zijn op een aantal 

algemene variabelen. Indien dit het geval is moeten wij bij de analyse van de gevolgde 

bijscholing bedacht zijn op mogelijke interacties tussen studierichting, een algemene variabele 

(bijv. bedrijfsgrootte) en gevolgde cursussen. Daar de gevolgde studierichting het startpunt is 

voor een eventuele vakopleidingskolom, beperken wij ons in de analyse sterk tot de relaties 

tussen studierichting en een aantal andere variabelen. 

 

 

4.2. Respondenten 

 

 

 

In april 1989 zijn in totaal 2389 vragenlijsten naar oud-mts-ers verstuurd. Hiervan zijn 824 

exemplaren ingevuld geretourneerd. Dit is een respons van 34,5%. De benaderde mts-ers zijn 

afkomstig uit het bestand zoals dat werd gehanteerd bij het MTO-uitstroomonderzoek 

(Kanselaar e.a., 1987). Het betreft MTS-ers (afkomstig uit de afdelingen Werktuigbouwkunde 

en Elektrotechniek) die destijds (1986) meegewerkt hebben aan de eerste enquête van het 

uitstroomonderzoek. In het licht van een bestandvervuiling (over een periode van vier jaar) is 

er sprake van een redelijke respons.  

 

Op inhoudelijke gronden (doelstelling van onderzoek) zijn 153 kursisten (18,6%) niet 

opgenomen in de uiteindelijke onderzoeksgroep. Het gaat hier om kursisten die: 

1. een HTS-opleiding hebben voltooid (47) 

2. een HTS-opleiding hebben afgebroken (10) 

3. voltijds een HTS-opleiding volgen (73) 

4. voltijds een andere studie volgen (23) 

 

Om uiteenlopende redenen bleken bovendien 30 enquêtes niet voor analyse bruikbaar. De 

hierna gepresenteerde onderzoeksresultaten hebben dienovereenkomstig betrekking op 641 

respondenten, het voor ons onderzoek verwachte aantal was 600. 

 

 

4.3. Studierichtingen 



 

 

 

 

 

Vanwege de geringe aantallen zullen wij verder in de analyse de verschillende studierichtingen 

binnen werktuigbouwkunde niet onderscheiden. Er zijn 20 besturingstechnici, 2 

produktietechnici en geen installatietechnici onder de respondenten van de afdeling 

werktuigbouw. Diegenen die zowel de studierichting energietechniek als elektronica hebben 

gedaan (51 respondenten; 8%) worden bij de studierichting elektronica gerekend. Dit is in het 

algemeen de tweede opleiding. In 1984 en 1985 bestond de mogelijkheid na het mts-diploma 

een 10-maandse vervolgcursus computertechniek te volgen. 60 (10%) van de respondenten 

heeft deze post-mto-cursus gevolgd. 46 van deze 60 hadden daarvoor de studierichting 

elektronica gedaan. 

12 respondenten zijn door vermelde combinaties niet bij een studierichting ingedeeld. De 

aantallen worden: 

 

Tabel 1. Verdeling van de respondenten over de studierichtingen 
 

 

studierichting   aantal  % 

 

werktuigbouw: 

energietechniek: 

elektronica: 

niet ingedeeld: 

 

234 

157 

238 

 12 

 

37% 

25% 

38% 

 

totaal 

 

641 

 

100% 

 

 

De verdeling over 2520 mts-ers uit het onderzoek van 1986 was resp. 41%, 27% en 32%. In de 

vergelijking valt op dat er relatief iets minder werktuigbouwkundigen en iets meer elektronici 

in de respons van 1989 aanwezig zijn. 

De verdeling van de respondenten over het jaar van afstuderen is resp. 1984 40%; 1985 49% 

en 1986 11%. Van de oud-leerlingen die de vervolgcursus computertechniek op de mts hebben 

gevolgd hebben er 13 in 1984 en 1986 de mts verlaten en 26 in 1985. 

 

Sexe 

Wat betreft de verdeling naar sexe valt op dat het percentage vrouwen gering is: 1,4%. In het 

onderzoek van 1986 schommelde dit percentage voor de verschillende studierichtingen tussen 

de 0% en 2%, waarbij de nu niet in het onderzoek betrokken richting procestechniek er uit 

sprong met 10% meisjes. In ons onderzoek zijn de 9 vrouwelijke respondenten gelijk over de 

drie studierichtingen verdeeld. 

 

 

 

4.4. Werkkring 

 

 

 

Werkgelegenheid 

Van de totale groep heeft 98.6% een baan (9 niet). Hiervan werkt 97.3% full-time (9 niet). Van 

de respondenten die aangeven part-time te werken, heeft slechts 0.3% een betrekking van 

minder dan 32 uur (0.5% werkt 32 uur, 1.9% missing). Het grootste deel werkt in loondienst: 

96.7%.  
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Uit de gegevens blijkt dat van de 9 respondenten die geen baan hebben er 5 werktuig-

bouwkundigen en 4 energietechnici en 0 elektronici zijn. Van deze 9 zijn er 5 werkzoekend, 2 

studerend (niet-HTS) en 2 'anders'. Van de 5 werkzoekenden zijn er slechts 2 die direct 

voorafgaand aan het werkzoekend zijn werk hadden. De andere 3 zijn werkzoekend na militaire 

dienst, studie of 'anders'. 

 

Bedrijfssector 

 

Hoe is de verdeling naar vooropleiding tussen de bedrijfssectoren? 

 

Tabel 2. Werkzaam in bedrijfssector per studierichting. 
  

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │                        │          studierichting           │  Totaal   │ 

 │                        │                                   │  aantal   │ 

 │Bedrijfssector          ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

 │                        │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │werkzaam in             │           │           │           │           │ 

 │   bedrijfssector       │           │           │           │           │ 

 │delfstofwinning.........│    2   1% │    0   0% │    1   0% │    3   1% │ 

 │voeding/genotmiddelen...│    6   3% │    8   5% │    5   2% │   19   3% │ 

 │textiel/lederwaren......│    1   0% │    0   0% │    1   0% │    2   0% │ 

 │hout/papier/meubelen....│    2   1% │    1   1% │    2   1% │    5   1% │ 

 │grafische industrie.....│    7   3% │    6   4% │    6   3% │   19   3% │ 

 │chemie/petrochemie......│   10   5% │    8   5% │    7   3% │   25   4% │ 

 │rubber/kunststoffen.....│    9   4% │    1   1% │    0   0% │   10   2% │ 

 │bouwnijv./installatie...│   13   6% │   14  10% │    9   4% │   36   6% │ 

 │metaalind./waren........│   46  21% │    6   4% │    8   3% │   60  10% │ 

 │machine/app.bouw........│   28  13% │    4   3% │   12   5% │   44   7% │ 

 │transportmid.industrie..│   10   5% │    1   1% │    1   0% │   12   2% │ 

 │computersector..........│    4   2% │   10   7% │   39  17% │   53   9% │ 

 │elektronica industrie...│    5   2% │    7   5% │   39  17% │   51   9% │ 

 │elektrotechn.industrie..│    7   3% │   20  14% │   10   4% │   37   6% │ 

 │instr./opt. industrie...│    0   0% │    3   2% │    2   1% │    5   1% │ 

 │nutsbedrijven...........│    3   1% │   10   7% │    9   4% │   22   4% │ 

 │horeca..................│    2   1% │    0   0% │    1   0% │    3   1% │ 

 │vervoer.................│   15   7% │    1   1% │    7   3% │   23   4% │ 

 │banken/verzekering......│    0   0% │    2   1% │    0   0% │    2   0% │ 

 │ind. diensten...........│    1   0% │    2   1% │    2   1% │    5   1% │ 

 │onderwijs...............│    2   1% │    1   1% │    7   3% │   10   2% │ 

 │openbaar bestuur........│    1   0% │    0   0% │    6   3% │    7   1% │ 

 │prov. overheid..........│    1   0% │    0   0% │    0   0% │    1   0% │ 

 │gem. instelling.........│    0   0% │    1   1% │    0   0% │    1   0% │ 

 │handel..................│    6   3% │    7   5% │    3   1% │   16   3% │ 

 │gezondheidszorg.........│    2   1% │    1   1% │    4   2% │    7   1% │ 

 │anders..................│   39  18% │   33  22% │   48  21% │  120  20% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │Totaal aantal...........│  222 100% │  147 100% │  229 100% │  598 100% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

  

Uit Tabel 2 blijkt dat er bij de bedrijfssector sprake is van spreiding over alle sectoren. In elke 

sector zijn respondenten werkzaam. Opvallend is dat 20% van de respondenten het bedrijf 

waar zij werken niet in één van de sectoren kan onder brengen. De werktuigbouwkundigen 

werken vooral in de metaalindustrie (21%) en de machine- en apparatenbouw (13%); de 
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energietechnici bevinden zich vooral in de elektrotechnische industrie (14%) en de 

bouwnijverheid en installatiebedrijven (10%), terwijl de elektronici zich voornamelijk bevinden 

in de computersector (17%) en de elektronica industrie (17%). Na deze twee toppers per 

studierichting (met 24 tot 34% per studierichting) is een vrij grote spreiding over de andere 

sectoren aanwezig. 

Deze grote spreiding leidt tot de conclusie dat mts'ers een goede mogelijkheid tot mobiliteit 

hebben en indien de arbeidsmarkt dit zou vragen de mogelijkheid hebben uit te wijken naar 

andere sectoren. 

Een andere conclusie is dat het ontwikkelen van beroepsprofielen op basis van een 

inventarisatie van beroepen in 2 of 3 sectoren slechts een beperkte dekking heeft in 

vergelijking met de totale uitstroom van deze studierichtingen. 

 

Bedrijfsgrootte 

 

Hoe is de verdeling naar vooropleiding over bedrijfsgrootte? 

 

Tabel 3. De bedrijfsgrootte per studierichting 
                    

 ┌──────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │                  │          studierichting           │  Totaal   │ 

 │                  │                                   │  aantal   │ 

 │                  ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

 │                  │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

 │                  │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │bedrijfsgrootte   │           │           │           │           │ 

 │ < 50.............│   69  30% │   39  25% │   47  20% │  155  25% │ 

 │50-500............│   94  41% │   65  42% │   81  34% │  240  39% │ 

 │ > 500............│   64  28% │   49  32% │  108  46% │  221  36% │ 

 │                  │           │           │           │           │ 

 │Totaal aantal.....│  227 100% │  153 100% │  236 100% │  616 100% │ 

 └──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

                       

Uit Tabel 3 blijkt een licht verschil tussen de studierichtingen in toenemende grootte van 

bedrijven van werktuigbouwkundigen, naar energietechnici, naar elektronici. 

 

 

Mobiliteit 

 

Zijn er verschillen tussen de vooropleidingen in het aantal malen dat men van werkgever is 

veranderd? 
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Tabel 4. Aantal malen van werkgever veranderd per studierichting. 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │                        │          studierichting           │  Totaal   │ 

 │                        │                                   │  aantal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

 │                        │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │verandering werkgever   │           │           │           │           │ 

 │ja......................│  131  58% │   86  57% │  121  51% │  338  55% │ 

 │nee.....................│   96  42% │   65  43% │  114  49% │  275  45% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │Totaal aantal...........│  227 100% │  151 100% │  235 100% │  613 100% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │verandering werkgever   │           │           │           │           │ 

 │1 keer..................│   73  55% │   51  59% │   72  60% │  196  58% │ 

 │2 keer..................│   26  20% │   19  22% │   22  18% │   67  20% │ 

 │3 keer..................│   20  15% │    9  10% │   20  17% │   49  15% │ 

 │meer dan 3 keer.........│   12   9% │    7   8% │    7   6% │   26   8% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │Totaal aantal...........│  131 100% │   86 100% │  121 100% │  338 100% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Uit Tabel 4 blijkt dat de patronen van verandering van werkgever tussen de verschillende 

studierichtingen weinig verschillen. 45% van de respondenten is nog niet van werkgever 

veranderd. 

 

Zijn er verschillen in duur van de huidige betrekking tussen de drie vooropleidingen? 

 

 

Tabel 5. Duur van huidige baan per studierichting 
  

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │                        │          studierichting           │  Totaal   │ 

 │                        │                                   │  aantal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

 │                        │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │duur huidige betrekking │           │           │           │           │ 

 │minder dan 1 jr.........│   44  19% │   21  14% │   32  14% │   97  16% │ 

 │1-2 jaar................│   82  36% │   55  36% │   72  31% │  209  34% │ 

 │3-4 jaar................│   84  37% │   62  41% │  101  43% │  247  40% │ 

 │meer dan 4 jaar.........│   17   7% │   15  10% │   30  13% │   62  10% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │Totaal aantal...........│  227 100% │  153 100% │  235 100% │  615 100% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Uit Tabel 5 blijken eveneens geen grote verschillen tussen de drie groepen in contractduur.  

Bij combinaties van de gegevens, afstuderen in 1984 of 1985, wel/niet van werkgever 

veranderd, enquête in mei 1989 ingevuld en de duur van de huidige betrekking, moet bedacht 

worden dat een vrij groot percentage in militaire dienst is geweest. 

 

 

4.5. Functies 
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Aard van de functie 

In de enquête zijn twee vragen opgenomen over de aard van de functie. De eerste vraag is een 

open vraag. Hierin wordt gevraagd in chronologische volgorde aan te geven welke functies 

men heeft uitgeoefend na het verlaten van de school. De verwerking van deze open vraag is 

gebaseerd op het kategoriseren van de antwoorden. Aanvankelijk werden 29 typen van 

functies onderscheiden. Deze zijn later tot 20 functies gereduceerd. Er zijn van de totale groep 

slechts vier respondenten die 7 of meer functies noemen over de afgelopen 5 jaar. 

De tweede vraag naar de functie is een gesloten vraag waarin maximaal 3 verschillende func-

ties aangegeven mogen worden uit een lijst van 16 functies, waarvan de laatste is "anders....". 

Hier is geen onderscheid te maken tussen de respondent die vindt dat twee verschillende 

omschrijvingen, bijvoorbeeld verkoop en marketing, het beste zijn functie typeren en de 

respondent die twee verschillende functies uit zijn carrière invult. 

Via een multiple response bewerking van beide vragen naar de aard van de functie kunnen 

beide vraagtypen vergeleken worden. Uit die vergelijking komt naar voren dat een paar grote 

kategorieën overeen komen, zoals onderhoud met onderhoudsmonteur en tekenkamer met 

tekenaar/constructeur. Voor sommige functies uit de voorgecodeerde lijst zijn 

onderscheidingen aangebracht, bijv. tussen inkoop, verkoop, magazijn en marketing. In de 

kategorisering van de open vraag zijn deze mede op grond van formuleringen van de 

respondenten en op basis van frequentie van voorkomen in één kategorie geplaatst 

(in/verkoop en commercieel technische medewerker). Een voorgecodeerde functie als 

'automatisering' blijkt samen te gaan met vrij veel verschillende functies uit de zelf-gegeven 

functiebeschrijving. In de kategorisering van de open vraag zijn meer onderscheidingen in de 

technische functies gebleven, zoals elektronicus, engineer, meet/regeltechnicus en 

computertechnicus. Vanwege het doel en de doelgroep van het onderzoek zullen we in de 

analyses in het algemeen de kategorisering van de door de respondenten zelf gegeven 

functiebeschrijving gebruiken. 
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Tabel 6. Overzicht van functies per studierichting 1)  
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons 1)     │          studierichting           │aantal keer│ 

 │over functies           │                                   │  genoemd  │ 

 │% over responses        ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

 │                        │werktuig-  │energie-   │electronica│           │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │Functie                 │           │           │           │           │ 

 │onderhoudsmonteur.......│  127  22% │   91  23% │  131  26% │  349  24% │ 

 │tekenaar/construct......│   91  16% │   71  18% │   26   5% │  188  13% │ 

 │electromonteur/icien....│    6   1% │   66  17% │   37   7% │  109   7% │ 

 │werkvoorbereider........│   41   7% │   32   8% │   25   5% │   98   7% │ 

 │kwaliteitszorg/contr....│   74  13% │   33   9% │   44   9% │  151  10% │ 

 │produktiemedewerker.....│   51   9% │   13   3% │   27   5% │   91   6% │ 

 │machine metaal..........│   56  10% │    2   1% │    3   1% │   61   4% │ 

 │electronicus............│    4   1% │   11   3% │   63  13% │   78   5% │ 

 │engineer................│    8   1% │    9   2% │   47   9% │   64   4% │ 

 │meet/regeltechnicus.....│    2   0% │    8   2% │   12   2% │   22   2% │ 

 │computertechnicus.......│    0   0% │    6   2% │   12   2% │   18   1% │ 

 │programmeur.............│    4   1% │    0   0% │   18   4% │   22   2% │ 

 │systeembeheerder/op.syst│    2   0% │    6   2% │    7   1% │   15   1% │ 

 │in/verkoop commerc.techn│   48   8% │   23   6% │   32   6% │  103   7% │ 

 │chef/bedrijfsleiding....│   20   4% │   10   3% │    7   1% │   37   3% │ 

 │research medewerker.....│    9   2% │    1   0% │    6   1% │   16   1% │ 

 │lasser..................│   10   2% │    2   1% │    0   0% │   12   1% │ 

 │proces operator.........│    7   1% │    2   1% │    2   0% │   11   1% │ 

 │techn. installatie......│    4   1% │    2   1% │    1   0% │    7   0% │ 

 │bedrijfsk. analist......│    2   0% │    0   0% │    0   0% │    2   0% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal functies.........│  566 100% │  387 100% │  500 100% │ 1453 100% │ 

 │aantal respondenten.....│  227  40% │  150  39% │  231  46% │  608  42% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 ii) Indien in de hoek links boven van een tabel informatie is gegeven wil dit 

steeds zeggen dat de gegevens met multiple respons analyse zijn verwerkt. 

Meestal wil dit zeggen dat de laatste regel in de tabel niet de optelling is 

van de getallen in die kolom (responses = functies of cursussen), maar van 

het aantal respondenten (cases = oud-mts-ers). De percenteerbasis voor de 

percentages in de kolommen is soms het aantal respondenten. Indien er meerdere 

alternatieven per respondent ingevuld worden summeren de kolompercentages in 

dat geval boven de 100%.  De 100% op de laatste regel achter aantal 

respondenten geeft dan aan dat de percenteerbasis het kolomtotaal (studie-

richting) is en niet het matrixtotaal (alle mts-respondenten). Omdat het in 

deze fase van het onderzoek vooral gaat om de relatieve vergelijking tussen 

de studierichtingen biedt deze manier van multiple responsanalyse goede 

mogelijkheden. In de meeste gevallen worden de percentages over de responses 

berekend. In dat geval summeren de kolom of rij percentages wel tot 100%. Het 

percentage achter 'aantal respondenten' is dan meestal kleiner dan 100%. Dit 

percentage geeft aan hoeveel procent het aantal respondenten is van het aantal 

responses. Afgezien van afrondingsfouten krijgt men het aantal cursussen of 

functies door het aantal respondenten te vermenigvuldigen met 100/aantal 

procenten van de laatste rij. 

 

Uit Tabel 6 blijkt dat de werktuigbouwkundigen gemiddeld 2,49 functie hebben opgegeven, 
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de energietechnici 2,58 en de elektronici 2,16. Men kon per respondent maximaal 7 functies in 

chronologische volgorde noemen. 

Opvallend in Tabel 6 is het grote percentage personen dat als functie onderhoudsmonteur 

opgeeft bij alle drie de richtingen. Eenzelfde tendens, maar in mindere mate geldig voor de 

elektronica, doet zich voor bij tekenaar/constructeur, kwaliteitszorg/controle en 

in/verkoop/commercieel technisch. Uit een vergelijking van deze zelf gegeven functiebe-

schrijving (open vraag) met de voorgecodeerde functiecodes waar 3 alternatieven aangekruist 

konden worden, blijkt dat onderhoudsmonteur samengaat met bijna alle functies. In enigszins 

afnemende volgorde gaat onderhoudsmonteur (open vraag) samen met produktie, 

engineering, planning/werkvoorbereiding, kaliteitszorg, automatisering, verkoop, tekenkamer 

en opleiding uit de gesloten vraag. Uit deze combinaties is niet af te leiden dat de meest 

genoemde functie (onderhoudsmonteur) ook altijd dezelfde kwalificaties vraagt. Bij deze 

combinaties moet tevens bedacht worden dat bij de scoring geen onderscheid is te maken 

tussen het gelijktijdig of na elkaar voor komen van deze functies. 

Verder blijven er in Tabel 6 per studierichting één of twee studierichting specifieke functies 

over: voor werktuigbouw: produktiemedewerker en machinebankwerker/in-

steller/verspaner/frezer; voor energietechniek: elektromonteur/elektricien en voor elektronica: 

elektronicus en engineer. 

Per studierichting noemt tussen de 44% en 47% van het aantal respondenten bij multiple 

responsanalyse één keer deze studierichtingspecieke functies.  

Voor het vinden van vakopleidingskolommen is de grote spreiding over functies per 

studierichting en het grote percentage niet studierichting specifieke functies voorlopig niet 

erg bemoedigend. 

 

Verandering van functie                                                

Bij de open vraag zijn de functies in tijdsvolgorde gevraagd. Dit maakt het mogelijk om te 

analyseren in hoeverre er een verschuiving is in de aard van de functie.  
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Tabel 7. Verschuiving tussen de eerste en de laatste functie. 
                                                                       
 ┌────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬ 

 │                        │ eerste    │  laatste  │laatste  = │% samen-   │ 

 │                        │ functie   │  functie  │eerste func│vallend    │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼ 

 │onderhoudsmonteur.......│  162  26% │  156  25% │   95      │  61%      │ 

 │tekenaar/construct......│   89  14% │   69  11% │   46      │  67%      │ 

 │elektromonteur/icien....│   54   9% │   33   5% │   24      │  73%      │ 

 │werkvoorbereider........│   22   4% │   44   7% │    8      │  18%      │ 

 │kwaliteitszorg/contr....│   71  11% │   42   7% │   19      │  45%      │ 

 │produktiemedewerker.....│   48   8% │   32   5% │   19      │  59%      │ 

 │machine metaal..........│   26   4% │   18   3% │    8      │  44%      │ 

 │elektronicus............│   37   6% │   40   6% │   25      │  63%      │ 

 │engineer................│   21   3% │   37   6% │   15      │  41%      │ 

 │meet/regeltechnicus.....│   12   2% │   13   2% │    7      │  54%      │ 

 │computertechnicus.......│    7   1% │    7   1% │    4      │  57%      │ 

 │programmeur.............│    8   1% │   14   2% │    4      │  29%      │ 

 │systeembeheerder/op.syst│    1   0% │   10   2% │    0      │   0%      │ 

 │in/verkoop commerc.techn│   35   6% │   61  10% │   24      │  39%      │ 

 │chef/bedrijfsleiding....│    6   1% │   21   3% │    5      │  24%      │ 

 │research medewerker.....│    6   1% │   10   2% │    3      │  30%      │ 

 │lasser..................│    4   1% │    2   0% │    1      │  50%      │ 

 │proces operator.........│    6   1% │    5   1% │    2      │  40%      │ 

 │techn. installatie......│    3   0% │    4   1% │    2      │  50%      │ 

 │bedrijfsk. analist......│    1   0% │    1   0% │    1      │ 100%      │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │Totaal aantal...........│  619 100% │  619 100% │           │           │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

  

 

In Tabel 7 zijn deze veranderingen weergegeven voor de eerste en de laatste functie. In de 

vierde kolom (laatste = eerste functie) staat het aantal respondenten waarbij de eerste functie 

gelijk is aan de laatste functie. In de laatste kolom is dit getal uitgedrukt als percentage van 

het getal in de kolom 'laatste functie'. Dit wil bijv. voor de functie onderhoudsmonteur zeggen 

dat 61% van degenen die onderhoudsmonteur als laatste functie opgeven deze functie ook 

als eerste functie hebben gehad. Zoals blijkt voor de grootste kategorie, nl. onder-

houdsmonteur, blijft het percentage tussen de 26% en 25% schommelen. Er is dus procentueel 

gezien geen leegloop van deze functie in de eerste 4 á 5 jaar van de beroepsloopbaan. Een 

kleine 40% is ondertussen in deze functie ingestroomd en uitgestroomd. Er is een afname in 

omvang bij de functies tekenaar/constructeur, elektromonteur/elektricien, kwaliteits-

zorg/controle, produktiemedewerker en machinefuncties in de metaal. Er is een toename in 

het aantal werkvoorbereiders, engineers, programmeurs, systeembeheerders, commerciële 

functies en leidinggevende functies. De instroom in de groeifuncties komt met uitzondering 

van systeembeheerder en leidinggevend, voor een redelijk deel uit de functie onderhouds-

monteur. 

Uit deze analyse komen twee niet onverwachte tendenties naar voren. De eerste is een 

toename in functies op het gebied van software en de tweede is een verandering naar meer 

algemene functies. 

 

Verandering van werkgever 

Een soortelijke vraag naar de verschuiving in het functiepatroon is te stellen m.b.t. de 

verandering van werkgever. Is bijv. de kans dat men bij de vijfde werkgever een leidinggevende 

functie krijgt groter dan bij de eerste werkgever? 
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Tabel 8. Verschuiving in functies bij verandering van werkgever 
  

       ┌────────────────────────┬───────────────────────┬─────┐ 

       │percenteerbasis         │          werkgever    │aan- │ 

       │aantal functies         │                       │tal  │ 

       │per werkgever           │                       │keren│ 

       │                        ├─────┬─────┬─────┬─────┤ge-  │ 

       │                        │  1  │  2  │  3  │  4  │noemd│ 

       ├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

       │functie                 │     │     │     │     │     │ 

       │onderhoudsmonteur.......│ 22% │ 24% │ 25% │ 25% │ 23% │ 

       │tekenaar/construct......│ 13% │ 13% │ 14% │ 10% │ 13% │ 

       │elektromonteur/icien....│  8% │  7% │  8% │ 10% │  8% │ 

       │werkvoorbereider........│  9% │  8% │  5% │  6% │  8% │ 

       │kwaliteitszorg/contr....│ 10% │ 11% │ 13% │ 13% │ 11% │ 

       │produktiemedewerker.....│  6% │  7% │  8% │  4% │  6% │ 

       │machine metaal..........│  5% │  5% │  4% │  5% │  5% │ 

       │elektronicus............│  5% │  4% │  6% │  5% │  5% │ 

       │engineer................│  5% │  4% │  3% │  0% │  4% │ 

       │meet/regeltechnicus.....│  2% │  1% │  1% │  1% │  1% │ 

       │computertechnicus.......│  1% │  0% │  1% │  4% │  1% │ 

       │programmeur.............│  1% │  2% │  1% │  1% │  1% │ 

       │systeembeheerder/os.....│  2% │  1% │  0% │  0% │  1% │ 

       │in/verkoop commerc.t....│  6% │  6% │  6% │  5% │  6% │ 

       │chef/bedrijfsleiding....│  3% │  2% │  2% │  7% │  3% │ 

       │research medew..........│  1% │  1% │  0% │  1% │  1% │ 

       │lasser..................│  1% │  2% │  2% │  3% │  2% │ 

       │proces operator.........│  1% │  1% │  0% │  1% │  1% │ 

       │techn. installatie......│  0% │  0% │  1% │  0% │  0% │ 

       └────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 

   Zie Tabel 4 voor de aantallen.  

 

Uit Tabel 8 blijkt dat de kans op een leidinggevende functie bij de vierde en de vijfde werkgever 

relatief gezien duidelijk toeneemt. Verder blijkt er een verschuiving te bestaan bij de functie 

van elektromonteur en engineer. De eerste neemt relatief toe bij verandering van werkgever 

en de laatste af. 

 

Samenhang tussen de functies 

Voor het vinden van vakopleidingskolommen is het van belang om drie factoren met elkaar te 

kunnen verbinden. Dit is op de eerste plaats de studierichting als uitgangspositie voor de 

vakopleidingskolom; als tweede het functiepatroon, m.a.w. welke functies komen redelijk 

frequent in de tijd na elkaar of evt. gelijktijdig met elkaar voor; als derde de gevolgde 

opleidingen of cursussen. Voorafgaand aan de analyse van de cursussen, onderzoeken we hier 

de samenhang tussen de functies die personen opgeven. Op basis van multiple responsanalyse 

is een similariteitsmatrix over de functies gemaakt per studierichting. Vervolgens is deze matrix 

als invoer voor een hiërarchische clusteranalyse gebruikt. Bij deze analyse is geen volgorde 

effect te achterhalen. 

 

Bij de werktuigbouwkundigen (zie Tabel 19) blijken de functies: onderhoudsmonteur, 

tekenaar/constructeur, kwaliteitszorg/controleur, machine/metaalwerker, produktieme-

dewerker en werkvoorbereider vaak in combinatie voor te komen. 

 

Bij de energietechnici (zie Tabel 19) zijn dit onderhoudsmonteur, tekenaar/constructeur, 

elektromonteur/icien, kwaliteitszorg/controleur en werkvoorbereider. Het verschil met 
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werktuigbouw is dat produktiemedewerker en machine/metaalwerker mist en elektromon-

teur/icien is toegevoegd. 

 

Bij de elektronici (zie Tabel 19) is het patroon (waarbij ook op de coëfficiënten en de 

invoermatrix is gelet) iets gecompliceerder. Hier gaan in eerste instantie de functies 

onderhoudsmonteur, kwaliteitszorg/controleur en elektromonteur/icien samen. De functies 

elektronicus, in/verkoop en produktiemedewerker voegen zich op afstand bij dit cluster van 

functies. Daarnaast is er een tweede cluster van functies met tekenaar/constructeur en werk-

voorbereider te onderscheiden. Een derde cluster wordt gevormd door de functies 

computertechnicus en programmeur. 

 

Leiding geven 

Traditioneel heeft de mts als doelstelling het opleiden voor middenkader functies. Uit Tabel 6 

en uit ander onderzoek (Hövels en Van Dijk, 1989) wordt sterk getwijfeld aan de haalbaarheid 

van deze doelstelling. In Tabel 6 wordt de functie chef/bedrijfslei-

ding/projectleider/productiechef/chef werkplaats/afdelingshoofd/manager/directeur door 

9% van de werktuigbouwkundigen een keer genoemd, door 6% van de energietechnici en 

door 3% van de elektronici. 

Indien de vraag echter gesteld wordt óf en aan hoeveel mensen men leiding geeft komen er 

andere percentages te voorschijn. 

 

Tabel 9. De mate waarin leiding gegeven wordt per studierichting. 
  

   ┌────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

   │                    │          studierichting           │  Totaal   │ 

   │                    │                                   │  aantal   │ 

   │                    ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

   │                    │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

   │                    │bouw       │techniek   │           │           │ 

   ├────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

   │leidinggeven        │           │           │           │           │ 

   │1-5.................│   36  16% │   35  23% │   39  17% │  110  18% │ 

   │5-10................│   13   6% │    4   3% │    6   3% │   23   4% │ 

   │>10.................│   12   5% │    3   2% │    3   1% │   18   3% │ 

   │nee.................│  167  73% │  107  72% │  188  80% │  462  75% │ 

   │                    │           │           │           │           │ 

   │Totaal aantal.......│  228 100% │  149 100% │  236 100% │  613 100% │ 

   └────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

  

Uit Tabel 9 blijkt dat 20% tot 27% leiding geeft. Hierbij is een zeer lichte samenhang met 

bedrijfsgrootte. In grotere bedrijven, waar de elektronici naar verhouding meer terecht komen, 

wordt iets minder leiding gegeven door de respondenten. Vergeleken met de resultaten van 

het MTO-uitstroomonderzoek (enquête, 1986) is er sprake van een toename in het aantal 

respondenten dat leiding geeft. Destijds was het percentage (voor leiding geven aan 1-10 

personen) 10,5%, nu 22%. Het percentage dat leiding geeft aan meer dan 10 personen is echter 

nagenoeg hetzelfde: 2.8% nu, tegen 2% in 1986. 

 

Samenvatting werk en functies 

 

Ten aanzien van mobiliteit (verandering van werkgever) en ten aanzien van flexibiliteit 

(volgorde van functies) zijn er weinig verschillen tussen de drie studierichtingen. 

De spreiding naar bedrijfssectoren is vrij groot met per studierichting één of twee 

studiespecifieke bedrijfssectoren van enige omvang. 
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Wat de aard van de functies betreft zijn er enkele grote functiekategorieën (zoals 

onderhoudsmonteur) die weinig studierichting specifieke onderscheidingen laten zien. 

Daarnaast worden per studierichting één of twee studiespecifieke functies van enige omvang 

genoemd. De combinaties van functies blijken met een beperkt aantal clusters van 5 à 6 

functies per cluster redelijk te beschrijven te zijn. 

Bovenstaande betekent dat het waarschijnlijk moeilijk zal worden om unieke patronen te 

vinden (in termen van vakopleidingskolommen) waarbij er een relatie tussen cursus en patroon 

van functies bestaat. Wel mogelijk is nog dat er gedeeltelijk overlappende clusters van 

opleidingen zijn die bij bepaalde groepen van functies voorkomen.  

 

 

4.6. Informatietechnologie in de functie 

 

 

 

Nieuwe technologisch ontwikkelingen doen zich vooral voor op het gebied van informa-

tietechnologie (IT) en micro-elektronica. Het volgen van opleidingen is mogelijk voor een 

belangrijk deel gekoppeld aan dit gebied. Voor ons onderzoek is het daarom relevant om na 

te gaan of er verschillen bestaan tussen de drie studierichtingen op het gebied van IT. 

De eerste vraag is of de oud-mts-er met IT in zijn functie te maken heeft. 

Opvallend in Tabel 10 is dat 51% van de werktuigbouwkundigen niet met IT te maken heeft, 

terwijl de percentages voor energietechniek en elektronica resp. 31% en 24% zijn. Hier is dus 

een vrij groot verschil tussen de studierichtingen aanwezig.  

 

Tabel 10. In functie te maken met ontwikkelingen op het IT-gebied 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │                        │          studierichting           │  Totaal   │ 

 │                        │                                   │  aantal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

 │                        │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │informatietechnologie in│           │           │           │           │ 

 │   functie              │           │           │           │           │ 

 │ja......................│   94  41% │   94  61% │  170  71% │  358  58% │ 

 │binnen jaar.............│   19   8% │   11   7% │   11   5% │   41   7% │ 

 │nee.....................│  116  51% │   48  31% │   57  24% │  221  36% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │Totaal aantal...........│  229 100% │  153 100% │  238 100% │  620 100% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Een verdere vraag naar de mate waarin men deskundigheid heeft verworven op het IT-gebied, 

levert het volgende antwoordpatroon op in Tabel 11. 
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Tabel 11. Deskundigheid op het gebied van informatietechnologie 
  

    ┌──────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

    │                  │          studierichting           │  aantal   │ 

    │                  ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

    │                  │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

    │                  │bouw       │techniek   │           │           │ 

    ├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

    │ervaring IT       │           │           │           │           │ 

    │geen..............│  142  61% │   68  43% │   75  32% │  285  45% │ 

    │beginnend.........│   59  25% │   53  34% │   73  31% │  185  29% │ 

    │ervaren...........│   30  13% │   31  20% │   74  31% │  135  21% │ 

    │expert............│    3   1% │    5   3% │   16   7% │   24   4% │ 

    │                  │           │           │           │           │ 

    │aantal respondent.│  234 100% │  157 100% │  238 100% │  629 100% │ 

    └──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

  

Het patroon van toenemende deskundigheid van werktuigbouw naar energietechniek naar 

elektronica is in Tabel 11 duidelijk aanwezig. Opvallend in deze tabel is het betrekkelijk lage 

percentage respondenten dat zich 'ervaren' of 'expert' noemt ook bij energietechniek (23%) 

en elektronica (38%). Dit biedt zeker ruimte voor aanvullende scholing. 

Bij het perspectief van waaruit men de informatietechnologie gebruikt vertoont tussen de 

studierichtingen minder grote verschillen (zie Tabel 12). 

Technische computerkunde en technische informatica komt naar verhouding bij elektronica 

meer voor. 

Voorzover men met IT te maken heeft wordt door 72% van de respondenten ook (multiple 

respons) gewerkt met een microcomputer, terwijl elektronici naar verhouding meer met een 

minicomputer (28%) en mainframe (23%) werken en werktuigbouwkundigen iets meer (26%) 

met een werkstation. 

 

Tabel 12. Perspectief gebruik van informatietechnologie 
  

    ┌──────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

    │                  │          studierichting           │  aantal   │ 

    │                  ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

    │                  │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

    │                  │bouw       │techniek   │           │           │ 

    ├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

    │NIT perspectief   │           │           │           │           │ 

    │informatica.......│   17  19% │    6   8% │   10   7% │   33  11% │ 

    │toegepaste inform.│   53  60% │   55  71% │   89  60% │  197  63% │ 

    │techn. computerkun│   10  11% │    9  12% │   30  20% │   49  16% │ 

    │techn. informatica│    8   9% │    7   9% │   19  13% │   34  11% │ 

    │                  │           │           │           │           │ 

    │aantal respondente│   88 100% │   77 100% │  148 100% │  313 100% │ 

    └──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

  

 

Van belang voor de mogelijke typen cursussen die gevolgd worden is het interessant te weten 

welke aspekten van IT in de functie aan bod komen. In Tabel 13 is deze verdeling weergegeven. 
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Tabel 13. Aspekten van informatietechnologie per studierichting 
  

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │percenteerbasis         │          studierichting           │  aantal   │ 

 │aantal respondenten     ├───────────┬───────────┬───────────┤  keren    │ 

 │per kolom               │werktuig-  │energie-   │elektronica│  genoemd  │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │gebied van NIT          │           │           │           │           │ 

 │micro-elektronica.......│    6   6% │   19  20% │   55  33% │   80  22% │ 

 │computers...............│   72  77% │   60  64% │  114  68% │  246  69% │ 

 │meet/regelapparatuur....│   21  22% │   42  45% │   58  35% │  121  34% │ 

 │machinebesturing........│   30  32% │   34  36% │   39  23% │  103  29% │ 

 │interfacing.............│    7   7% │   19  20% │   57  34% │   83  23% │ 

 │telecommunicatie........│    9  10% │   26  28% │   63  38% │   98  28% │ 

 │anders..................│    1   1% │    3   3% │    3   2% │    7   2% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal respondenten.....│   94 100% │   94 100% │  168 100% │  356 100% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

  

In Tabel 13 scoort computers bij alle drie de richtingen hoog. Bij elektronici zijn de percentages 

van micro-elektronica, interfacing en telecommunicatie relatief hoog. Bij de energietechniek 

springt meet- en regelapparatuur er enigszins uit, terwijl machinebesturing bij zowel 

werktuigbouw als bij energietechniek betrekkelijk vaak genoemd wordt. De verdeling van deze 

aspekten van IT over de studierichtingen maakt dit voor de analyse naar gevolgde scholing 

voorlopig interessant. 

 

Samenvattend naar informatietechnologie 

De verdeling tussen de studierichtingen m.b.t. informatietechnologie geeft enkele verschillen 

te zien. In het algemeen is er een rangorde van werktuigbouw met relatief weinig IT in de 

functie naar energietechniek met meer en elektronica het meest. Bovendien zijn er verschillen 

met betrekking tot de aspekten van IT waarmee men in zijn functie te maken heeft. Al met al 

reden om deze variabelen in relatie met gevolgde scholing in het oog te houden. 
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HOOFDSTUK 5. Resultaten: opleidingsprofiel 

 

 
 

 

 

Na het overzicht van de werksituatie, de aard van de functie en de mate waarin men met 

technologische ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en micro-elektronica 

te maken heeft, bespreken we in dit hoofdstuk eerst de gevolgde cursussen. Daarna wordt 

nagegaan in hoeverre er vakopleidingskolommen te onderscheiden zijn. Tot slot wordt een 

relatie gezocht tussen de gevolgde cursussen na de mts en het oordeel over de aansluiting 

van de mts-opleiding op de arbeidssituatie. 

 

 

5.1. Aantal en soort gevolgde opleidingen 

 

 

 

De eerste vraag betreft het aantal personen dat in de afgelopen periode wel en geen 

opleidingen heeft gevolgd. 

 

  

Tabel 14.  Aantal respondenten dat wel en geen cursussen gevolgd heeft in het verleden 

per studierichting 
  

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │                        │          studierichting           │  aantal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

 │                        │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │cursussen gevolgd       │           │           │           │           │ 

 │ja......................│  177  76% │  129  82% │  175  74% │  481  76% │ 

 │nee.....................│   57  24% │   28  18% │   63  26% │  148  24% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal..................│  234 100% │  157 100% │  238 100% │  629 100% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Bij de interpretatie van de gegevens van Tabel 14 moet bedacht worden dat personen die geen 

cursussen gevolgd hebben waarschijnlijk minder snel de enquête gedeeltelijk ingevuld 

retourneren. M.a.w. de verhouding tussen wel en niet volgen van cursussen (24% niet en 76% 

wel) mag niet naar de populatie van oud-mts-ers gegeneraliseerd worden. De verdeling over 

de afdelingen geeft de indruk dat de cursisten energietechniek naar verhouding iets meer 

cursussen hebben gevolgd dan de beide andere groepen. De verschillen tussen de drie 

studierichtingen zijn echter niet groot. 
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Tabel 15. Aantal cursussen reeds gevolgd per studierichting 
  

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │                        │          studierichting           │  aantal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤  respon-  │ 

 │                        │werktuig-  │energie-   │elektronica│  denten   │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │aantal cursussen gevolgd│           │           │           │           │ 

 │1.......................│   45  26% │   19  15% │   20  12% │   84  18% │ 

 │2.......................│   48  28% │   33  26% │   39  24% │  120  26% │ 

 │3.......................│   42  25% │   34  27% │   36  22% │  112  24% │ 

 │4.......................│   22  13% │   15  12% │   20  12% │   57  12% │ 

 │5.......................│   10   6% │   13  10% │   19  12% │   42   9% │ 

 │6.......................│    3   2% │    5   4% │   10   6% │   18   4% │ 

 │7.......................│    0   0% │    1   1% │    6   4% │    7   2% │ 

 │8.......................│    0   0% │    3   2% │    4   2% │    7   2% │ 

 │10......................│    1   1% │    1   1% │    4   2% │    6   1% │ 

 │12......................│    0   0% │    0   0% │    2   1% │    2   0% │ 

 │20......................│    0   0% │    0   0% │    1   1% │    1   0% │ 

 │21......................│    0   0% │    0   0% │    1   1% │    1   0% │ 

 │25......................│    0   0% │    1   1% │    0   0% │    1   0% │ 

 │X gemiddeld             │    2,5    │    3,3    │    3,8    │           │ 

 │aantal respondenten.....│  171 100% │  125 100% │  162 100% │  458 100% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Het verschil tussen de studierichtingen is vnl. aanwezig bij de werktuigbouwkundingen die 

slechts één cursus (26%) hebben gevolgd, tegenover de energietechnici en elektronici die zes 

of meer cursussen hebben gevolgd. Bij energietechniek heeft 9% zes of meer cursussen 

gevolgd en bij elektronica 17%.  

Een variantieanalyse geeft een significant verschil te zien tussen de drie groepen in het aantal 

gevolgde cursussen (F=12,65; bij 2;455 df's; p<.01). De analyse tussen de afzonderlijke 

richtingen geeft aan dat de energietechnici en de elektronici significant meer cursussen volgen 

dan de werktuigbouwkundigen. 

In de enquête hadden wij bij het invullen ruimte gegeven voor het beschrijven van maximaal 

acht cursussen of opleidingen. Dit blijkt voldoende ruimte te geven voor het beschrijven van 

99% van de cursussen. 

Bij een toetsing tussen de groepen die wel en niet met IT in hun functie te maken hebben 

bestaat een significant verschil met betrekking tot het aantal gevolgde cursussen (3,6 cursus 

gemiddeld tegen 2,6 bij werknemers die niet met IT in de functie te maken hebben). 

 

Overzicht cursussen 

In de enquête werd gevraagd om de gevolgde cursussen en de op dit moment gevolgde 

cursussen op te schrijven. Dit leverde voor de reeds afgesloten cursussen 1358 te verwerken 

cursussen op en voor de lopende cursussen 244; samen 1602 cursussen. Deze zijn eerst in 146 

kategorieën ondergebracht en vervolgens weer in 34 hoger geordende kategorieën samenge-

vat. In de volgende tabellen hanteren wij voor de overzichtelijkheid de indeling in 34 

kategorieën van cursussen. 
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Tabel 16. Gevolgde en lopende cursussen per studierichting 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  aantal   │ 

 │over cursussen          │                                   │ cursussen │ 

 │% kolom responses       ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

 │                        │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │cursussen verleden en nu│           │           │           │           │ 

 │elektrotechniek.........│   24   5% │   54  12% │   16   2% │   94   6% │ 

 │elektronica.............│   16   3% │   17   4% │   32   5% │   65   4% │ 

 │automatisering..........│    5   1% │    4   1% │    4   1% │   13   1% │ 

 │informatica.............│    8   2% │   10   2% │   18   3% │   36   2% │ 

 │computer................│   14   3% │   15   3% │   34   5% │   63   4% │ 

 │microcomputers..........│    4   1% │   12   3% │   38   6% │   54   3% │ 

 │systeembeheer/os........│   14   3% │   16   4% │   61   9% │   91   6% │ 

 │gebruikersprogramma's...│    6   1% │    3   1% │   11   2% │   20   1% │ 

 │programmeertalen........│    7   1% │    7   2% │   24   4% │   38   2% │ 

 │AMBI....................│   11   2% │   18   4% │   51   8% │   80   5% │ 

 │CAD.....................│   16   3% │    8   2% │    7   1% │   31   2% │ 

 │besturingstechniek......│   36   7% │   71  16% │   52   8% │  159  10% │ 

 │datacommunicatie........│    1   0% │   20   5% │   48   7% │   69   4% │ 

 │telecommunicatie........│    1   0% │   13   3% │   49   7% │   63   4% │ 

 │audiotechniek...........│    2   0% │    4   1% │   20   3% │   26   2% │ 

 │metaalbewerking.........│   51  10% │    6   1% │    6   1% │   63   4% │ 

 │motorvoertuigtechniek...│   14   3% │    0   0% │    0   0% │   14   1% │ 

 │installatietechniek.....│   58  12% │   32   7% │   16   2% │  106   7% │ 

 │procesautomatisering....│    6   1% │   12   3% │    4   1% │   22   1% │ 

 │kwaliteitszorg..........│    9   2% │    1   0% │    4   1% │   14   1% │ 

 │werkvoorbereiding.......│    5   1% │    3   1% │    1   0% │    9   1% │ 

 │onderhoud...............│    4   1% │    1   0% │    4   1% │    9   1% │ 

 │materialenkennis........│    8   2% │    1   0% │    2   0% │   11   1% │ 

 │apparaten...............│   10   2% │   19   4% │   15   2% │   44   3% │ 

 │bedrijfskunde...........│   37   7% │   17   4% │   22   3% │   76   5% │ 

 │marketing...............│    7   1% │    6   1% │    3   0% │   16   1% │ 

 │commercie...............│    7   1% │    7   2% │   16   2% │   30   2% │ 

 │administratie...........│   10   2% │    1   0% │    3   0% │   14   1% │ 

 │middenstand.............│    9   2% │    3   1% │    6   1% │   18   1% │ 

 │alg.kennis&vaardigheden.│    8   2% │    6   1% │    7   1% │   21   1% │ 

 │natuurkunde/wiskunde....│   13   3% │    9   2% │   30   4% │   52   3% │ 

 │talen...................│    8   2% │    9   2% │    9   1% │   26   2% │ 

 │HTS deeltijd............│    8   2% │    2   0% │    9   1% │   19   1% │ 

 │restgroep...............│   59  12% │   28   6% │   49   7% │  136   8% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen        │  496 100% │  435 100% │  671 100% │ 1602 100% │ 

 │aantal respondenten.....│  196      │  139      │  194      │  529      │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

In Tabel 16 blijkt voor de totale groep het hoogste aantal cursussen te liggen op het gebied 

van de besturingstechniek. Hierbinnen is de opleiding in meet- en regeltechniek de 

belangrijkste. 

Bij werktuigbouw zijn de cursustoppers (hoger dan 7%) installatietechniek (12%), 

metaalbewerking (10%) waaronder 10 cursussen CNC, en de hiervoor genoemde bestu-

ringstechniek (7%).  

Bij energietechniek zijn dit besturingstechniek (16%), elektrotechniek (12%) en installa-

tietechniek (7%).  

Bij elektronica vinden we een grotere spreiding van gevolgde cursussen met een redelijk hoge 
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frekwentie. Hier zijn de toppers systeembeheer/operating systeem (9%) (met de VAX als een 

belangrijk systeem), AMBI-modulen (8%) (met de module I.1 als belangrijkste), eveneens 

besturingstechniek (8%), telecommunicatie (7%), datacommunicatie (7%) (n.b. als 

telecommunicatie en datacommunicatie in één kategorie geplaatst waren, was het voor 

elektronici de absolute topper geweest met 14%). Indien computers en microcomputers waren 

samengevoegd hadden deze 11% van de cursussen voor elektronici gevormd. 

Twee interessante gegevens zijn verder de cursussen natuur/wiskunde voor elektronici (4%) 

en de cursussen bedrijfskunde voor de werktuigbouwkundingen (7%). Eerder was al gemeld 

dat de werktuigbouwkundigen naar verhouding in kleinere bedrijven werken en iets meer 

leiding geven in hun functie. De cursussen bedrijfskunde ondersteunen deze trend. 

 

Bij de vergelijking tussen werktuigbouw en energietechniek blijkt dat twee van de drie toppers 

op dezelfde kategorie van cursussen betrekking heeft. Alhoewel beide studierichtingen tot 

verschillende afdelingen op de MTS behoren, zal het vinden van vakopleidingskolommen met 

dit resultaat niet gemakkelijk zijn. Van de toppers bij elektronica vormt alleen de 

besturingstechniek een overlap met de twee andere studierichtingen, terwijl energietechniek 

en elektronica wel tot dezelfde afdeling behoren. 

 

Voorgecodeerde en zelf opgegeven  opleidingen 

Evenals bij de functies hebben wij ook bij de cursussen een open-vraagvorm en gesloten 

vraagvorm gebruikt. 

 

Tabel 17  Inhoud van de voorgecodeerde opleidingen  

 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  aantal   │ 

 │cursussen               │                                   │ cursussen │ 

 │% over responses        ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

 │                        │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │soort opleiding         │           │           │           │           │ 

 │Inf.techn/micro elektro.│   76  19% │  103  31% │  280  50% │  459  36% │ 

 │techniek................│  190  49% │  156  46% │  169  30% │  515  40% │ 

 │economie................│   10   3% │    5   1% │    3   1% │   18   1% │ 

 │talen...................│    8   2% │   10   3% │    8   1% │   26   2% │ 

 │commercie...............│    8   2% │    9   3% │    8   1% │   25   2% │ 

 │organisatie.............│   19   5% │    9   3% │   10   2% │   38   3% │ 

 │administratie...........│   12   3% │    1   0% │    4   1% │   17   1% │ 

 │soc./communicatieve vdgh│    4   1% │    6   2% │   15   3% │   25   2% │ 

 │management..............│   14   4% │    2   1% │    6   1% │   22   2% │ 

 │anders..................│   49  13% │   35  10% │   53  10% │  137  11% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen........│  390 100% │  336 100% │  550 100% │ 1282 100% │ 

 │aantal respondenten.....│  166  43% │  122  36% │  168  30% │  456  36% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

In Tabel 17 blijken bij de frekwenties van de voorgecodeerde cursusgebieden twee 

kategorieën, nl. techniek en informatietechnologie / micro elektronica duidelijk het hoogst te 

scoren. Tevens blijkt dat de werktuigbouwkundigen meer technische cursussen volgen en de 

elektronici meer cursussen op het gebied van informatietechnologie en micro-elektronica. De 

trend naar iets meer cursussen op het gebied van organisatie en administratie bij de 

werktuigbouwkundigen is aanwezig. 
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Tabel 18  Cursussen op het gebied van informatietechnologie en micro elektronica 

 
 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │  multiple respons      │          studierichting           │  totaal   │ 

 │  over de cursussen;    ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │  % over respondenten   │werktuig-  │energie-   │elektronica│ cursussen │ 

 │    per kolom           │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │IT-inhoud opleiding     │           │           │           │           │ 

 │randapparatuur..........│   33  73% │   49  92% │  121 110% │  203  98% │ 

 │software................│   16  36% │   27  51% │   71  65% │  114  55% │ 

 │programmeertaal.........│   30  67% │   38  72% │  102  93% │  170  82% │ 

 │os/MSDos................│   11  24% │   26  49% │   61  55% │   98  47% │ 

 │microcomputer...........│   11  24% │   14  26% │   65  59% │   90  43% │ 

 │mini computer...........│    3   7% │    9  17% │   25  23% │   37  18% │ 

 │mainframe...............│    3   7% │    5   9% │    7   6% │   15   7% │ 

 │telecommunicatie........│    2   4% │   12  23% │   25  23% │   39  19% │ 

 │interfacing.............│    2   4% │   10  19% │   43  39% │   55  26% │ 

 │meet/regeltechniek......│    4   9% │    3   6% │   16  15% │   23  11% │ 

 │mach.besturing..........│    6  13% │    5   9% │   11  10% │   22  11% │ 

 │anders..................│    6  13% │    5   9% │   22  20% │   33  16% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal respondenten.....│   45 100% │   53 100% │  110 100% │  208 100% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

In Tabel 18 springen respectievelijk cursussen op het gebied van randapparatuur en 

programmameertalen eruit. Daarnaast cursussen op het gebied van telecommunicatie en 

interfacing voor de elektronici en ook enigszins voor de energietechnici. In totaal is hier een 

niet onverwacht verschil tussen elektronici aan de ene kant en de beide andere groepen aan 

de andere kant met betrekking tot het aantal gevolgde cursussen op het gebied van 

informatietechnologie en micro elektronica. De elektronici volgen ongeveer twee keer zoveel 

cursussen op dit gebied. 

 

 

De kategorisering zoals in Tabel 16 is weergegeven met 34 kategorieën geeft een betere 

spreiding en is informatiever dan de voorgecodeerde indeling in Tabel 17 en de uitwerking 

van de eerste kategorie uit die tabel in Tabel 18. We zullen daarom bij de verdere beschrijving 

de uitgebreidere indeling zoals in Tabel 16 is weergegeven gebruiken. 

 

 

5.2. Vakopleidingsprofiel: sequentie en samenhang van cursussen 

 

 

 

Eén van de striktere veronderstellingen achter het idee van vakopleidingskolommen is de 

aanwezigheid van een opeenvolging van cursussen die leiden tot een bepaalde 

beroepskwalificatie. Een bepaalde sequentie zou kunnen aangeven dat er een zekere 

hiërarchie aanwezig is in de opbouw van kwalificaties.  

Bij het vinden van een sequentie is een alternatieve interpretatie echter mogelijk. Het is 

mogelijk dat een bepaalde nieuwe ontwikkeling of technologie op een bepaald moment 

geïntroduceerd wordt, zittende werknemers daarvoor in een bepaalde periode geschoold 

worden en dat het voltijdonderwijs ondertussen deze nieuwe ontwikkeling in zijn curriculum 

opneemt, waarna er weinig cursussen meer gevolgd worden op het betreffende onderwerp. 
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Met andere woorden de sequentie in de data heeft meer een externe oorzaak (technologische 

ontwikkeling en curriculumontwikkeling) dan een interne (hiërarchische opbouw van kwalifi-

caties). Wij hebben mede op grond van interviews de indruk dat bijv. bij het leren gebruiken 

van PLC's (programmeerbare chip voor o.a. besturing van niet te complexe processen) de 

externe omstandigheden geleid hebben tot een groter aantal cursussen op dit gebied in een 

bepaalde periode. 

In het algemeen is op grond van onze gegevens echter moeilijk aan te geven welke verklaring 

voor een eventuele sequentie de meeste geldigheid heeft. 

Met onze data kunnen wij een eventuele sequentie op twee manieren onderzoeken. 

De eerste is het patroon van opeenvolging van cursussen analyseren. Hiervoor wordt het 

rangnummer van de gevolgde cursussen per cursist gebruik. Dit gebeurt dus onafhankelijk van 

het jaar waarin de betreffende cursus wordt gevolgd. De tweede analyse is gebaseerd op de 

opeenvolging in jaren waarin de cursussen zijn gevolgd. 

In deze volgorde-analyses zijn twee trends aanwezig. De eerste is dat er een relatieve afname 

is in de type cursussen die dicht bij de studierichting van de mts staan. De voorbeelden van 

cursussen die aanvankelijk veel en later minder opgegeven worden zijn cursussen op het 

gebied van de elektrotechniek, besturingstechniek en installatietechniek. De tweede trend is 

dat indien men meerdere cursussen volgt de latere cursussen relatief meer liggen op het 

gebied van systeembeheer/operating systeem, gebruikersprogramma's en telecommunicatie. 

Dit betreft zowel specialistische cursussen (VAX-operating systeem) als nieuwe ontwikkelingen 

(telecommunicatie). 

Door de volgorde in cursussen naar studierichting te analyseren blijkt dat bij de studierichting 

elektronica er over de jaren heen een duidelijker groei is waar te nemen in het aantal gevolgde 

cursussen per jaar. Dit hangt met name samen met de groei in cursussen in systeembeheer, 

data- en telecommunicatie bij de elektronici. Dit correspondeert met een toename in het 

aantal functies op dit gebied in Tabel 7. 

De indruk is dat er uit deze volgorde-analyse minder een ontwikkeling is te zien in opeenvol-

gende cursussen vanwege cumulatieve kennisgroei, maar meer vanwege technologische 

ontwikkelingen. De decentralisatie van mainframes naar PC's en de toename in netwerken zijn 

vooral verantwoordelijk voor de relatieve toename van bepaalde cursussen in de tijd. 

 

Omdat de analyses met betrekking tot de opeenvolging van en samenhang tussen de 

cursussen belangrijk is voor de vraag naar het wel of niet voorkomen van vakoplei-

dingskolommen, analyseren we de cursussen ook op samenhang waarbij wij afzien van een 

eventueel aanwezige volgorde tussen de cursussen. 

Wij hebben hiervoor twee soorten analyses gedaan. De eerste is gebaseerd op een 

schaalanalyseprogramma voor het vinden van deelverzamelingen, n.l. de Mokken-

schaalanalysetechniek. Deze analyse leverde echter weinig interessante deelverzamelingen op. 

Dit wordt mede veroorzaakt doordat er bij de invoer van de data geen rekening gehouden 

wordt met het volgen van opeenvolgende cursussen die tot eenzelfde kategorie behoren. 

 

De tweede gebruikte statistische analysetechniek naar samenhang is de hiërarchische 

clusteranalyseiii. Als invoer voor de clusteranalyses zijn kruistabellen gebruikt die per 

studierichting aangeven welke cursussen met welke andere cursussen samengaan gedurende 

de opleidingsloopbaan van de oud-mts-ers.  

 

 

Resultaten van de samenhang tussen de cursussen 

De samenhang tussen de cursussen wordt geanalyseerd per studierichting. Bovendien worden 

de clusters van cursussen gecombineerd met de functies waarbinnen deze clusters van 
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cursussen vooral voorkomen. 

 

Werktuigbouw 

Bij de werktuigbouwkundigen zijn samenhangen tussen cursussen op het gebied van 

besturingstechniek, installatietechniek, metaalbewerking en CAD aanwezig. Een tweede cluster 

vormen de cursussen bedrijfskunde met de cursussen algemene kennis en vaardigheden. 

Verder is er nog een moeilijk te interpreteren cluster van cursussen op het gebied van materia-

lenkennis en cursussen in de restgroep. 

Bij een bestudering van de verdeling van cursussen over de functies van de werktuig-

bouwkundigen blijkt het eerste cluster van cursussen (besturing, installatie, metaalbewerking 

en CAD) zich te spreiden over de functies onderhoudsmonteur, tekenaar/constructeur, 

werkvoorbereider, produktiemedewerker, kwaliteitszorg/controleur, machine-metaal (CNC). 

Het tweede cluster met cursussen bedrijfskunde en algemene kennis en vaardigheden gaat in 

de richting van leidinggevende functies, bedrijfskundig analist en een commerciële functie (in-

/verkoop). 

 

Energietechniek 

Bij de energietechnici zien we één cluster van cursussen op het gebied van elektrotechniek en 

besturingstechniek met op enige afstand installatietechniek. Door dit cluster te combineren 

met de verdeling van de functies krijgen we bij deze cursussen een gedeeltelijk vergelijkbare 

groep functies als bij de studierichting werktuigbouw, nl. onderhoudsmonteur, tekena-

ar/constructeur, werkvoorbereider en kwaliteitszorg, maar geen machine/metaalfuncties en 

wel elektromonteur/elektricien. 

Naast dit ene cluster van cursussen met deze groep functies zijn er geen duidelijke andere 

combinaties aanwezig. 

 

Elektronica 

Bij de elektronica is een opvallend cluster aanwezig van cursussen op het gebied van 

datacommunicatie, telecommunicatie, systeembeheer en microcomputers. Bij een combinatie 

met functies blijkt dit cluster vooral voor te komen bij de functies onderhoudsmonteur, 

elektromonteur/elektricien, elektronicus en gedeeltelijk bij engineer. Tegen dit cluster van 

cursussen aan zit een tweede cluster van cursussen op het gebied van programmeertalen, 

computers en natuur- en wiskunde. Deze cursussen blijken vooral bij de functie 

onderhoudsmonteur voor te komen, terwijl de cursussen elektronica vooral voorkomen bij de 

functies onderhoudsmonteur en elektronicus. Verder is er ook nog een cluster AMBI met 

bedrijfskunde aanwezig. Deze samenhang blijkt vooral bij de functie systeembeheer voor te 

komen. Waarschijnlijk moet hier onder bedrijfskunde de codering bedrijfsvoering gedacht 

worden die meer onder systeemmanagement valt dan onder de organisatie van een bedrijf. 

Tot slot komt nog een combinatie voor die niet in de clusteranalyse aanwezig is, nl. de 

cursussen programmeertalen, AMBI en systeembeheer bij de functie programmeur. 

 

In tabelvorm (Tabel 19) weergegeven zien de analyses waarbij clusteranalyses over de functies 

en over de cursussen gecombineerd worden met de gegevens van de verdeling van de cursus-

sen over de afzonderlijke functies er als volgt uit. 
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Tabel 19.  Weergave van de samenhang tussen studierichting, clusters van cursussen en 

van functies: vakopleidingsprofielen 
 

 
 werktuigbouwkundigen 

 
cluster 1 van functies 

 

onderhoudsmonteur 

tekenaar/constructeur 

kwaliteitszorg/controleur 

machine/metaalwerker 

produktiemedewerker 

werkvoorbereider 

in/verkoop,commerciële 

functie 

 
cluster 1 van cursussen 

 

installatietechniek 

metaalbewerking 

besturingstechniek 

CAD 

 

 
functies  

 

in/verkoop/commercieel 

bedrijfskundig analist 

chef/leidinggevend 

 
cluster 2 van cursussen 

 

alg. kennis en vaardighe-

den 

bedrijfskunde 

 

 

 
 energietechnici 

 
 cluster 1 van functies 

 

onderhoudsmonteur 

tekenaar/constructeur 

elektromonteur/icien 

kwaliteitszorg/controleur 

werkvoorbereider 

in/verkoop commercieel 

 
 cluster 1 van cursussen 

 

besturingstechniek 

elektrotechniek 

installatietechniek 

 

 
 elektronici 

 
 cluster 1 van functies 

 

onderhoudsmonteur 

kwaliteitszorg/controle 

elektromonteur/icien 

 

in/verkoop, commercieel 

elektronicus 

produktiemedewerker 

engineer 

 

 
 cluster 1 van cursussen 

 

systeembeheer 

datacommunicatie 

telecommunicatie 

programmeertalen 

microcomputers 

computers 

natuur/wiskunde 

elektronica 

besturingstechniek 

 
 cluster 2 van functies 

 

tekenaar/constructeur 

werkvoorbereider 

 

 
 cursussen 

 

elektronica 

besturingstechniek 

telecommunicatie 

installatietechniek 
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 cluster 3 van functies 

 

computertechnicus 

programmeur 

 

 cursussen 

 

AMBI 

programmeertalen 

systeembeheer/bedrijfsvoe-

ring 

 

Indien in een cel in Tabel 19 niet het woord "cluster" staat zijn de gegevens uit deze cel 

gekoppeld aan de ernaast liggende cel op grond van inspectie van de verdeling van de 

afzonderlijke cursussen over de functies omdat de betreffende clusteranalyse niet een cluster 

opgeleverd heeft dat in redelijke mate samenhang vertoont met een cluster uit de cel ernaast. 

Bij de elektronici is het patroon het meest divers. Bepaalde cursussen komen daar in meerdere 

cellen voor. De clusters 1 bij de elektronici vertonen intern geen erg sterke samenhang. 

Deze Tabel 19 geeft de combinatie van studierichting, functie en cursus en geeft daarmee het 

resultaat van het zoeken naar vakopleidingskolommen. Het woord kolom veronderstelt echter 

meer opeenvolging tussen cursussen en meer uniekheid ten opzichte van andere kolommen 

dan wij in de data hebben kunnen aantonen. De term vakopleidingsprofiel vinden wij daarom 

adequater. Een vakopleidingsprofiel wordt in deze tabel gevormd door twee naast elkaar 

liggende cellen per studierichting. Bij vakopleidingsprofielen zijn er gedeeltelijk elkaar 

overlappende patronen die in mindere mate specifiek zijn voor een vakgebied. 

 

 

5.3. Intermediaire voorzieningen: vorm en aard van cursussen 

 

 

 

Arbeidssituatie tijdens de cursus 

Alhoewel niet alle cursussen gevolgd werden als werknemer, is slechts een betrekkelijk klein 

deel van de cursussen gevolgd voordat men aan het arbeidsproces deelnam. 

 

Tabel 20.  Arbeidssituatie van cursisten tijdens de cursussen in de afgelopen periode 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │ multiple respons       │          studierichting           │  totaal   │ 

 │ over de cursussen;     ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │ % over responses       │werktuig-  │energie-   │elektronica│cursussen  │ 

 │   per kolom            │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │werksitutatie           │           │           │           │           │ 

 │werkzaam................│  360  88% │  310  88% │  501  88% │ 1171  88% │ 

 │werkzoekend.............│    9   2% │   13   4% │   23   4% │   45   3% │ 

 │studerend...............│   15   4% │   13   4% │   13   2% │   41   3% │ 

 │militaire dienst........│   27   6% │   17   5% │   31   5% │   75   6% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen........│  411 100% │  353 100% │  568 100% │ 1332 100% │ 

 │aantal respondenten.....│  172      │  127      │  172      │  471      │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Tabel 20 geeft weinig aanleiding tot verdere analyse. Bijna alle cursussen zijn gevolgd terwijl 

men werkzaam was. Tijdens militaire dienst zijn een aantal oud-mts-ers al begonnen met het 

volgen van cursussen. In totaal zijn 45 cursussen gevolgd terwijl men werkzoekend was. Dit is 

ruim 3% (45/1332) van de gevolgde cursussen. 

 



Intermediaire Voorzieningen & Vakopleidingskolommen    blz. 36   
 

 

Interne versus externe opleiding 

Bij de discussie over intermediaire voorzieningen wordt meestal meer aan externe 

bedrijfsopleidingen gedacht dan aan interne. Bij de toelichting in de enquête is aangegeven 

dat het intern of extern zijn van een opleiding bepaald wordt door degenen die de opleiding 

verzorgt, niet door de plaats waar de opleiding gegeven wordt. Het is dus mogelijk dat externe 

bedrijfsopleidingen incompany gevolgd worden. In Tabel 21 is een overzicht gegeven van de 

verhouding tussen de verschillende opleidingsvormen. 

 

Tabel 21. Interne versus externe opleidingen van de gevolgde cursussen per studierichting 
  

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  totaal   │ 

 │over vorm               ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% over responses        │werktuig-  │energie-   │elektronica│  cursussen│ 

 │  per kolom             │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │vorm opleiding          │           │           │           │           │ 

 │int.bedr.opleiding......│   95  26% │   78  25% │  215  42% │  388  33% │ 

 │ext.bedr.opleiding......│  177  49% │  144  47% │  179  35% │  500  42% │ 

 │ext.reg.onderwijs.......│   39  11% │   44  14% │   51  10% │  134  12% │ 

 │prive opleiding.........│   49  14% │   42  14% │   66  13% │  157  13% │ 

 │                        │      100% │      100% │      100% │      100% │ 

 │aantal respondenten.....│  159      │  112      │  156      │  427      │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Uit Tabel 21 blijkt dat 42% van de cursussen als externe bedrijfsopleiding wordt aangemerkt. 

Bij elektronici worden naar verhouding meer interne bedrijfsopleidingen gevolgd dan bij de 

andere twee groepen. Hiervoor kunnen enkele redenen zijn. Voor sommige nieuwere 

technologieën op elektronicagebied vindt meer interne scholing plaats en elektronici werken 

naar verhouding in grotere bedrijven. 

 

In Tabel 22 wordt een overzicht gegeven van de mate waarin er een relatie is tussen de aard 

van de functie en de vorm van de opleiding. 

 



Intermediaire Voorzieningen & Vakopleidingskolommen    blz. 37   
 

 

Tabel 22.  Interne versus externe opleidingen per functie 

 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ 

 │multiple respons        │                vorm opleiding                 │ 

 │over vorm               ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ 

 │% over responses        │int.bedryfs│ext.bedryfs│ext.regul. │privé      │ 

 │                        │opleiding  │opleiding  │onderwijs  │opleiding  │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │laatste functie         │           │           │           │           │ 

 │onderhoudsmonteur.......│  108  37% │  126  43% │   26   9% │   35  12% │ 

 │tekenaar/constructeur...│   19  21% │   41  45% │   10  11% │   22  24% │ 

 │elektromonteur/icien....│   18  35% │   30  58% │    2   4% │    2   4% │ 

 │werkvoorbereider........│   32  36% │   36  40% │   12  13% │    9  10% │ 

 │kwaliteitszorg/contr....│   37  38% │   42  43% │   10  10% │    9   9% │ 

 │produktiemedewerker.....│   18  29% │   19  31% │    9  15% │   16  26% │ 

 │machine metaal..........│    2   6% │   18  51% │   13  37% │    2   6% │ 

 │elektronicus............│   24  27% │   47  53% │    4   4% │   14  16% │ 

 │engineer................│   47  52% │   21  23% │   10  11% │   13  14% │ 

 │meet/regeltechnicus.....│    3  15% │   10  50% │    3  15% │    4  20% │ 

 │computertechnicus.......│    3  25% │    5  42% │    2  17% │    2  17% │ 

 │programmeur.............│   12  55% │    4  18% │    5  23% │    1   5% │ 

 │systeembeheerder/os.....│    7  15% │   25  54% │   11  24% │    3   7% │ 

 │in/verkoop commerc.tech.│   27  28% │   45  46% │   13  13% │   12  12% │ 

 │chef/bedrijfsleiding....│    2   5% │   19  46% │    5  12% │   15  37% │ 

 │researchmedewerker......│    1  17% │    3  50% │    2  33% │    0   0% │ 

 │lasser..................│    0   0% │    0   0% │    0   0% │    1 100% │ 

 │proces operator.........│    5 100% │    0   0% │    0   0% │    0   0% │ 

 │techn.installatie.......│    5  45% │    4  36% │    1   9% │    1   9% │ 

 │bedrijfsk.analist.......│    1  17% │    5  83% │    0   0% │    0   0% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │totaal..................│  371  32% │  500  43% │  138  12% │  161  14% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

 

Bij de interpretatie van Tabel 22 moet rekening gehouden worden met een vertekening 

doordat alleen de combinatie met de laatste functie in de analyse is weergegeven. De 

verschillen tussen een analyse over beide variabelen met multiple responsanalyse en de hier 

gepresenteerde gegevens zijn echter klein. We gebruiken uit deze tabel alleen enkele 

opvallende hoge percentages. 

Als bij de interpretatie van Tabel 22  een afwijking van meer dan 10% ten opzichte van de 

kolomtotaalpercentages als interesant beoordeeld wordt, dan scoren programmeur, engineer, 

proces operator en technisch installateur betrekkelijk hoog bij het percentage interne 

cursussen. Vooral door de programmeurs, systeembeheerders en de werknemers aan de 

machines in de metaalbewerking (CNC) worden cursussen in het reguliere onderwijs gevolgd. 

Cursussen voor bedrijfskundig analist worden vnl. in de vorm van externe bedrijfsopleiding 

genoten, terwijl ook cursussen voor systeembeheerder, elektromonteur en elektronicus naar 

verhouding vaak als externe bedrijsopleiding worden gevolgd. De cursussen voor zelfstandig 

ondernemer en leidinggevende functies worden vooral als privéopleiding gevolgd. 

Bij een analyse over de inhoud van de cursus met vorm van de opleiding blijken vooral 

cursussen op het gebied van datacommunicatie, telecommunicatie en apparaten intern 

gegeven te worden, terwijl de cursussen op het gebied van besturingstechniek, elektro-

techniek, installatietechniek en systeembeheer extern gegeven worden. Verder blijkt de kans 

op een interne opleiding bij iedere volgende cursus een paar procent toe te nemen. 
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Samenvattend: In verband met de uitgangspositie voor de analyse van vakopleidingsko-

lommen zijn de verdelingen tussen de studierichtingen en functies naar interne versus externe 

opleidingen niet sterk verschillend. Het groter aandeel interne opleidingen bij elektronici is 

vooral veroorzaakt door de cursussen voor de functies programmeur en engineer. De 

opleidingen voor metaalbewerkingsfuncties (CNC), programmeur en systeembeheerder 

worden gedeeltelijk vanuit het reguliere onderwijs verzorgd. Totnutoe geven deze resultaten 

geen indicatie voor het weglaten van interne opleidingen (zie omschrijving van intermediaire 

voorzieningen in §2.3) in de analyses bij de bepaling van vakopleidingskolommen. 

 

Mogelijk wordt in het algemeen de vorm van de opleiding (intern versus extern) minder door 

de inhoudelijke aspekten van functie en cursus bepaald en meer door andere aspekten. 

In Tabel 23 wordt een relatie gelegd tussen de vorm van de opleiding (intern of extern) en de 

bedrijfsgrootte. 

 

Tabel 23.  Interne versus externe opleidingen met bedrijfsgrootte 

  
 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ 

 │multiple respons        │                vorm opleiding                 │ 

 │over vorm               ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ 

 │% over responses kolom  │int.bedr.  │ext.bedr.  │ext.reg.ond│prive opl. │ 

 │                        │opl.       │opl.       │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │bedrijfsgrootte         │           │           │           │           │ 

 │minder dan 5............│    2   1% │    8   2% │    1   1% │    3   2% │ 

 │5-10....................│    5   1% │   28   5% │   10   7% │    9   6% │ 

 │10-50...................│   36   9% │   64  12% │   21  15% │   35  22% │ 

 │50-100..................│   32   8% │   63  12% │   13   9% │   22  14% │ 

 │100-200.................│   15   4% │   60  12% │   19  14% │   15   9% │ 

 │200-500.................│   27   7% │   88  17% │   12   9% │   24  15% │ 

 │meer dan 500............│  270  70% │  204  40% │   64  46% │   53  33% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen........│  387 100% │  515 100% │  140 100% │  161 100% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Opvallend maar niet onverwacht is het gegeven dat volgens Tabel 23 70% van de interne 

bedrijfsopleidigen wordt gegeven in de grote bedrijven met meer dan 500 werknemers. In 

Tabel 3 is weergegeven dat 36% van de totale groep respondenten werkt in bedrijven met 

meer dan 500 werknemers en 25% in bedrijven met minder dan 50 werknemers. De scheefheid 

in de verdeling van typen opleidingen over de bedrijfsgrootte in relatie tot het aantal 

respondenten is voornamelijk aanwezig bij de interne opleidingen in de grote bedrijven. 

In Tabel 24 worden de percentages binnen de bedrijfsgrootte weergegeven. Dezelfde 

gegevens als in de vorige tabel zijn hier met een andere percenteerbasis weergegeven. 
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Tabel 24. De verhouding tussen interne en externe opleidingen binnen bedrijfsgrootte 

 
 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          bedrijfsgrootte          │  totaal   │ 

 │over vorm               ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% over responses kolom  │    < 50   │  50-500   │   > 500   │ cursussen │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │vorm opleiding          │           │           │           │           │ 

 │int.bedr.opl............│   43  19% │   74  19% │  270  46% │  387  32% │ 

 │ext.bedr.opl............│  100  45% │  211  54% │  204  35% │  515  43% │ 

 │ext.reg.ond.............│   32  14% │   44  11% │   64  11% │  140  12% │ 

 │prive opl...............│   47  21% │   61  16% │   53   9% │  161  13% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │gemiddeld aantal cursus │    2,5    │    2,5    │    3,2    │    2,8    │ 

 │aantal cursussen        │  222 100% │  390 100% │  591 100% │ 1203 100% │ 

 │aantal respondenten.....│   90  21% │  156  36% │  187  43% │  433 100% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

  

Opvallend in Tabel 24 is dat de verhouding van de verschillende opleidingsvormen tussen 

bedrijven met minder dan 50 werknemers en met 50 tot 500 werknemers weining verschilt. 

Naar verhouding vinden er bij de grote bedrijven duidelijk meer interne opleidingen plaats 

(19% tegenover 46%). Bovendien worden er in de grote bedrijven gemiddeld ook meer 

opleidingen gevolgd. 

Het is duidelijk dat het verschil tussen intern en extern opleiden in grote mate bepaald wordt 

door de grootte van het bedrijf waar men werkt. Bij de analyse van vakopleidingskolommen 

gebruiken wij daarom zowel interne als externe opleidingen. 

 

Eerder is gemeld dat bij externe bedrijfsopleidigen het mogelijk is dat deze incompany 

verzorgd worden. In Tabel 25 is weergegeven dat gemiddeld 24% van de externe 

bedrijfsopleidingen incompany worden gegeven. Bij de energietechnici is dit beduidend lager. 

 

 

Tabel 25  In- of outcompany van externe opleidingen 
  

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  totaal   │ 

 │over ext.opl            ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% kolom responses       │werktuig-  │energie-   │elektronica│ cursussen │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │ext.opl. vorm           │           │           │           │           │ 

 │in-company..............│   50  31% │   11  11% │   41  25% │  102  24% │ 

 │out-company.............│   97  61% │   75  76% │   99  61% │  271  65% │ 

 │anders..................│   12   8% │   13  13% │   22  14% │   47  11% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen        │  159 100% │   99 100% │  162 100% │  420 100% │ 

 │aantal respondenten.....│   91      │   52      │   73      │  216      │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

 

Ruim de helft van de cursussen waarbij dit is opgegeven wordt volgens Tabel 26 volledig onder 

werktijd gevolgd. De werktuigbouwkundigen volgen 46% van de cursussen geheel buiten 

werktijd, de energietechnici 39% en de elektronici 26%. Hier is enige samenhang met het 

groter aantal interne bedrijfsopleidingen dat door elektronici wordt gevolgd (zie Tabel 21 en 

24). 
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Tabel 26 Tijdstip van de cursussen 
  

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  totaal   │ 

 │cursussen               ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% kolom responses       │werktuig-  │energie-   │elektronica│ cursussen │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │wanneer opl.            │           │           │           │           │ 

 │onder werktijd..........│  108  38% │  117  49% │  260  64% │  485  53% │ 

 │buiten werktijd.........│  129  46% │   93  39% │  105  26% │  327  35% │ 

 │beide...................│   46  16% │   27  12% │   39  10% │  112  12% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen        │  283 100% │  237 100% │  404 100% │  924 100% │ 

 │aantal respondenten.....│  142      │   95      │  138      │  375      │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

 

Eén van de veronderstellingen achter het idee van vakopleidingskolommen is, dat de 

opleidingsloopbaan invloed heeft op het verloop van de carrière. Het antwoord op de vraag 

naar het motief voor een cursus is daarom belangrijk. 

Volgens Tabel 27 worden gemiddeld slechts 17% van de cursussen gevolgd om een hogere 

functie te verkrijgen. De verschillen tussen de studierichtingen zijn niet groot, alhoewel de 

energietechnici naar verhouding iets vaker een cursus volgen voor het verkrijgen van een 

hogere functie. Opvallend is het hoge percentage dat een cursus volgt die gericht is op de 

huidige functie. Het carrière-perspectief lijkt niet erg dominant bij het volgen van cursussen. 

 

Tabel 27 Redenen voor het volgen van de cursussen 
  

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  totaal   │ 

 │cursussen               ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% kolom responses       │werktuig-  │energie-   │elektronica│ cursussen │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │reden opl.              │           │           │           │           │ 

 │huidige functie.........│  218  77% │  165  68% │  328  80% │  711  76% │ 

 │gelijke functie.........│   24   8% │   23   9% │   19   5% │   66   7% │ 

 │hogere functie..........│   42  15% │   56  23% │   61  15% │  159  17% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen        │  284 100% │  244 100% │  408 100% │  936 100% │ 

 │aantal respondenten.....│  137  48% │   93  38% │  133  33% │  363  39% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Als wij voor de omschrijving van intermediaire voorzieningen een formele omschrijving 

hanteren zouden wij alle cursussen die niet intern zijn tot de intermediaire opleidingen kunnen 

rekenen. Dit zijn zowel de externe bedrijfsopleidingen, de cursussen die bij het reguliere 

onderwijs worden gevolgd als de privé-opleidingen. In Tabel 28 zijn deze drie onder de 

noemer extern samengebracht. In deze zelfde tabel zijn de redenen 'huidige functie' en 

'gelijkwaardige functie' samengebracht in de kategorie 'huidige functie' als reden voor het 

volgen van een cursus. 
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Tabel 28 Redenen voor een cursus in relatie tot interne of externe cursus 
  

 ┌────────────────────────┬───────────────────────┬───────────┐ 

 │                        │ reden voor cursus     │  totaal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │                        │huidige    │hogere     │ cursussen │ 

 │                        │functie    │functie    │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │vorm van opleiding      │           │           │           │ 

 │interne opleiding.......│  290  31% │   38   4% │  328  35% │ 

 │externe opleiding.......│  491  52% │  122  13% │  613  65% │ 

 │                        │           │           │           │ 

 │aantal cursussen        │  781  83% │  160  17% │  941 100% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

In Tabel 28 blijken cursussen die gericht zijn op het verkrijgen van een hogere dunctie naar 

verhouding iets vaker als externe opleiding gevolgd te worden (Χ2 is 9,9 bij 3 df's; p=.02). Een 

voorzichtige conclusie kan zijn dat externe opleidingen iets minder functiespecifiek zijn, 

alhoewel de gerichtheid op een hogere functie ook een functiespecifieke inhoud kan hebben. 

 

In hoeverre neemt de werknemer zelf het initatief voor het volgen van een cursus?  

Het initiatief voor de opleiding ligt volgens Tabel 29 bij de elektronici in ruim 50% bij de 

werkgever. Bij de andere twee studierichtingen is dit rond de 30%. Het verschil hangt hier 

opnieuw voor een deel samen met de grootte van de bedrijven (zie Tabel 3) en de daarmee 

samenhangende aantallen interne opleidingen (zie Tabellen 23 en 24) bij vooral de elektronici 

(zie Tabel 21). 
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Tabel 29 Initiatief tot de opleiding met richting en bedrijfsgrootte 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  totaal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% over responses        │werktuig-  │energie-   │elektronica│ cursussen │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │initiatief opleiding    │           │           │           │           │ 

 │eigen...................│  124  42% │  106  43% │  110  26% │  340  35% │ 

 │werkgever...............│   99  33% │   69  28% │  215  51% │  383  40% │ 

 │beiden..................│   73  25% │   71  29% │   99  23% │  243  25% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen        │  296 100% │  246 100% │  424 100% │  966 100% │ 

 │aantal respondenten.....│  141  48% │   97  39% │  139  33% │  377  39% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          bedrijfsgrootte          │  totaal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% over responses        │    < 50   │  50-500   │   > 500   │ cursussen │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │initiatief opleiding    │           │           │           │           │ 

 │eigen...................│   70  43% │  129  40% │  147  30% │  346  35% │ 

 │werkgever...............│   45  28% │   89  27% │  251  50% │  385  39% │ 

 │beiden..................│   46  29% │  108  33% │  100  20% │  254  26% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen        │  161 100% │  326 100% │  498 100% │  985 100% │ 

 │aantal respondenten.....│   73  45% │  136  42% │  172  35% │  381  39% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Te verwachten is dat in grotere bedrijven het initatief voor het volgen van een cursus naar 

verhouding vaker bij de werkgever ligt. Zowel de aanwezigheid van meer interne opleidingen 

als een opleidingsplan in het grote bedrijf maken dit waarschijnlijk.  

In Tabel 29 is te zien dat in de grote bedrijven inderdaad het initiatief voor een opleiding 

sterker bij de werkgever ligt. 

 

De mate waarin werknemers kennis hebben van hun rechten voor het volgen van een opleiding 

kan mogelijk afgeleid worden uit de vraag naar opleiding als onderdeel van de afspraken in 

de CAO. 

Volgens de werknemers die een cursus gevolgd hebben is gemiddeld in 44% van de 

opleidingen dit in de CAO's geregeld. Opnieuw scoren de elektronici hier hoger (zie Tabel 30). 

De kategorie 'weet niet' is opvallend hoog. 

 

Tabel 30 Is de opleiding in de CAO geregeld? 

 
multiple respons  studierichting  totaal aantal 

% over responses werktuigbouw energietechniek elektronica cursussen 

in CAO geregeld  
ja 
nee 
weet niet 
 
aantal cursussen 
aantal respondenten 

 
107         37% 
67           23% 
119         41% 
 
293        100% 
142          48% 

 
96               40% 
53               22% 
91               38% 
 
240           100% 
95               40% 

 
211          52% 
57            14% 
132          33% 
 
400         100% 
134           34% 

 
414         44% 
177         19% 
342         37% 
 
933         37% 
371         40% 
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Volgens Tabel 31 is vooral voor werknemers in de kleine (minder dan 50 werknemers) bedrijven 

minder over opleidingen in de CAO geregeld. Onze gegevens laten niet toe na te gaan of er 

voor werknemers in de kleine bedrijven ook minder CAO's zijn afgesloten. 

 

Tabel 31  Opleiding in CAO geregeld met bedrijfsgrootte 

 
 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          bedrijfsgrootte          │  totaal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% over responses        │    < 50   │  50-500   │   > 500   │ cursussen │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │in CAO geregeld         │           │           │           │           │ 

 │ja......................│   49  33% │  152  48% │  229  47% │  430  45% │ 

 │nee.....................│   54  36% │   59  19% │   64  13% │  177  19% │ 

 │weet niet...............│   47  31% │  106  33% │  192  40% │  345  36% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen........│  150 100% │  317 100% │  485 100% │  952 100% │ 

 │aantal respondenten.....│   71  47% │  136  43% │  168  35% │  375  39% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

 

Als veel cursussen gericht zijn op de huidige functie, in hoeverre zijn zij dan ook specialistisch 

of meer algemeen van karakter en hoe belangrijk worden zij gevonden? 

In de enquête is gevraagd naar het niveau van de cursus in relatie tot de huidige functie. Rond 

de 50% van de cursussen blijkt gericht te zijn op de mogelijkheid nieuwe kennis of 

vaardigheden te verwerven die gericht zijn op directe toepassing in de functie. Dit gegeven uit 

Tabel 32 klopt met Tabel 27 waar naar voren kwam dat 83% van de cursussen gevolgd worden 

voor de huidige of gelijke functie. 

 

Tabel 32 Niveau van de opleiding met studierichting 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  totaal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% over responses        │werktuig-  │energie-   │elektronica│ cursussen │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │niveau van opleiding    │           │           │           │           │ 

 │informatief.............│   55  19% │   46  20% │   76  18% │  177  19% │ 

 │nieuwe kennis...........│  142  48% │  114  49% │  213  51% │  469  50% │ 

 │gevorderden.............│   68  23% │   50  22% │   86  21% │  204  22% │ 

 │specialistisch..........│   29  10% │   21   9% │   43  10% │   93  10% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen........│  294 100% │  231 100% │  418 100% │  943 100% │ 

 │aantal respondenten.....│  140  48% │   94  41% │  137  33% │  371  39% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

 

In Tabel 33 wordt de belangrijkheid van de cursussen aangegeven voor de functie. Het 

percentage cursussen dat werktuigbouwkundigen niet noodzakelijk en onbelangrijk vonden is 

50%, bij de energietechnici 43% en bij de elektronici 36%. Opvallend is dat de groep die naar 

verhouding minder cursussen volgt de gemiddelde relevantie van de cursus voor de functie 

als het laagst beoordeeld. 
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Tabel 33 Nut van de opleiding voor de functie 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  totaal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% over responses        │werktuig-  │energie-   │elektronica│ cursussen │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │nut voor functie        │           │           │           │           │ 

 │onmisbaar...............│   46  16% │   65  27% │  144  34% │  255  27% │ 

 │belangrijk..............│  102  35% │   72  30% │  129  30% │  303  32% │ 

 │niet noodzakelijk.......│  123  42% │   91  38% │  131  31% │  345  36% │ 

 │geen betekenis..........│   22   8% │   13   5% │   22   5% │   57   6% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen........│  293 100% │  241 100% │  426 100% │  960 100% │ 

 │aantal respondenten.....│  141  48% │   96  40% │  140  33% │  377  39% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

In eerdere tabellen is aangegeven dat het initiatief tot het volgen van een cursus bij de 

werktuigbouwkundigen en bij de energietechnici en bij de bedrijven met minder dan 500 

werknemers vaker bij de werknemer ligt dan bij de werkgever. Dit hoeft echter niet te 

impliceren dat de werkgever geen financiële bijdrage levert als hij niet het initiatief tot de 

cursus heeft genomen. 

Uit Tabel 34 blijkt dat men gemiddeld bijna 20% van de cursussen volledig zelf betaald. De 

werkgevers betalen naar verhouding de cursussen van elektronici iets vaker (ongeveer 8%). De 

werkgever blijkt dus ook vaak een cursus (mee) te betalen als hij niet het initiatief heeft. 

 

Tabel 34 Financiering van de opleiding met studierichting 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  totaal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% over responses        │werktuig-  │energie-   │elektronica│ cursussen │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │financiering opleiding  │           │           │           │           │ 

 │zelf....................│   89  22% │   76  21% │   88  16% │  253  19% │ 

 │werkgever...............│  258  65% │  214  60% │  395  72% │  867  66% │ 

 │zelf+werkgever..........│   38  10% │   54  15% │   60  11% │  152  12% │ 

 │subsidie................│    6   2% │    4   1% │    7   1% │   17   1% │ 

 │anders..................│    9   2% │   10   3% │    1   0% │   20   2% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen........│  400 100% │  358 100% │  551 100% │ 1309 100% │ 

 │aantal respondenten.....│  175  44% │  129  36% │  172  31% │  476  36% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Tot slot van deze paragraaf over de vorm en aard van de cursussen geven wij nog een beperkt 

overzicht in Tabel 35 van de belangrijkste instituten waar de cursussen gevolgd worden. De 

kategorie "anders" is de grootste. Dit wil zeggen dat er een groot aantal instituten bij de 

externe bedrijfsopleidingen betrokken is met een zeer lage frequentie. De ROVC in Ede is 

topscorer met de MTS als goede tweede. Voor de werktuigbouwkundigen zijn verder de SOM 

en SBC belangrijk, voor de energietechnici de VEV en voor de elektronici PBNA en Dirksen, 

terwijl vooral de VAX/VMS cursussen Digital een relatief hoge positie opleveren bij de 

elektronici.  
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Vanuit beleidsoogpunt is bij deze tabel echter het meest relevant dat er honderden instituten 

bij de opleidingen van deze oud-mts-ers betrokken zijn. Afspraken zijn niet gemakkelijk te 

maken met een dergelijke grote spreiding van opleidingen. 

 

Tabel 35 Opleidingsinstituten met studierichtingen 
  

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  totaal   │ 

 │over instituut          ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% kolom responses       │werktuig-  │energie-   │elektronica│ cursussen │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │instituut               │           │           │           │           │ 

 │anders..................│   88  44% │   68  41% │  111  54% │  267  47% │ 

 │ROVC....................│   32  16% │   19  11% │   11   5% │   62  11% │ 

 │MTS.....................│   14   7% │   13   8% │   13   6% │   40   7% │ 

 │VEV.....................│    0   0% │   30  18% │    5   2% │   35   6% │ 

 │PBNA....................│   11   6% │    7   4% │   14   7% │   32   6% │ 

 │Dirksen.................│    0   0% │    8   5% │   17   8% │   25   4% │ 

 │SBC.....................│   17   9% │    4   2% │    4   2% │   25   4% │ 

 │SOM.....................│   15   8% │    2   1% │    2   1% │   19   3% │ 

 │Digital Eq..............│    1   1% │    2   1% │   12   6% │   15   3% │ 

 │SOI.....................│    8   4% │    0   0% │    1   0% │    9   2% │ 

 │HTS.....................│    4   2% │    1   1% │    3   1% │    8   1% │ 

 │Open Universiteit.......│    0   0% │    0   0% │    8   4% │    8   1% │ 

 │SBBO / KMBO.............│    2   1% │    3   2% │    2   1% │    7   1% │ 

 │SBK.....................│    2   1% │    4   2% │    0   0% │    6   1% │ 

 │NOVI....................│    0   0% │    2   1% │    3   1% │    5   1% │ 

 │LOI.....................│    2   1% │    2   1% │    0   0% │    4   1% │ 

 │ISW.....................│    3   2% │    1   1% │    0   0% │    4   1% │ 

 │Micro Elektr. Centra....│    1   1% │    1   1% │    0   0% │    2   0% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen        │  200 100% │  167 100% │  206 100% │  573 100% │ 

 │aantal respondenten.....│  106  53% │   78  47% │   86  42% │  270  47% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Samenvattend naar vorm en aard van de cursussen 

Ongeveer 1/3 van de cursussen wordt als een interne cursus gevolgd. Deze interne cursussen 

worden vooral in de grote bedrijven gevolgd door vooral de elektronici. Cursussen op het 

gebied van apparaten, data- en telecommunicatie worden vooral intern gevolgd en cursussen 

op het gebied van besturingstechniek, installatietechniek, elektrotechniek en systeembeheer 

vooral extern. 

53% van alle cursussen wordt volledig onder werktijd gevolgd, terwijl de cursussen sterk 

gericht zijn op de huidige of soortgelijke functie. Het initiatief tot de cursus wordt door de 

partijen wisselend genomen, alhoewel de werkgever in de grotere bedrijven vaker het initiatief 

tot de opleiding neemt. Bij iets minder dan de helft van de werknemers weet men dat de 

opleiding in de CAO is geregeld, waarbij dit iets vaker het geval is bij de elektronici en bij de 

middelgrote en grote bedrijven. 

60% vindt de cursus belangrijk tot onmisbaar voor de functie, terwijl minder dan 20%  van de 

cursussen zelf betaald wordt. Dit percentage komt in de buurt van het percentage cursussen 

dat als privéopleiding (13%) is opgegeven. 

Opvallend is het grote aantal opleidingsinstituten met een relatief lage frequentie van 

gevolgde cursussen. 

 

Voor de discussie over de afbakening van het begrip intermediaire voorzieningen zijn de 



Intermediaire Voorzieningen & Vakopleidingskolommen    blz. 46   
 

 

volgende conclusies relevant. Of een opleiding bedrijfsintern of -extern wordt gegeven wordt 

voor een belangrijk deel bepaald door de bedrijfsgrootte. Het in-company geven van 

bedrijfsexterne opleidingen (24%) maakt het onderscheid tussen bedrijfsinterne en 

bedrijfsexterne opleidingen minder relevant als men bij intern of extern op de locatie doelt. 

Bovendien blijkt een zeer hoog percentage van de opleidingen gericht te zijn op de huidige 

of gelijke functie (Tabel 27) met als inhoud nieuwe kennis en vaardigheden verwerven die 

gericht zijn op directe toepassing in de huidige functie (Tabel 32). Externe opleidingen blijken 

naar verhouding iets vaker gevolgd te worden voor het verkrijgen van een hogere functie dan 

interne cursussen (Tabel 28).  

In Tabel 35 blijkt ongeveer 20% van de cursussen gegeven te worden door reguliere 

onderwijsinstellingen (MTS, VEV, SOM, SBBO/KMBO, HTS en OU). Hierbij is het onderscheid 

tussen functiespecifieke, bedrijfsspecifieke en meer algemene opleidingen moeilijk te maken 

aan de hand van de organisatie die de opleiding verzorgt. Zo verzorgen zowel PBNA als de 

MTS-en cursussen voor natuur/wiskunde; besturingstechniek wordt zowel door de MTS, VEV 

en SOM als door ROVC, Dirksen en PBNA gegeven; electrotechniek zowel door VEV als ROVC; 

metaalbewerking zowel SOM als PBNA; AMBI-modulen en CAD worden vooral door PBNA 

gegeven. Bijna al deze opleidingen worden ook als bedrijfsinterne opleidingen gegeven. Meer 

functie- en bedrijfsspecifieke cursussen die veel intern- of anders (leverancier) gegeven 

worden zijn cursussen gericht op apparaten, materialenkennis, en onderhoud. 

Samenvattend: het begrip intermediaire voorzieningen blijkt moeilijk af te bakenen te zijn te 

midden van allerlei verschillende opleidingsvormen en opleidingsinstanties. 

 

 

5.4. Afsluiting en erkenning van cursussen 

 

 

 

De aard van de afsluiting en de erkenning van cursussen bepaalt mede de mate waarin er een 

zekere erkenning mogelijk is van een bepaald vakopleidingsprofiel. Een officiële erkenning van 

een opleiding bevordert tevens de mogelijkheid tot mobiliteit van een werknemer. 

Volgens Tabel 36 wordt 60% van de cursussen met een examen afgesloten. 

 

Tabel 36 Afsluiting cursus met een examen? 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  totaal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% over responses        │werktuig-  │energie-   │elektronica│ cursussen │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │examen  opleiding       │           │           │           │           │ 

 │ja......................│  279  68% │  222  63% │  282  51% │  783  60% │ 

 │nee.....................│  129  32% │  132  37% │  270  49% │  531  40% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal respondenten.....│  176  43% │  129  36% │  172  31% │  477  36% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

De elektronici sluiten minder vaak een cursus met een examen af. Dit hangt echter samen met 

het groter aantal interne opleidingen bij deze groep. 

 

Indien een cursus met een examen wordt afgesloten blijkt men in 92% van de gevallen te 

slagen. Een selectieve functie gaat er van deze examens nauwelijks uit. 
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Tabel 37 Examen van cursus gehaald? 
 
 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  totaal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% over responses        │werktuig-  │energie-   │elektronica│ cursussen │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │examen  gehaald         │           │           │           │           │ 

 │ja......................│  245  95% │  192  91% │  246  91% │  683  92% │ 

 │nee.....................│   14   5% │   19   9% │   25   9% │   58   8% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal respondenten.....│  133  51% │  103  49% │  128  47% │  364  49% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Het soort document dat men ontvangt bij de afsluiting verschilt niet sterk tussen de 

studierichtingen. Vanwege het groter aantal interne opleidingen bij de elektronici ontvangen 

deze iets vaker een getuigschrift en minder een diploma. 

 

Tabel 38 Soort document bij afsluiting cursus 
 
 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  totaal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% over responses        │werktuig-  │energie-   │elektronica│ cursussen │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │soort document          │           │           │           │           │ 

 │getuigschrift...........│   96  25% │   90  27% │  163  31% │  349  28% │ 

 │certificaat.............│   73  19% │   62  19% │  129  25% │  264  21% │ 

 │diploma.................│  164  42% │  119  36% │  109  21% │  392  32% │ 

 │geen....................│   56  14% │   58  18% │  124  24% │  238  19% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal respondenten.....│  169  43% │  125  38% │  171  33% │  465  37% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

De erkenning van het document door de overheid vindt het meeste plaats (zie Tabel 39). Dit 

is bij de werktuigbouwkundigen het sterkst het geval is. Bij de elektronici wordt het document 

iets vaker door het bedrijf erkend. Dit is overeenkomstig de verwachting gezien het groter 

aantal interne opleidingen dat met een door het bedrijf erkend getuigschrift wordt afgesloten 

bij de elektronici. 
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Tabel 39  Erkenning document bij afsluiting cursus 
  
 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │ aantal    │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤documenten │ 

 │% over responses        │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │erkend door             │           │           │           │           │ 

 │overheid................│  132  44% │  100  39% │  134  35% │  366  39% │ 

 │branche.................│   70  23% │   44  17% │   78  20% │  192  21% │ 

 │bedrijf.................│   60  20% │   72  28% │  127  33% │  259  28% │ 

 │weet niet...............│   37  12% │   39  15% │   43  11% │  119  13% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen........│  349 100% │  265 100% │  382 100% │  936 100% │ 

 │aantal respondenten.....│  145  48% │  110  43% │  144  38% │  399  43% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

  

Samenvattend over afsluiting cursussen 

60% van de cursussen wordt met een examen afgesloten dat door 92% van de cursisten wordt 

gehaald. Ruim 80% van de cursussen wordt met een document afgesloten dat in 39% van de 

gevallen door de overheid wordt erkend en in 21% door de branche. Bij dit laatste zijn er kleine 

verschillen tussen de studierichtingen.  

Het geheel geeft een redelijke mate van erkenning van de opleidingen en ook mogelijkheden 

tot mobiliteit van de werknemers. 

 

 

5.5. Duur van cursussen en bijeenkomsten 

 

 

 

De belangrijkheid van opleidingen voor een werknemer is mogelijk ook enigszins af te meten 

aan de hoeveelheid tijd die hij bereid is in cursussen te steken. Vanwege de grote 

heterogeniteit in opleidingsorganisaties en cursusinhouden verwachten wij een grote 

spreiding in cursusduur. 

Voor iedere cursus is opgegeven hoeveel weken de cursus duurt, hoeveel bijeenkomsten per 

maand er zijn, hoeveel uren een bijeenkomst duurt en hoeveel studietijd per week de cursus 

kost. In Tabel 40 is dit voor de eerste cursus weer gegeven. (In de Bijlagen is dit voor de eerste 

vijf cursussen vermeld). De cursussen duren vaak ruim een half jaar tot een jaar. Een aantal 

cursussen duurt 1 à 2 maanden, zoals systeembeheer en gebruikersprogramma's, 

telecommunicatie en datacommunicatie, kwaliteitszorg en apparatentraining. De frequentie 

van bijeenkomsten is 1 à 2 keer per week gedurende een avond of een halve tot een hele dag. 

Voor sommige cursussen is de studietijd een veelvoud van de contacttijd, maar veel 

systematiek zit daar behalve bij gebruikersprogramma's niet in.  

Gegeven de omvang en de duur van veel cursussen is het niet eenvoudig om meer dan één 

cursus per jaar te volgen.  Opvallend is dat juist de cursussen die door elektronici het meest 

gevolgd worden in het algemeen de kortste duur hebben. Dit zou gedeeltelijk het hoger aantal 

gevolgde cursussen door elektronici kunnen verklaren. Bovendien zijn het ook de kortere 

cursussen die vooral als interne opleiding (met als uitzondering systeembeheer) gegeven 

worden. 

Voor het vinden van vakopleidingsprofielen op basis van gegevens over 4 à 5 jaar is de kans 

dat er meer dan 3 à 4 cursussen in een dergelijk profiel zitten niet groot vanwege de 

gemiddelde cursusduur. 
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Tabel 40 Duur van cursus en tijd besteed aan cursus 1 

 
 
       ┌────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ 

       │                        │cursus- │bijeen- │contact-│studie- │ 

       │                        │weken   │komsten │tijd    │tijd    │ 

       │                        │        │  per   │bijeen- │ per    │ 

       │                        │        │ maand  │komst   │week    │ 

       ├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

       │CURSUS1                 │ aantal │ aantal │  uren  │  uren  │ 

       │elektrotechniek.........│    34  │     6  │     3  │     5  │ 

       │elektronica.............│    34  │     6  │     3  │     6  │ 

       │automatisering..........│    18  │     7  │     5  │     6  │ 

       │informatica.............│    28  │     5  │     5  │     8  │ 

       │computer................│    17  │     9  │     5  │     4  │ 

       │microcomputers..........│    24  │     5  │     5  │     7  │ 

       │systeembeheer/os........│     4  │     8  │     6  │     7  │ 

       │gebruikersprogramma-s...│     6  │     4  │     3  │     2  │ 

       │programmeertalen........│    23  │     8  │     4  │     9  │ 

       │AMBI....................│    23  │     3  │     4  │     5  │ 

       │CAD.....................│     6  │     8  │     6  │    10  │ 

       │besturingstechniek......│    28  │     6  │     5  │     6  │ 

       │datacommunicatie........│    22  │     9  │     6  │     6  │ 

       │telecommunicatie........│    11  │     6  │     7  │     7  │ 

       │audiotechniek...........│    23  │     9  │     8  │    10  │ 

       │metaalbewerking.........│    23  │     8  │     5  │     6  │ 

       │motorvoertuigtechniek...│    52  │    13  │     7  │    23  │ 

       │installatietechniek.....│    27  │     5  │     5  │     8  │ 

       │procesautomatisering....│    29  │     8  │     6  │     8  │ 

       │kwaliteitszorg..........│     7  │     6  │     4  │     2  │ 

       │werkvoorbereiding.......│     5  │    20  │     6  │    23  │ 

       │onderhoud...............│    17  │     8  │     6  │    13  │ 

       │apparaten...............│     6  │    15  │     8  │     7  │ 

       │bedrijfskunde...........│    29  │     6  │     5  │     6  │ 

       │marketing...............│    39  │     4  │     3  │     7  │ 

       │commercie...............│    30  │     8  │     6  │     8  │ 

       │administratie...........│    28  │     7  │     5  │     4  │ 

       │middenstand.............│    37  │     9  │     4  │     7  │ 

       │alg.kennis&vaardigheden.│    30  │     .  │     .  │     4  │ 

       │natuurkunde/wiskunde....│    36  │     6  │     4  │     6  │ 

       │talen...................│    42  │     5  │     2  │     3  │ 

       │HTS deeltijd............│     .  │     8  │     4  │    20  │ 

       │restgroep...............│    24  │     6  │     5  │     9  │ 

       └────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ 

 

 

 

5.6. Opleidingen bij niet werkend en privéopleidingen 

 

 

 

Alhoewel de werkloosheid onder de oud-mts-ers zeer laag is, zijn wel een aantal cursussen 

opgegeven die men volgde terwijl men niet werkend was. Een belangrijk deel hiervan heeft 

tijdens militaire dienst plaatsgevonden (zie ook Tabel 20). Te verwachten is dat de interne 

bedrijfsopleidingen en het arbeidsbureau een gering percentage van deze opleidingen voor 

hun rekening nemen. Dit blijkt in Tabel 41 het geval te zijn. 
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Tabel 41 Wie verzorgt de opleiding bij niet werkend? 
 
    ┌──────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

    │multiple respons  │          studierichting           │  aantal   │ 

    │                  │                                   │ cursussen │ 

    │% over responses  ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

    │       rij        │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

    │                  │bouw       │techniek   │           │           │ 

    ├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

    │instituut         │           │           │           │           │ 

    │opl.instituut.....│   21  29% │   19  26% │   32  45% │   72 100% │ 

    │regulier onderwijs│   16  43% │   10  27% │   11  30% │   37 100% │ 

    │bedrijf...........│    3  33% │    1  11% │    5  56% │    9 100% │ 

    │arbeidsbureau.....│    1  20% │    2  40% │    2  40% │    5 100% │ 

    │anders............│    6  60% │    0   0% │    4  40% │   10 100% │ 

    │aantal            │           │           │           │           │ 

    │   respondenten...│   38  29% │   24  18% │   38  29% │  100  75% │ 

    └──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

De vraag is of bij niet-werkende cursisten cursussen aan andere opleidingsinstellingen gevolgd 

worden dan bij werkende cursisten. 

Mede vanwege de leersituatie scoort bij de opleidingsinstituten hier het PBNA met schriftelijk 

onderwijs het hoogste. 

 

Tabel 42 Naam instituut voor opleiding bij niet werkend 
 

    ┌──────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

    │multiple respons  │          studierichting           │  aantal   │ 

    │                  │                                   │ cursussen │ 

    │% over responses  ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

    │       rij        │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

    │                  │bouw       │techniek   │           │           │ 

    ├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

    │instituut         │           │           │           │           │ 

    │anders............│   12  44% │    5  19% │   10  37% │   27 100% │ 

    │PBNA..............│    9  39% │    4  17% │   10  43% │   23 100% │ 

    │MTS...............│    9  41% │    6  27% │    7  32% │   22 100% │ 

    │LOI...............│    5  29% │    4  24% │    8  47% │   17 100% │ 

    │VEV...............│    0   0% │    9  82% │    2  18% │   11 100% │ 

    │Dirksen...........│    1  17% │    1  17% │    4  67% │    6 100% │ 

    │ROVC..............│    2  50% │    0   0% │    2  50% │    4 100% │ 

    │ISW...............│    1  25% │    0   0% │    3  75% │    4 100% │ 

    │SOM...............│    2  67% │    1  33% │    0   0% │    3 100% │ 

    │Open Universiteit.│    0   0% │    0   0% │    3 100% │    3 100% │ 

    │Micro El.Centra...│    0   0% │    0   0% │    2 100% │    2 100% │ 

    │IHBO..............│    1  50% │    0   0% │    1  50% │    2 100% │ 

    │NOVI..............│    0   0% │    0   0% │    1 100% │    1 100% │ 

    │Digital Eq........│    1 100% │    0   0% │    0   0% │    1 100% │ 

    │SBBO..............│    1 100% │    0   0% │    0   0% │    1 100% │ 

    │IBW...............│    0   0% │    0   0% │    1 100% │    1 100% │ 

    │                  │           │           │           │           │ 

    │aantal            │           │           │           │           │ 

    │   respondenten...│   35  27% │   23  18% │   34  27% │   92  72% │ 

    └──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Het lijstje van opleidingsinstituten geeft niet een sterk ander beeld dan deze lijst van instituten 
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bij werknemers (zie Tabel 35 naast Tabel 42). 

 

Het belangrijkste motief voor het volgen van een opleiding terwijl men niet werkend is, is 

persoonlijke interesse en niet een betere kans op werk (zie Tabel 43). Dit gegeven moet gezien 

worden tegen de achtergrond van de militaire dienst waarin de meeste van deze cursisten 

zitten. 

 

Tabel 43 Motief opleiding bij niet werkend 
 

    ┌──────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

    │multiple respons  │          studierichting           │  aantal   │ 

    │                  │                                   │ cursussen │ 

    │% over responses  ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

    │       kolom      │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

    │                  │bouw       │techniek   │           │           │ 

    ├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

    │motief            │           │           │           │           │ 

    │pers. initiatief..│   23  53% │   16  55% │   26  51% │   65  53% │ 

    │kans op werk......│    9  21% │   12  41% │   18  35% │   39  32% │ 

    │anders............│   11  26% │    1   3% │    7  14% │   19  15% │ 

    │                  │           │           │           │           │ 

    │aantal            │           │           │           │           │ 

    │   respondenten...│   34  79% │   22  76% │   35  69% │   91  74% │ 

    └──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

 

Privéopleidingen 

In de enquête was het mogelijk om ook privéopleidingen in te vullen. Deze werden 

omschreven als opleidingen die geen verband houden met het werk. Het is zeer wel mogelijk 

dat deze vraag niet betrouwbaar gescoord is, m.a.w. dat in deze kategorie opleidingen 

ingevuld zijn die wel op een beroep of een functie gericht zijn maar niet de huidige. In Tabel 

44 blijken als motief voor deze privéopleidingen persoonlijke interesse (56%) en een andere 

baan (33%) belangrijk te zijn.  

 

Tabel 44 Motief voor privéopleiding 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  totaal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% over responses        │werktuig-  │energie-   │elektronica│ cursussen │ 

 │       kolom            │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │motief prive opleiding  │           │           │           │           │ 

 │pers. interesse.........│   19  43% │   27  75% │   26  53% │   72  56% │ 

 │andere baan.............│   18  41% │    7  19% │   18  37% │   43  33% │ 

 │anders..................│    7  16% │    2   6% │    5  10% │   14  11% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal cursussen........│   44 100% │   36 100% │   49 100% │  129 100% │ 

 │aantal respondenten.....│   27  61% │   27  75% │   33  67% │   87  67% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Gezien de instituten waar deze opleidingen gevolgd worden bestaat de indruk dat de inhoud 

van deze opleidingen weinig afwijkt van de cursussen die onder externe opleidingen ingevuld 

zijn. PBNA en Dirksen scoren bij deze privéopleidingen het hoogste. 

Indien wij de gegvens uit Tabel 27 en 44 koppelen blijkt dat slechts een gering deel van de 



Intermediaire Voorzieningen & Vakopleidingskolommen    blz. 52   
 

 

cursussen die gevolgd worden voor een andere baan gericht zijn op een hogere functie (11%). 

Het merendeel van de cursussen die ingevuld zijn onder privéopleiding blijkt samen te hangen 

met het huidige beroep. 

 

Tabel 45 Instituut voor privéopleiding 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  totaal   │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤  aantal   │ 

 │% over responses        │werktuig-  │energie-   │elektronica│ cursussen │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │instituut prive opl.    │           │           │           │           │ 

 │anders..................│   14  30% │   10  29% │   15  31% │   39  30% │ 

 │PBNA....................│    9  19% │    6  18% │    9  19% │   24  19% │ 

 │Dirksen.................│    1   2% │    3   9% │   12  25% │   16  12% │ 

 │MTS.....................│    3   6% │    3   9% │    7  15% │   13  10% │ 

 │ROVC....................│    8  17% │    2   6% │    0   0% │   10   8% │ 

 │LOI.....................│    1   2% │    4  12% │    2   4% │    7   5% │ 

 │HTS.....................│    6  13% │    0   0% │    0   0% │    6   5% │ 

 │VEV.....................│    0   0% │    4  12% │    0   0% │    4   3% │ 

 │Open Universiteit.......│    3   6% │    1   3% │    0   0% │    4   3% │ 

 │NOVI....................│    0   0% │    0   0% │    2   4% │    2   2% │ 

 │SOM.....................│    1   2% │    0   0% │    0   0% │    1   1% │ 

 │Hogeschool..............│    0   0% │    0   0% │    1   2% │    1   1% │ 

 │ISW.....................│    1   2% │    0   0% │    0   0% │    1   1% │ 

 │IBW.....................│    0   0% │    1   3% │    0   0% │    1   1% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal respondenten.....│   29  62% │   26  76% │   30  63% │   85  66% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Tabel 45 geeft een zelfde indruk. Op enkele uitzonderingen na zijn de cursussen die ingevuld 

zijn onder privéopleidingen te rekenen onder externe opleidingen die gericht zijn op het eigen 

beroep met een lichte tendens tot het verkrijgen van een hogere functie of een andere baan 

met een soortgelijke functie. Deze opleidingen zijn daarom zeker ook relevant voor het 

vakopleidingsprofiel. 

 

 

5.7. Toekomstige opleidingsplannen 

 

 

 

Op een beknopte manier is nagegaan in hoeverre men in de toekomst dacht cursussen te gaan 

volgen. 

In Tabel 46 is opgenomen in hoeverre personen van de verschillende studierichtingen plannen 

hebben voor nieuwe cursussen. 
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Tabel 46.  Plannen voor nieuwe cursussen 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │                        │          studierichting           │  aantal   │ 

 │                        │                                   │ cursussen │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

 │                        │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │cursus toekomst         │           │           │           │           │ 

 │ja......................│  105  46% │   81  53% │  118  51% │  304  50% │ 

 │nee.....................│   45  20% │   29  19% │   42  18% │  116  19% │ 

 │weet niet...............│   77  34% │   43  28% │   71  31% │  191  31% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal respondenten.....│  227 100% │  153 100% │  231 100% │  611 100% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

De verschillen tussen de studierichtingen zijn hier kleiner dan bij de verhouding van reeds 

gevolgde cursussen (zie Tabel 15). 

In Tabel 47 is aangegeven dat de plannen om in de toekomst cursussen te gaan volgen maar 

beperkt samenhangen met het gevolgd hebben van cursussen in het verleden (52% tegenover 

42%). 

Tabel 47. Wel/niet cursussen gevolgd met plan voor toekomstige cursus 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │                        │          cursus toekomst          │  aantal   │ 

 │                        │                                   │ cursussen │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

 │                        │    ja     │    nee    │ weet niet │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │cursussen gevolgd       │           │           │           │           │ 

 │ja......................│  248  52% │   80  17% │  149  31% │  477 100% │ 

 │nee.....................│   62  42% │   39  27% │   45  31% │  146 100% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal respondenten.....│  310  50% │  119  19% │  194  31% │  623 100% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Ook bij de geplande cursussen nemen cursussen op het gebied van informatietechnologie en 

micro-elektronica een groot deel voor hun rekening. In totaal ligt 62% van de toekomstige 

cursussen op het technische gebied (zie Tabel 48). 
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Tabel 48. Inhoud van toekomstige cursussen 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │multiple respons        │          studierichting           │  aantal   │ 

 │% kolom responses       │                                   │ cursussen │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤           │ 

 │                        │werktuig-  │energie-   │elektronica│           │ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │           │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │toekomstige cursus      │           │           │           │           │ 

 │Inf.techn./micro elektr.│   23  17% │   32  29% │   63  42% │  118  30% │ 

 │techniek................│   51  37% │   34  31% │   43  29% │  128  32% │ 

 │economie................│    2   1% │    2   2% │    3   2% │    7   2% │ 

 │talen...................│    9   6% │    3   3% │    5   3% │   17   4% │ 

 │commercie...............│   10   7% │    7   6% │    6   4% │   23   6% │ 

 │organisatie.............│   10   7% │    6   5% │    8   5% │   24   6% │ 

 │administratie...........│    2   1% │    2   2% │    2   1% │    6   2% │ 

 │soc.vdgh/comm...........│    4   3% │    4   4% │    1   1% │    9   2% │ 

 │management..............│   14  10% │    8   7% │    4   3% │   26   7% │ 

 │anders..................│   14  10% │   13  12% │   14   9% │   41  10% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal respondenten.....│  105  76% │   80  72% │  116  78% │  301  75% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

In vergelijking met Tabel 17 zijn er geen grote verschuivingen in inhoud tussen de gevolgde 

cursussen en de in de toekomst verwachte cursussen. De werktuigbouwkundigen gaan naar 

verhouding iets meer cursussen volgen die gericht zijn op management, organisatie en 

commerciële functies en minder technische opleidingen. Bij de elektronici zijn deze 

verschuivingen iets kleiner. 

 

 

 

5.8. Aansluiting mts-opleiding met huidige functie en opleidingsprofiel 

 

 

 

Eén van de interessante problemen bij het onderzoek naar de functie van intermediaire 

voorzieningen, is de vraag óf vervolgopleidingen (post-mto) gekozen worden op basis van een 

ervaren tekort in de mts-opleiding. Hiermee is niet de vraag beantwoord of men ook vindt dat 

de mts dit tekort moet opvullen door aanpassing van haar onderwijs óf dat juist 

vervolgopleidingen hiervoor het meest gerschikt zijn. Het antwoord op een dergelijke vraag is 

niet alleen van oud-mts'ers te verwachten. 

 

In de enquête is gevraagd of men de mts-opleiding toereikend vindt voor zijn huidige functie. 

In Tabel 49 is de relatie van de ervaren aansluiting en het wel of niet gevolgd hebben van 

cursussen weer gegeven. 
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Tabel 49. Wel/niet cursus gevolgd met toereikendheid van MTS-opleiding 
 

       ┌────────────────────────┬───────────────────────┬───────────┐ 

       │                        │     MTS-opleiding     │  aantal   │ 

       │                        │      toereikend       │ cursussen │ 

       │                        ├───────────┬───────────┤           │ 

       │                        │    ja     │    nee    │           │ 

       ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

       │cursussen gevolgd       │           │           │           │ 

       │ja......................│  175  40% │  267  60% │  442 100% │ 

       │nee.....................│   76  56% │   59  44% │  135 100% │ 

       │                        │           │           │           │ 

       │aantal respondenten.....│  251  44% │  326  56% │  577 100% │ 

       └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Het blijkt dat diegenen die cursussen hebben gevolgd hun mts-opleiding minder goed vinden 

aansluiten bij hun huidige functie. Oorzaak en gevolg zijn bij een dergelijke constatering 

moeilijk te achterhalen. Waarschijnlijk is dat diegenen die een functie hebben waar hogere 

eisen aan gesteld worden meer cursussen gevolgd hebben en minder toe kunnen met hun 

mts-opleiding. Zoals we in eerder onderzoek geconstateerd hebben hoeft dit niet een negatief 

oordeel over de mts te impliceren. Argumenten op het gebied van nieuwe technologische 

ontwikkelingen en sterk functiespecifieke cursussen kunnen een voldoende verklaring geven 

voor het niet aansluiten zonder dat men vindt dat die aansluiting naadloos zou moeten zijn. 

De mate waarin de mts-opleiding aansluit voor de huidige functie is bepaald aan de hand van 

37 onderwerpen. In Tabel 50 is weergegeven hoe de studierichtingen scoren op een 

vierpuntsschaal bij deze onderwerpen. In Tabel 51 is de mate van belangrijkheid van deze 

onderwerpen voor de huidige functie gegeven. In het algemeen kan uit deze twee tabellen 

afgeleid worden dat men hoger scoort in ervaren aansluiting naarmate het onderdeel 

belangrijker is. Dit wordt ook bevestigd door de positieve correlaties tussen mate van 

belangrijkheid en mate van ervaren aansluiting van deze onderwerpen uit de mts-opleidingen 

en de huidige functie. 

Opvallend bij Tabel 51 is de hoge mate van belangrijkheid van de algemene vakken, sociale 

vaardigheden, houdings- en persoonskenmerken (tweede helft van de tabel). Dit zelfde 

verschijnsel hebben wij ook gevonden bij het onderzoek onder mts-ers in startfuncties 

(Kanselaar e.a., 1987). 
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Tabel 50  Mate van aansluiting van onderwerpen uit de mts-opleiding op de huidige 

functie 
  

     ┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 

     │  1 = slechte aansluiting               │    studierichting     │ 

     │                                        ├───────┬───────┬───────┤ 

     │  4 = goede aansluiting                 │werktui│energie│elektro│ 

     │                                        │gbouw  │techn. │nica   │ 

     ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ 

     │digitale logica.........................│ 2.57 -│ 2.76 -│ 3.15 +│ 

     │bouwstenen computer.....................│ 1.93 -│ 1.74 -│ 2.74 +│ 

     │conversie/interfaces....................│ 1.48 -│ 1.66 -│ 2.29 +│ 

     │programmeren mach.niveau................│ 2.02 -│ 1.79 -│ 2.61 +│ 

     │functionele componenten.................│ 1.80 -│ 2.53 +│ 2.45 +│ 

     │werken aan de hand van specificaties....│ 1.80  │ 1.80  │ 1.63  │ 

     │elektronische meetapparatuur............│ 2.09 -│ 3.09 +│ 3.07 +│ 

     │monteren/solderen.......................│ 1.80  │ 2.17  │ 1.96  │ 

     │in- en uitvoerapparatuur................│ 1.92  │ 1.93  │ 2.12  │ 

     │meten met/aan computers.................│ 1.65  │ 1.71  │ 1.60  │ 

     │datacommunicatie........................│ 1.74  │ 1.43  │ 1.61  │ 

     │programmeertechnieken OS en talen.......│ 1.95  │ 1.71 -│ 2.04 +│ 

     │gebruikersprogramma's: technisch........│ 1.85  │ 1.59  │ 1.57  │ 

     │gebruikersprogramma's: administratief...│ 1.60  │ 1.58  │ 1.43  │ 

     │basiskennis van processen en regelingen.│ 2.00  │ 2.06  │ 2.47  │ 

     │regelen, regelingen, besturing..........│ 1.76  │ 1.81  │ 2.00  │ 

     │geautomatiseerde mechanische processen..│ 2.41 +│ 1.57 -│ 1.35 -│ 

     │geautomatiseerde chemische processen....│ 1.59  │ 1.61  │ 1.40  │ 

     │bedrijfskunde...........................│ 2.76  │ 2.92 +│ 2.59 -│ 

     │kwaliteitszorg..........................│ 2.48 +│ 2.39  │ 2.13 -│ 

     │vaktekenen..............................│ 3.37 +│ 3.32  │ 3.11 -│ 

     │wiskunde................................│ 3.11  │ 3.07  │ 3.09  │ 

     │mondeling rapporteren...................│ 2.22  │ 2.29  │ 2.07  │ 

     │schriftelijk rapporteren................│ 2.48  │ 2.46  │ 2.38  │ 

     │lezen van technisch Engels en Duits.....│ 2.53  │ 2.37  │ 2.55  │ 

     │spreken van technisch Engels en Duits...│ 2.45  │ 2.21  │ 2.42  │ 

     │specialistische kennis..................│ 2.13  │ 2.06  │ 2.08  │ 

     │nauwkeurigheid..........................│ 2.93  │ 2.98  │ 2.88  │ 

     │praktische vaardigheden.................│ 2.85  │ 2.82  │ 2.83  │ 

     │probleemoplossend vermogen..............│ 2.47  │ 2.68  │ 2.50  │ 

     │abstract denken.........................│ 2.39  │ 2.51  │ 2.39  │ 

     │kwaliteitsbewustzijn....................│ 2.58  │ 2.56  │ 2.44  │ 

     │communicatieve vaardigheden.............│ 2.23  │ 2.41  │ 2.26  │ 

     │vermogen om samen te werken.............│ 2.77  │ 2.81  │ 2.64  │ 

     │stressbestendigheid.....................│ 1.88 -│ 2.15 +│ 1.86 -│ 

     │brede inzetbaarheid.....................│ 2.78 +│ 2.62  │ 2.43 -│ 

     │interesse voor nieuwe vakontwikkelingen.│ 2.66  │ 2.61  │ 2.50  │ 

     └────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 

Indien twee kolommen een verschillend teken hebben verschillen zij significant 

van elkaar op .05 niveau (Tukey-procedure); heeft een kolom geen teken dan 

verschilt deze niet van de overige twee; hebben twee kolommen hetzelfde teken 

dan zijn zij onderling niet verschillend. 
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Tabel 51.  Belangrijkheid van onderwerpen uit de mts-opleiding voor de huidige functie 

 
     ┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 

     │  1 = onbelangrijk voor huidige functie │    studierichting     │ 

     │                                        ├───────┬───────┬───────┤ 

     │  4 = belangrijk voor huidige functie   │werktui│energie│elektro│ 

     │                                        │gbouw  │techn. │nica   │ 

     ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ 

     │digitale logica.........................│ 2.38 -│ 2.84  │ 3.00 +│ 

     │bouwstenen computer.....................│ 2.21 -│ 2.83 +│ 3.13 +│ 

     │conversie/interfaces....................│ 1.88 -│ 2.71 +│ 3.00 +│ 

     │programmeren mach.niveau................│ 2.66  │ 2.42  │ 2.59  │ 

     │functionele componenten.................│ 2.65 -│ 3.21 +│ 2.84  │ 

     │werken aan de hand van specificaties....│ 2.84  │ 2.75  │ 2.48  │ 

     │elektronische meetapparatuur............│ 3.15  │ 3.16  │ 3.38  │ 

     │monteren/solderen.......................│ 2.50  │ 2.55  │ 2.50  │ 

     │in- en uitvoerapparatuur................│ 3.13  │ 3.21  │ 3.18  │ 

     │meten met/aan computers.................│ 2.90  │ 2.45  │ 2.75  │ 

     │datacommunicatie........................│ 2.95  │ 2.83  │ 2.92  │ 

     │programmeertechnieken OS en talen.......│ 2.40  │ 2.76  │ 2.77  │ 

     │gebruikersprogramma's: technisch........│ 2.94  │ 3.09  │ 3.01  │ 

     │gebruikersprogramma's: administratief...│ 3.15 +│ 3.17 +│ 2.56 -│ 

     │basiskennis van processen en regelingen.│ 2.89  │ 3.06 +│ 2.69 -│ 

     │regelen, regelingen, besturing..........│ 2.76  │ 3.14  │ 2.86  │ 

     │geautomatiseerde mechanische processen .│ 2.68 +│ 2.56  │ 1.98 -│ 

     │geautomatiseerde chemische processen....│ 2.83 +│ 2.80 +│ 1.93 -│ 

     │bedrijfskunde...........................│ 2.67 +│ 2.62  │ 2.35 -│ 

     │kwaliteitszorg..........................│ 3.45  │ 3.53  │ 3.31  │ 

     │vaktekenen..............................│ 3.01 +│ 3.03 +│ 2.22 -│ 

     │wiskunde................................│ 2.66  │ 2.64  │ 2.62  │ 

     │mondeling rapporteren...................│ 3.29  │ 3.41  │ 3.33  │ 

     │schriftelijk rapporteren................│ 3.22  │ 3.18  │ 3.32  │ 

     │lezen van technisch Engels en Duits.....│ 3.13 -│ 3.28  │ 3.50 +│ 

     │spreken van technisch Engels en Duits...│ 2.75  │ 2.59  │ 2.98  │ 

     │specialistische kennis..................│ 3.26  │ 3.29  │ 3.42  │ 

     │nauwkeurigheid..........................│ 3.59  │ 3.66  │ 3.71  │ 

     │praktische vaardigheden.................│ 3.22 -│ 3.50 +│ 3.52 +│ 

     │probleemoplossend vermogen..............│ 3.75  │ 3.73  │ 3.82  │ 

     │abstract denken.........................│ 3.21  │ 3.22  │ 3.22  │ 

     │kwaliteitsbewustzijn....................│ 3.57  │ 3.67  │ 3.61  │ 

     │communicatieve vaardigheden.............│ 3.39  │ 3.53  │ 3.48  │ 

     │vermogen om samen te werken.............│ 3.54  │ 3.64  │ 3.48  │ 

     │stressbestendigheid.....................│ 3.46  │ 3.53  │ 3.53  │ 

     │brede inzetbaarheid.....................│ 3.52  │ 3.69 +│ 3.49 -│ 

     │interesse voor nieuwe vakontwikkelingen.│ 3.36 -│ 3.68 +│ 3.60 +│ 

     └────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 

Indien twee kolommen een verschillend teken hebben verschillen zij significant 

van elkaar op .05 niveau (Tukey-procedure); heeft een kolom geen teken dan 

verschilt deze niet van de overige twee; hebben twee kolommen hetzelfde teken 

dan zijn zij onderling niet verschillend. 

 

Vanuit het perspectief van vakopleidingskolommen kunnen wij concluderen dat in het 

algemeen men cursussen na de mts volgt op de technische onderwerpen (zie Tabel 16 en 19) 

die men belangrijk vindt voor de huidige functie (zie Tabel 51). In beperkter mate geldt dit ook 

voor de onderwerpen van algemene kennis en vaardigheden, met name bij de 

werktuigbouwkundigen.  

Indien we voor een discrepantie-analyse Tabel 50 en 51 vergelijken en we de onderwerpen 

nemen waarbij de belangrijkheid hoger dan 2,5 is en de aansluiting lager dan 2 dan komen 
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daar drie groepen 'tekort gebieden' voor alle drie de studierichtingen uit naar voren.  

Deze tekort gebieden zijn:  

1)  besturen: regelen/regelingen/besturen met meten aan/met computers en in- en 

uitvoerapparatuur;  

2)  software en programmeren: gebruikersprogramma's technisch en administratief, 

programmeertechnieken, operating systeem en programmeertalen;  

3)  telecommunicatie: datacommunicatie met netwerken, modems e.d..  

Daarnaast kunnen voor de energietechnici de onderwerpen bouwstenen computer, conver-

sie/interfaces en geautomatiseerde processen (mechanisch en chemisch) als tekort 

onderwerpen naar voren en bij de werktuigbouwkundigen functionele componenten 

(actuatoren, sensoren, omzetters) en geautomatiseerde chemische en fysische processen. 

 

Een licht verschil met de resultaten uit de discrepantie analyse die is uitgevoerd op gegevens 

over de aansluiting van de mts en de startfunctie (Kanselaar e.a. 1987) is het onderwerp 

kwaliteitszorg. In beide onderzoeken is kwaliteitszorg belangrijk maar in dit onderzoek 

beoordeelt men de aansluiting als iets gunstiger. Voor het overige komen de gegevens uit de 

twee onderzoeken bij dezelfde doelgroep, waarbij in het eerste onderzoek de aansluiting is 

onderzocht bij een half tot anderhalf jaar na het verlaten van de school en in het tweede 

onderzoek bij vier tot vijf jaar na de mts, sterk overeen. In beide onderzoeken wordt de 

grootste discrepantie aangegeven bij de algemene kennis en vaardigheden (talenkennis, 

schriftelijk rapporteren), kennis van toepassingen van micro-elektronica (besturingstech-

nologie), informatietechnologie en telematica. Deze discrepanties zijn het sterkst bij de 

elektronici en het mninst sterk bij de werktuigbouwkundigen. 

 

Deze tekort gebieden zijn in belangrijke mate als opleidingsclusters in de vakoplei-

dingsprofielen in Tabel 19 terug te vinden. 

Op deze wijze is op een indirecte manier enige evidentie voor de validiteit van de 

vakopleidingsprofielen verkregen, zij het dat de mate van specificiteit (uniekheid) naar de drie 

studierichtingen niet sterk is. Dit is conform de argumenten die we gebruikt hebben bij het 

inwisselen van de term vakopleidingskolom voor vakopleidingsprofiel bij de mts-ers. 
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HOOFDSTUK 6. Meningen van instituten en bedrijven 

 

 
 

 

 

 

 

6.1. Inleiding 

 

 

 

In hoofdstuk 2  §2.4 is een overzicht gegeven van verschillende overheidsinitiatieven met 

betrekking tot opleidingen om de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt te verbeteren. Zoals 

daar is geconstateerd zijn de meeste van deze initiatieven in het verleden gericht geweest op 

personen met een minder hoge opleiding dan de mts-er. In vervolg op de PBVE en het 

leerlingwezen kunnen we hier spreken van het particuliere tertiaire opleidingsniveau. 

Om enig inzicht te krijgen in meningen, initiatieven, knelpunten en opleidingsbeleid van 

opleidingsinstellingen en bedrijfsopleidingen zijn vijf interviews gehouden. Twee hebben eind 

1988 plaats gevonden (met CEDEO en met Dirksen Opleidingen) en drie medio 1989 (met het 

ROVC, VEV en PTT-Telecom). (Uitgebreidere samenvattingen van deze interviews zijn in de 

afzonderlijke Bijlagen opgenomen). Hier zullen wij enkele hoofdpunten uit deze interviews 

behandelen. De keuze voor deze instellingen is gebaseerd op hun aandeel in de opleidingen 

voor de oud-mts-ers (ROVC, VEV en Dirksen Opleidingen) met enigszins verschillende inhou-

den. De PTT-Telecom is een belangrijke afnemer van mts-opgeleiden met veel nieuwe 

ontwikkelingen op het vakgebied, terwijl CEDEO benaderd is als een bemiddelende instantie 

die een goed overzicht van de opleidingsmarkt heeft.  

In Kanselaar, De Bruijn en Groot (1988) is onderzoek gedaan bij 88 bedrijven in 5 verschillende 

sectoren naar de mening van personen van werkgeverszijde (directie, 

opleidingsfunctionarissen, chefs van mts-ers) over de aansluiting tussen het mto en de 

arbeidssituatie. 60% van deze respondenten zegt een of andere vorm van bijscholing voor 

mts-ers te organiseren. 37% geeft aan de mts-er bij te laten scholen op het punt van digitale 

techniek of informatica, 21% op het gebied van PLC's en 21% laat de mts-er een algemene 

introductiecursus volgen. In het algemeen kon uit deze studie de conclusie getrokken worden 

dat men van werkgeverszijde redelijk tot behoorlijk tevreden is over de oud-mts-er, maar men 

verdere scholing wel gewenst vindt. 

 

 

6.2. Afstemming opleidingen 

 

 

 

Vanuit de opleidingen bestaat er vaak een netwerk van 'structureel informele' contacten met 

bedrijven. Cursussen worden vaak in overleg tussen instituut en bedrijven ontwikkeld. Het 

bedrijfsleven reikt het ruwe materiaal aan en de opleidingsinstelling maakt hiervan een cursus. 



 

 

De opleidingsinstituten hebben meestal zowel een eigen aanbod als de mogelijkheid om in-

company opleidingen te geven, waarin een specialisme van het instituut gebruikt wordt voor 

een bedrijfsspecifiek opleidingsaanbod. 

Er is waarschijnlijk eerder een vraagprobleem aan de kant van de bedrijven dan een 

aanbodprobleem bij de opleidingen. 

De opleidingsinstituten die topscorers zijn bij de oud-mts-ers (zie Tabel 35) kenmerken zich 

door een zekere mate van specialisatie (besturingstechniek; elektronica en informatica; 

installatietechniek en elektrotechniek). 

In principe bouwt men in de cursussen voort op de aanwezige algemene kennis uit het 

reguliere onderwijs en biedt men in de cursussen toegepaste, specialistische kennis en 

vaardigheden.  

Een deel van de cursussen hebben tot doel de vakman meer all round te maken. Dit gebeurt 

echter door specialistische cursussen buiten zijn vroegere vakopleiding. M.a.w. een tendens 

die tegengesteld is aan het idee van een vakopleidingskolom. Op iets oudere leeftijd (30-40 

jaar) worden ook cursussen gegeven die meer op de organisatie en het management zijn 

gericht. 

 

Vanuit de bemiddelende instantie is men van mening dat er een redelijk inzicht is in het 

opleidingsaanbod binnen de eigen branche. Bij bedrijfstakoverstijgende cursussen vindt men 

vaak moeilijker zijn weg. 

 

Vanuit het bedrijf (PTT) zou men graag een aanbod van een structureel stelsel van modulaire 

cursussen zien. Met dit stelsel zouden twee doelen gediend moeten worden: 

1)  het bieden van een inhaalslag voor de oudere werknemer om bij te blijven; 

2)  modules met een voorhoedefunctie waarin de nieuwste ontwikkelingen voor specialisten 

aangeboden worden. 

Deze laatste modulen zijn bovendien een soort proeftuin voor het reguliere onderwijs. Nieuwe 

ontwikkelingen van enige omvang kunnen via deze modules op termijn inzakken in het 

reguliere onderwijs. 

Ten aanzien van de afstemming onderwijs en arbeid is er sprake van een paradox. De (grotere) 

bedrijven willen breed opgeleide mensen hebben die schoolbaar zijn voor nieuwe 

ontwikkelingen en flexibel op de bedrijfsinterne arbeidsmarkt zijn, terwijl men aan de andere 

kant voor het werk gespecialiseerde mensen wil hebben. Om dit probleem aan te pakken moet 

het reguliere onderwijs een goede basisvorming bieden en is daarnaast een stelsel van meer 

gespecialiseerde post-mto cursussen nodig. 

 

 

6.3. Knelpunten 

 

 

 

Er is de laatste tijd een zekere wildgroei van nieuwe opleidingsinstituten. Het marktvolume van 

opleidingen neemt toe. Ondanks de toenemende concurrentie is er groei bij de 

opleidingsinstituten. Deze groei heeft ook het nadeel van de komst van opleidingen van onvol-

doende goede kwaliteit. Teleurstellende ervaringen kunnen cursisten de moed ontnemen 

verder te leren. 

 

Het mede door de overheid gestimuleerde contractonderwijs begint een concurrent te worden 

voor sommige instellingen. Uit Tabel 35 blijkt dat de opleidingen door de mts (post-mto) na 

de ROVC op de tweede plaats staan en de VEV op de derde plaats. De VEV en ook de SOM 

heeft voor zover het de voortgezette opleiding van het leerlingstelsel betreft wel het probleem 
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van de langere opleidingsduur van 2 jaar binnen de totaalprogramma's. 

In hoeverre er met het contractonderwijs sprake is van oneerlijke concurrentie door gebruik 

van o.a. de schooloutillage en know how uit het voltijdonderwijs, is niet helemaal duidelijk. 

 

De overheid wordt verweten te veel uitsluitend oog te hebben voor het reguliere onderwijs. 

De instellingen die aangesloten zijn bij de VISO vinden zich bijvoorbeeld in vergelijking met 

de Open Universiteit onvoldoende gewaardeerd door de overheid. 

 

Echter, indien er te regulerend zou worden opgetreden door de overheid zou dit de nodige 

flexibiliteit tegenwerken en het ontplooien van nieuwe initiatieven bemoeilijken. De 

opleidingsmarkt vervult door de mogelijkheid snel op nieuwe ontwikkelingen en 

bedrijfsspecifieke wensen in te kunnen spelen juist een belangrijke rol. 

 

 

6.4. Taakverdeling 

 

 

 

Het reguliere beroepsonderwijs dient de algemene basisvorming te geven. Hierbij is het wel 

van belang de sterke scheiding tussen de schoolvakken enigszins te doorbreken. De 

intermediaire voorzieningen kunnen de meer specialistische kennis en vaardigheden leveren. 

Dit betreft zowel functiespecifieke kennis en vaardigheden als nieuwe ontwikkelingen. Er is een 

toenemende tendens van de grotere bedrijven om cursussen in coproduktie met een 

opleidingsinstituut te ontwikkelen. 

Overleg tussen de verschillende geledingen is nodig. De opleidingsinstituten en de bedrijven 

moeten weten wat er in de voltijdopleiding gebeurt om hun vraag en aanbod daarop te 

kunnen afstemmen, en zij kunnen informatie verschaffen over tekorten in het voltijdonderwijs. 

Samenwerking bij het ontwikkelen van lesmateriaal of het afnemen van examens komt tussen 

onderwijsorganisaties en bedrijven of particuliere opleidingsinstituten voor. 

 

 

6.5. Marktstrategie 

 

 

 

Opleidingsinstituten werven hun cursisten voor een deel via advertenties. Contacten met 

bedrijven en het geïnstitutionaliseerde overleg zijn eveneens wegen om de markt te bereiken. 

Bovendien zijn dit ook plaatsen waar informatie over actuele ontwikkelingen gehaald wordt. 

Naambekendheid en mond op mond reclame zijn belangrijk. 

Verschillende opleidingsinstituten hebben meerdere vestigingen in het land. Veel onderwijs 

wordt mondeling in groepen gegeven. Spreiding over het land is dan belangrijk. 

 

 

6.6. Produktontwikkeling 

 

 

 

Opvallend is dat zowel het ROVC als de VEV een aparte afdeling hebben voor leermid-

delenontwikkeling die ook produkten voor derden maakt. 

Contacten met bedrijven leveren het ruwe materiaal op voor de cursussen, terwijl het 



Intermediaire Voorzieningen & Vakopleidingskolommen    blz. 62   
 

 

sequenteren en vormgeven met try out door het opleidingsinstituut gebeurt. 

Multimediale leerpakketten zijn wel in ontwikkeling maar het schriftelijk materiaal domineert 

nog sterk. In Tabel 52 is een overzicht van de gebruikte leermiddelen uit de enquête onder de 

cursisten gegeven. 

 

Tabel 52. Frequentie gebruik van leermiddelen in cursussen. 
 

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ 

 │ multiple respons       │          studierichting           │  aantal   │ 

 │ % over respondenten    │                                   │  genoemde │ 

 │                        ├───────────┬───────────┬───────────┤ leermid-  │ 

 │                        │werktuig-  │energie-   │elektronica│ delen over│ 

 │                        │bouw       │techniek   │           │ cursussen │ 

 ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

 │leermiddel              │           │           │           │           │ 

 │instructieboek..........│  184  39% │  181  39% │  260  55% │  625 133% │ 

 │handboek................│  499 106% │  425  90% │  806 171% │ 1730 368% │ 

 │lesbrieven..............│   41   9% │   61  13% │   67  14% │  169  36% │ 

 │overhead................│   16   3% │   18   4% │   66  14% │  100  21% │ 

 │computer................│   14   3% │    8   2% │   39   8% │   61  13% │ 

 │beeldplaat,cd...........│    0   0% │    0   0% │    2   0% │    2   0% │ 

 │video/tv................│    5   1% │    3   1% │    7   1% │   15   3% │ 

 │interact.video..........│    0   0% │    0   0% │    4   1% │    4   1% │ 

 │dias....................│    2   0% │    0   0% │    3   1% │    5   1% │ 

 │grammofoonplaat.........│    2   0% │    1   0% │    2   0% │    5   1% │ 

 │simulator...............│    4   1% │    3   1% │    3   1% │   10   2% │ 

 │anders..................│    6   1% │    4   1% │   19   4% │   29   6% │ 

 │                        │           │           │           │           │ 

 │aantal respondenten.....│  174  37% │  125  27% │  171  36% │  470 100% │ 

 └────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

 

 

6.7. Afsluiting cursussen 

 

 

 

Bij de diskussie over examens en diploma's komt de tegenstelling tussen reglementering die 

verstarring en bureaucratie in de hand werkt aan de ene kant en de gewenste flexibiliteit van 

de opleidingsinstanties om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen aan de andere kant opnieuw 

naar voren. 

Bedrijven vinden een erkend diploma vaak wenselijk. De overheid heeft geen bemoeienis met 

de afsluiting van cursussen die korter dan drie maanden duren. De bedrijfstak of branche zou 

hier zelf voor zover gewenst regelend kunnen optreden. Dit gebeurt ook in een aantal gevallen. 

Bij sommige opleidingen met name op het gebied van de informatica-opleidingen AMBI met 

EXIN als exameninstituut, heeft men een erkende positie verworven. 

Opleidingsinstellingen hebben vaak hun eigen vorm van afsluiting van een cursus. Het komt 

ook voor dat examens uit de voortgezette opleiding van het leerlingwezen door 

opleidingsinstituten worden gebruikt. 

Uit de Tabellen 36 tot en met 39 is naar voren gekomen dat 60% van de cursussen met een 

examen wordt afgesloten waarbij bijna 40% van de cursusdocumenten door de overheid wordt 

erkend en ruim 20% door de branche. Wat dit betreft is er zeker niet sprake van een 

ongeorganiseerde situatie. 
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Samenvattend kunnen we stellen dat opleidingen een markt vormen. Concurrentie en variatie 

in kwaliteit is daarbij aanwezig. De noodzaak tot overleg en de bereidheid tot het maken van 

afspraken is tussen de grotere opleidingsinstellingen en het bedrijfsleven duidelijk aanwezig. 

De relatie met de overheid is een ambivalente. Men wil wel voorzover dit relevant is erkend 

worden door de overheid, maar vreest verstarring bij te sterke regulering. Bovendien bestaat 

het idee dat de overheid met het stimuleren van contractonderwijs misschien een bijdrage 

levert aan concurrentievervalsing. 
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HOOFDSTUK 7. Samenvatting en conclusies 

 

 
 

 

 

Dit rapport bevat een verslag van een onderzoek naar intermediaire voorzieningen binnen 

vakopleidingskolommen.  

Een vakopleidingskolom is een veel voorkomend opleidingstraject middels intermediaire 

voorzieningen en bedrijfscursussen na het behalen van een vakdiploma in het reguliere 

onderwijs. 

Met intermediaire voorzieningen duiden we die opleidingen aan die tussen het reguliere 

onderwijs en de bedrijfsinterne opleidingen zitten. Contractonderwijs verzorgd door het 

reguliere onderwijs en in-company gegeven externe bedrijfsopleidingen rekenen wij onder de 

intermediaire voorzieningen. 

Dit onderzoek ligt op het gebied van de aansluitingsproblematiek onderwijs - arbeidsmarkt. 

Verschillende beleidsinitiatieven van overheid en bedrijfsleven zijn in de tachtiger jaren 

ontwikkeld om deze aansluitingsproblematiek te verkleinen. Eén van de mogelijkheden 

daartoe is het stimuleren van een stelsel van intermediaire voorzieningen dat tot taak heeft 

een brugfunctie te vervullen tussen de beroepsgerichte basisvorming in het reguliere 

onderwijs en de functiespecifieke bedrijfsinterne opleidingen. 

De vraag is echter of er voldoende patroon en systematiek is te onderkennen in het geheel 

van cursussen en opleidingen dat werknemers volgen om van een stelsel van voorzieningen 

te kunnen spreken. 

 

In het gehele kwalificeringsproces waarin intermediaire voorzieningen een rol spelen, ligt het 

startpunt bij de schoolloopbaan. In dit onderzoek zijn drie groepen onderscheiden: 

afgestudeerden van de mts in 1984 en 1985 met als studierichtingen werktuigbouwkunde, 

energietechniek en elektronica. 

Deze drie studierichtingen vormen de basis voor het zoeken naar vakopleidingskolommen. 

Deze vakopleidingskolommen zijn een specificatie van beroepsopleidingskolommen waarin 

men een aantal opleidingen, eventueel in een bepaalde volgorde, doorloopt om zich als 

werknemer en als individu verder te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Een ontwikkeling in de 

arbeidsmarktloopbaan kan hiervan het gevolg zijn. 

 

De centrale vraagstelling van het hier gepresenteerde onderzoek is: 

Welke scholing volgen werknemers met een bepaalde vakopleiding en zijn hierbinnen 

vakopleidingskolommen te onderkennen? 

Indien deze te onderkennen zijn, is de vervolgvraag: welke rol spelen de intermediaire 

voorzieningen binnen deze vakopleidingskolommen? 

 

In het onderzoek zijn oud-leerlingen van de mts bevraagd naar de opleidingen en cursussen 

die zij hebben gevolgd na het verlaten van de school vier à vijf jaar geleden.  In totaal zijn de 

enquêtes van 641 oud-mts-ers gebruikt in de analyses, waarvan  234 werktuigbouwkundigen, 

157 energietechnici en 238 elektronici. 



 

 

Tevens zijn enkele interviews met deskundigen uit opleidingen en bedrijven gehouden. 

 

In het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen vier typen opleidingen: 

1. interne bedrijfsopleidingen 

2. externe bedrijfsopleidingen, cursus niet verzorgd door het eigen bedrijf 

3. externe opleiding door een instelling uit het reguliere onderwijs 

4. privéopleiding, een opleiding op eigen initiatief die geen direct verband houdt met het 

werk. 

 

Dit onderscheid is in eerste instantie gebruikt om bij het zoeken naar vakopleidingskolommen 

zoveel mogelijk verschillende opleidingsvormen mee te nemen. In een tweede analyse zouden 

eventuele verschillen tussen deze vier typen gebruikt worden om het begrip intermediaire 

voorzieningen verder af te bakenen. Van belang hierbij is het onderscheid tussen meer 

algemeen beroepsgerichte, bedrijfsspecifieke en functiespecifieke opleidingen en de 

opleidingsinstanties (intern versus extern, regulier onderwijs versus particuliere organisaties). 

 

In het eerste deel van de analyse is nagegaan in hoeverre de drie groepen op een aantal 

aspecten van hun arbeidssituatie verschillen. Indien er geen verschillen in arbeidsmarktpositie, 

functie en participatie in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en 

micro elektronica zouden zijn, is de kans op het vinden van verschillende vakop-

leidingskolommen ook klein. 

 

Slechts ongeveer 30% van de respondenten is in te delen bij een of twee specifieke bedrijfssec-

toren. De werktuigbouwkundigen werken voor een deel in de metaalindustrie (21%) en de 

machine- en apparatenbouw (13%); de energietechnici bevinden zich o.a. in de 

elektrotechnische industrie (14%) en de bouwnijverheid en installatiebedrijven (10%), terwijl 

de elektronici zich gedeeltelijk bevinden in de computersector (17%) en de elektronica 

industrie (17%). Na deze twee toppers per studierichting (met 24 tot 34% per studierichting) 

is er een vrij grote spreiding over de andere sectoren. 

De werktuigbouwkundigen werken hierbij iets vaker in een kleiner ( < 50) bedrijf en de 

elektronici in een groter bedrijf ( > 500). 

De mobiliteit van deze groep is redelijk groot: 55% is in de afgelopen 4 à 5 jaren een of meer 

keren van werkgever veranderd. Als indicatie voor flexibiliteit is naar de wisseling van functies 

gevraagd: de werktuigbouwkundigen en energietechnici hebben ongeveer 2,5 functie vervuld 

en de elektronici 2,2. De opeenvolging in functies als indicatie voor de arbeidsmarktloopbaan, 

vertoont geen spectaculaire verschuivingen. De drie grootste kategorieën van functies 

(onderhoudsmonteur, tekenaar/constructeur en kwaliteitszorg/controleur) geven in het 

verloop over de tijd een (kleine) afname in relatieve frequentie te zien. De functie van 

produktiemedewerker en machinebedieningsfuncties in de metaal vertonen eveneens enige 

daling in relatieve frequentie. Werkvoorbereider, programmeur en systeembeheerder, 

commerciële en leidinggevende functies vertoenen een lichte toename bij opeenvolgende 

functies. In de periode van 1986 tot 1989 is het percentage respondenten dat aan 1-10 

personen leiding geeft teogenomen van 10,5% tot 22%. 

De verdeling van functies over de drie studierichtingen toont op de meest voorkomende 

functies weinig verschillen. Dit zijn voor de totale groep over alle functies resp. onder-

houdsmonteur (24%), tekenaar/constructeur (13%), kwaliteitszorg/controleur (10%), 

commerciële functies (7%) en werkvoorbereider (7%). Daarna blijven er per studierichting één 

of twee studierichting specifieke functies over: voor werktuigbouw: produktiemedewerker (9%) 

en machinebankwerker/insteller/verspaner/frezer (10%); voor energietechniek: 

elektromonteur/elektricien (17%) en voor elektronica: elektronicus (13%) en engineer (9%). 
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Voor het vinden van vakopleidingskolommen is nagegaan in hoeverre er op basis van de 

studierichting als vooropleiding bepaalde functieprofielen zijn te onderscheiden. Met behulp 

van clusteranalyse werden de volgende combinaties gevonden.  

 

Bij de werktuigbouwkundigen blijken de functies: onderhoudsmonteur, tekenaar/constructeur, 

kwaliteitszorg/controleur, machine/metaalbewerker, produktiemedewerker en 

werkvoorbereider vaak in combinatie voor te komen. 

 

Bij de energietechnici zijn dit onderhoudsmonteur, tekenaar/constructeur, elektromon-

teur/icien, kwaliteitszorg/controleur en werkvoorbereider. Het verschil met werktuigbouw is 

dat produktiemedewerker en machine/metaalbewerker mist en elektromonteur/icien is 

toegevoegd. 

 

Bij de elektronici is het patroon iets gecompliceerder. Hier gaan in eerste instantie de functies 

onderhoudsmonteur, kwaliteitszorg/controleur en elektromonteur/icien samen. De functies 

elektronicus, in/verkoop en produktiemedewerker voegen zich op afstand bij dit cluster van 

functies. Daarnaast is er een tweede cluster van functies met tekenaar/constructeur en werk-

voorbereider te onderscheiden. Een derde cluster wordt gevormd door de functies 

computertechnicus en programmeur. 

 

Omdat de verwachting is dat de ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie (IT) 

en micro elektronica invloed hebben op de hoeveelheid bijscholing, zijn hierover ook een 

aantal vragen gesteld. Van de werktuigbouwkundigen blijkt 41% met informatietechnologie in 

zijn functie te maken te hebben, van de energietechnici 61% en van de elektronici 71%. Er blijkt 

inderdaad een significant verschillend aantal cursussen gevolgd te worden door diegenen die 

niet (2,6 cursus gemiddeld) en wel (3,6 gemiddeld) met IT in hun functie te maken hebben. 

 

Samenvattend is te stellen dat in slechts ongeveer 30% van de gevallen er tussen de drie 

studierichtingen duidelijke verschillen in sector en functiebeschrijving zijn te onderscheiden. 

Ten aanzien van mobiliteit en flexibiliteit zijn er geen duidelijke verschillen tussen de groepen. 

Voor het vinden van verschillende vakopleidingskolommen tussen de drie groepen zijn deze 

gegevens niet hoopgevend. 

 

In het tweede deel van de analyse is eerst nagegaan welke opleidingen gevolgd zijn en of er 

samenhang (vakopleidingskolom) tussen deze cursussen is te vinden. 

Gemiddeld over de drie groepen blijkt 76% in de afgelopen periode een of meer cursussen te 

hebben gevolgd. Het percentage dat geen opleiding heeft gevolgd na de mts is het kleinst bij 

de energietechnici (18%). 

Het aantal cursussen dat men gemiddeld heeft gevolgd verschilt significant van de 

werktuigbouwkundigen (2,5 cursus gemiddeld) met de energietechnici (3,3 cursus gemiddeld) 

en elektronici (3,8 cursus gemiddeld). De gemiddelde cursusduur is bij de elektronici evenwel 

het kortst. In totaal zijn er in het onderzoek 1861 cursussen opgegeven (onderscheiden naar 

gevolgde (1358) en lopende (244) cursussen als werknemer (1602), tijdens niet werkend (130) 

en privéopleidingen (129)). 

De cursussen vertonen een zeer grote diversiteit. De antwoorden op de open vraag naar de 

aard van de gevolgde cursussen zijn eerst ondergebracht in 146 kategorieën. Deze zijn daarna 

weer samengevoegd tot 34 kategorieën. 

 

Voor de totale groep blijkt het hoogste aantal cursussen te liggen op het gebied van de bestu-

ringstechniek. Hierbinnen is de opleiding in meet- en regeltechniek de belangrijkste. De 
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ontwikkelingen op het gebied van micro-electronica en informatietechnologie bij 

produktieprocessen en als produkten blijken een grote invloed te hebben op omvang en 

inhoud van de gevolgde cursussen. 

 

Bij werktuigbouw zijn de cursustoppers (hoger dan 7%) installatietechniek (12%), 

metaalbewerking (10%) waaronder 10 cursussen CNC, en de hiervoor genoemde bestu-

ringstechniek (7%).  

Bij energietechniek zijn dit besturingstechniek (16%), elektrotechniek (12%) en installa-

tietechniek (7%).  

Bij elektronica vinden we een grotere spreiding van gevolgde cursussen met een redelijk hoge 

frequentie. Hier zijn de toppers systeembeheer/operating systeem (9%) (met de VAX als een 

belangrijk systeem), AMBI-modulen (8%) (met de module I.1 als belangrijkste), eveneens 

besturingstechniek (8%), telecommunicatie (7%), datacommunicatie (7%) (n.b. als 

telecommunicatie en datacommunicatie in één kategorie geplaatst waren, was het voor 

elektronici de absolute topper geweest met 14%). Indien computers en microcomputers waren 

samengevoegd hadden deze 11% van de cursussen voor elektronici gevormd. 

Twee interessante gegevens zijn verder de cursussen natuur/wiskunde voor elektronici (4%) 

en de cursussen bedrijfskunde voor de werktuigbouwkundigen (7%). 

 

Bij de vergelijking tussen werktuigbouw en energietechniek blijkt dat twee van de drie toppers 

op dezelfde kategorie van cursussen betrekking hebben. Alhoewel beide studierichtingen tot 

verschillende afdelingen op de MTS behoren, is het vinden van verschillende vakoplei-

dingskolommen met dit resultaat niet waarschijnlijk. Van de toppers bij elektronica vormt 

alleen de besturingstechniek een overlap met de twee andere studierichtingen, terwijl 

energietechniek en elektronica wel tot dezelfde afdeling behoren. 

 

Voor het zoeken naar vakopleidingskolommen zijn per studierichting verschillende soorten 

analyses uitgevoerd. 

 

De eerste analyse is gebaseerd op het in volgorde plaatsen van de opeenvolgende cursussen 

op basis van het rangnummer van de cursus en de tweede op basis van het jaar waarin de 

cursus gevolgd is.. 

In deze analyses zijn twee trends aanwezig. De eerste is dat er een relatieve afname is in de 

type cursussen die dicht bij de studierichting van de mts staan. De voorbeelden van cursussen 

die aanvankelijk veel en later minder opgegeven worden zijn cursussen op het gebied van de 

elektrotechniek, besturingstechniek en installatietechniek. De tweede trend is dat indien men 

meerdere cursussen volgt de latere cursussen relatief meer liggen op het gebied van 

systeembeheer/operating systeem, gebruikersprogramma's en telecommunicatie. Dit betreft 

zowel specialistische cursussen (VAX-operating systeem) als nieuwe ontwikkelingen (telecom-

municatie). 

Deze conclusies kunnen echter gecontamineerd worden door de duur van de cursussen. De 

cursussen elektro-, besturings- en installatietechniek duren gemiddeld ongeveer 20 tot 40 

weken en de cursus systeembeheer, gebruikersprogramma's en telecommunicatie 5 tot 10 

weken. 

Door een uitsplitsing naar studierichting te maken is te zien dat bij de studierichting elektro-

nica er over de jaren heen een duidelijker groei is waar te nemen in het aantal gevolgde 

cursussen per jaar. Dit hangt met name samen met de groei in cursussen in systeembeheer, 

data- en telecommunicatie bij de elektronici. Ook de in de toekomst geplande cursussen 

liggen vooral bij de elektronici sterk op het gebied van de informatietechnologie. 
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De indruk is dat er in deze gegevens minder een ontwikkeling is te zien in opeenvolgende 

cursussen vanwege cumulatieve kennisgroei, maar meer vanwege het beginnen met 

langlopende cursussen en vanwege de technologische ontwikkelingen. De decentralisatie van 

mainframes naar PC's en de toename in netwerken zijn vooral verantwoordelijk voor de 

relatieve toename van bepaalde cursussen in de tijd. 

 

Na deze twee analyses worden de cursussen ook op samenhang onderzocht waarbij wij afzien 

van een eventueel aanwezige volgorde tussen de cursussen. 

 

Voor deze analyse is over de opgegeven cursussen op dezelfde manier als bij functies een 

hiërarchische clusteranalyse uitgevoerd per studierichting. 

De resultaten van deze analyse zijn voor: 

 

Werktuigbouw 

Bij de werktuigbouwkundigen zijn in het eerste cluster samenhangen tussen cursussen op het 

gebied van besturingstechniek, installatietechniek, metaalbewerking en CAD aanwezig. Een 

tweede cluster vormen de cursussen bedrijfskunde met de cursussen algemene kennis en 

vaardigheden. Verder is er nog een moeilijk te interpreteren cluster van cursussen op het 

gebied van materialenkennis en cursussen in de restgroep. 

Bij een vergelijking tussen functie en cursus blijkt het eerste cluster van cursussen (besturing, 

installatie, metaalbewerking en CAD) zich te spreiden over de functies onderhoudsmonteur, 

tekenaar/constructeur, werkvoorbereider, produktiemedewerker, kwaliteitszorg/controleur, 

machine-metaal (CNC). 

Het tweede cluster met cursussen bedrijfskunde en algemene kennis en vaardigheden gaat in 

de richting van leidinggevende functies, bedrijfskundig analist en een commerciële functie (in-

/verkoop). 

Energietechniek 

Bij de energietechnici zien we één cluster van cursussen op het gebied van elektrotechniek en 

besturingstechniek met op enige afstand installatietechniek. Door dit cluster te combineren 

met de functie krijgen we bij deze cursussen een gedeeltelijk vergelijkbare groep functies als 

bij de studierichting werktuigbouw, nl. onderhoudsmonteur, tekenaar/constructeur, 

werkvoorbereider en kwaliteitszorg, maar geen machine/metaalfuncties en wel 

elektromonteur/elektricien. 

Naast dit ene cluster van cursussen met deze groep functies zijn er geen duidelijke andere 

combinaties aanwezig. 

 

Elektronica 

Bij de elektronici is een opvallend cluster aanwezig van cursussen op het gebied van 

datacommunicatie, telecommunicatie, systeembeheer en microcomputers. Bij het combineren 

met functies blijkt dit cluster vooral voor te komen bij de functies onderhoudsmonteur, 

elektromonteur/elektricien, elektronicus en gedeeltelijk bij engineer. Tegen dit cluster van 

cursussen aan zit een tweede cluster van cursussen op het gebied van programmeertalen, 

computers en natuur- en wiskunde. Deze cursussen blijken vooral bij de functie 

onderhoudsmonteur voor te komen, terwijl de cursussen elektronica vooral voorkomen bij de 

functies onderhoudsmonteur en elektronicus. Er is ook nog een cluster AMBI met 

bedrijfsvoering aanwezig. Dit cluster blijkt vooral bij de functie systeembeheer voor te komen. 

Bij de elektronica komt uit andere gegevens ook nog een op dit cluster gelijkende combinatie 

voor die niet in de clusteranalyse aanwezig is, nl. de cursussen programmeertalen, AMBI en 

systeembeheer bij de functie programmeur. 
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Deze analyses per studierichting waarin resultaten van de clusteranalyses over functies en over 

cursussen gecombineerd worden met frequentietabellen waarin functies met cursussen zijn 

weer gegeven, geeft het resultaat van het zoeken naar vakopleidingskolommen. (zie Tabel 19). 

 

Samenvattend hebben wij bij de werktuigbouwkundigen twee clusters (een technisch met 

besturings-, installatietechniek, metaalbewerking en CAD en een op de organisa-

tie/commerciële kant gericht cluster) met daarbij voorkomende functies gevonden.  

Bij de energietechnici is één technisch cluster (elektro-, besturings- en installatietechniek) 

aanwezig met daarbij ongeveer dezelfde functies als bij werktuigbouwkundigen. Het verschil 

zit in de metaalbewerker tegenover de elektromonteur bij een deel van de functies.  

Bij de elektronici is een cluster aanwezig waarin de technische en softwarekant van de 

teleinformatica centraal staat en een cluster dat meer uitsluitend op software en 

systeembeheer is gericht. De samenhang van deze clusters met functies is niet eenduidig. 

Op grond van de overlap tussen de bevindingen bij de werktuigbouwkundigen en de 

energietechnici en de niet zo sterke interne samenhang bij de elektronici menen wij dat de 

term vakopleidingskolom minder geschikt is om de gevonden samenhangen aan te geven. 

Het woord kolom veronderstelt meer opeenvolging tussen cursussen en meer uniekheid ten 

opzichte van andere kolommen dan wij in de data hebben kunnen aantonen. De term vakoplei-

dingsprofiel vinden wij daarom adequater. Een vakopleidingsprofiel wordt gevormd door een 

cluster van cursussen met een daarbij behorend cluster van functies binnen een studierichting. 

Bij vakopleidingsprofielen zijn er gedeeltelijk elkaar overlappende patronen die in mindere 

mate specifiek zijn voor een vakgebied. 

 

Na de bepaling van de vakopleidingsprofielen is nagegaan in hoeverre er aan de hand van 

kenmerken van de gevolgde cursussen sprake is van intermediaire voorzieningen. 

Van de eerder onderscheiden vier typen van opleidingen wordt 33% als interne opleiding 

verzorgd, 42% als externe bedrijfsopleiding (waarvan 24% in-company), 12% als externe 

opleiding bij een reguliere onderwijsinstelling en 13% wordt aan gemerkt als privéopleiding 

die niet iets met het huidige werk te maken heeft. 

De cursussen op het gebied van besturings-, elektro- en installatietechniek en systeembeheer 

blijken vooral extern gegeven te worden. De opleidingen die in de vakopleidingsprofielen van 

de werktuigbouwkundigen en energietechnici zitten, blijken dus vooral extern gegeven te 

worden. 

De cursussen op het gebied van apparaten, kwaliteitszorg, werkvoorbereiding, datacom-

municatie en telecommunicatie (PTT) worden vooral intern gegeven. Voor zover het de 

teleinformatica betreft wordt dus het eerste vakopleidingsprofiel van de elektronici voor een 

belangrijk deel als interne opleiding gevolgd. 

 

Afgezien van de inhoud van de cursus wordt het intern of extern volgen ook sterk bepaald 

door de bedrijfsgrootte. Terwijl 36% van de respondenten in bedrijven boven de 500 

werknemers werkt, wordt 70% van de interne opleidingen in deze bedrijven gegeven. In grote 

bedrijven worden naar verhouding ook meer cursussen gevolgd (3,2 gemiddeld tegenover 2,5 

in bedrijven met minder dan 500 werknemers). Bij de interpretatie van deze gegevens moet 

met de volgende combinatie van gegevens rekening worden gehouden: elektronici werken 

naar verhouding meer in grotere bedrijven, zij volgen meer cursussen en meer interne 

cursussen, waarbij de cursusduur bij de elektronici gemiddeld korter is, terwijl ook de cursus-

duur van interne opleidingen gemiddeld korter is. 

 

De gemiddelde cursusduur van interne opleidingen ligt tussen de 4 tot 12 weken, van de 

externe bedrijfsopleidingen tussen de 10-15 weken, van de externe opleidingen bij het 
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reguliere onderwijs (contractonderwijs) 15 tot 35 weken en van de privéopleidingen 25 tot 30 

weken. De allereerste cursus heeft gemiddeld de langste duur. Over alle cursussen (inclusief 

de interne) en groepen is dit gemiddeld tussen de 22 tot 30 weken. 

 

Afgezien van verschil in gemiddelde cursusduur tussen externe opleidingen van particuliere 

instituten en van reguliere onderwijsinstellingen (MTS 7%, VEV 6%, SOM 3%, SBBO/KMBO 1%, 

OU 1% en HTS 1% van de externe cursussen) is het moeilijk inhoudelijke verschillen tussen de 

cursussen van deze twee typen instellingen te vinden op grond van de cursustitels. De 

belangrijkste particuliere instituten zoals ROVC (11%), PBNA (6%), Dirksen (4%), SBC (3%), 

Digital (3%) kennen wel een zekere specialisatie, maar onderscheiden zich in zijn totaliteit niet 

van het contractonderwijs van reguliere instellingen op gebieden als besturingstechniek, 

installatietechniek, elektrotechniek, software, e.d. 

 

In de discussie over intermediaire voorzieningen is naast wie de cursus organiseert ook de 

inhoud, het doel en de erkenning van de cursus belangrijk.  

83% van de cursussen blijkt gericht te zijn op de huidige of een gelijke functie, terwijl ook 

datgene wat men leert vooral gericht is op directe toepassing in de huidige functie. 

60% van de cursisten vindt de cursus belangrijk tot onmisbaar voor de functie, terwijl minder 

dan 20%  van de cursussen zelf betaald wordt. Dit percentage komt in de buurt van het percen-

tage cursussen dat als privéopleiding (13%) is opgegeven. 

Het initiatief blijkt ongeveer in gelijke verhoudingen tussen werkgever, werknemer of beiden 

te liggen.  

53% van alle cursussen wordt volledig onder werktijd gevolgd. 

Bij iets minder dan de helft van de werknemers weet men dat de opleiding in de CAO is 

geregeld, waarbij dit iets vaker het geval is bij de elektronici en bij de middelgrote en grote 

bedrijven. 37% weet niet of opleiding in de CAO is geregeld. 

 

De cursussen worden in 60% van de gevallen met een examen afgesloten dat door 92% van 

de cursisten wordt gehaald. Ruim 80% van de cursussen wordt met een document afgesloten 

dat in 39% van de gevallen door de overheid wordt erkend en in 21% door de branche. Bij dit 

laatste zijn er kleine verschillen tussen de studierichtingen.  

Het geheel geeft een redelijke mate van erkenning van de opleidingen en ook mogelijkheden 

tot mobiliteit van de werknemers. 

 

De privéopleidingen worden uit persoonlijke interesse (56%) en met het oog op een andere 

baan (33%) gevolgd. De inhoud van deze cursussen en de daarbij betrokken 

opleidingsinstituten wijken weinig af van de opleidingen die opgegeven zijn als externe 

bedrijfsopleiding en als externe opleiding bij een reguliere onderwijsinstelling. 

De relatief lange duur van dit type opleidingen is hierboven reeds vermeld. 

 

Samenvattend naar het begrip intermediaire voorzieningen blijkt het moeilijk om dit begrip 

zinvol te gebruiken als het gaat om het onderscheiden naar welke organisatie (intern of 

verschillende externe instanties) welke cursussen geeft. De twee belangrijkste aspecten uit de 

vergelijkingen zijn verschillen in cursusduur en enkele onderwerpen die vooral als korte, 

interne bedrijfs- of functiespecifiek cursussen gegeven worden, zoals apparatencursussen. 

Verder blijken externe opleidingen naar verhouding iets vaker gericht te zijn op het bereiken 

van een hogere functie dan interne opleidingen. 

 

 

Tot slot van het onderzoek onder de oud-mts-ers zijn 37 onderwerpen vermeld die voor een 
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deel als doelen van het mto zijn op te vatten. Door van deze onderwerpen aan te geven hoe 

belangrijk zij zijn voor de huidige functie en in welke mate de mts-opleiding met betrekking 

tot dit onderwerp bij hun functie aansluit, is het mogelijk tekort gebieden in kaart te brengen. 

Uit de analyse zijn drie groepen tekort gebieden voor alle drie de studierichtingen  naar voren 

gekomen. Dit zijn: 1) besturen, 2) software, programmeren en systeembeheer en 3) 

teleinformatica. Daarnaast komen voor de energietechnici onderwerpen uit de digitale 

techniek en geautomatiseerde processen als tekort onderwerpen naar voren en bij de 

werktuigbouwkundigen functionele componenten (actuatoren, sensoren, omzetters) en 

eveneens geautomatiseerde processen. 

Deze tekort gebieden zijn in belangrijke mate als opleidingsclusters in de vakoplei-

dingsprofielen terug te vinden. 

Op deze wijze is op een indirecte manier enige evidentie voor de validiteit van de 

vakopleidingsprofielen verkregen, zij het dat de mate van specificiteit (uniekheid) naar de drie 

studierichtingen niet sterk is. Dit is conform de argumenten die we gebruikt hebben bij het 

inwisselen van de term vakopleidingskolom voor vakopleidingsprofiel bij de mts-ers. 

 

Uit de interviews met deskundigen uit opleidingsinstellingen en bedrijven komen een paar 

centrale problemen naar voren.  

Aan de ene kant vindt men erkenning belangrijk, ondermeer om de kwaliteit van de 

opleidingen te waarborgen bij de snel gegroeide opleidingsmarkt; aan de andere kant 

vervullen de instellingen juist hun intermediaire functie doordat zij snel en flexibel willen en 

kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen en bovendien in een aantal gevallen ook 

bedrijfsspecifiek kunnen werken. Erkenning en flexibiliteit lijken elkaar vaak moeilijk te 

verdragen. 

Vanuit het bedrijfsleven gezien is er het bekende probleem dat men aan de ene kant breed 

opgeleide mensen wil hebben die door een goede basisvorming flexibel zijn en makkelijk 

schoolbaar zijn voor nieuwe ontwikkelingen en aan de andere kant specifiek opgeleide mensen 

wil die direct inzetbaar zijn zonder veel extra kosten. Voor het oplossen van dit probleem biedt 

een goed stelsel van intermediaire en bedrijfsinterne opleidingsvoorzieningen een 

voorwaarde. Wie (overheid, bedrijfsleven, individu) daarbij wat betaalt zal de komende tijd 

zeker nog onderwerp van discussie zijn. 

 

De conclusie van het onderzoek is dat er wel samenhangen tussen functies, gevolgde 

cursussen en tekorten in de schoolse opleiding zijn, maar dat deze niet erg uniek zijn voor een 

bepaalde studierichting. Op grond hiervan wordt de term vakopleidingsprofiel voorgesteld. 

Vanuit het beleid gezien hebben we te maken met een grote diversiteit van cursussen en 

opleidingsvormen. De opleidingsinstituten zijn bovendien van mening dat zij een grote mate 

van flexibiliteit nodig hebben om op de steeds veranderende vraag naar opleidingen te kunnen 

reageren. Alhoewel het stimuleren van opleidingen belangrijk is, is het door deze diversiteit 

niet gemakkelijk beleid te voeren. 
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Samenvatting en conclusies 

 

Dit rapport bevat een verslag van een onderzoek naar intermediaire voorzieningen binnen 

vakopleidingskolommen.  

Een vakopleidingskolom is een veel voorkomend opleidingstraject middels intermediaire 

voorzieningen en bedrijfscursussen na het behalen van een vakdiploma in het reguliere 

onderwijs. 

Met intermediaire voorzieningen duiden we die opleidingen aan die tussen het reguliere 

onderwijs en de bedrijfsinterne opleidingen zitten. 

Dit onderzoek ligt op het gebied van de aansluitingsproblematiek onderwijs - arbeidsmarkt. 

 

De centrale vraagstelling van het onderzoek is: 

Welke scholing volgen werknemers met een bepaalde vakopleiding en zijn hierbinnen 

vakopleidingskolommen te onderkennen? 

Indien deze te onderkennen zijn, is de vervolgvraag: welke rol spelen de intermediaire 

voorzieningen (externe bedrijfsopleidingen) binnen deze vakopleidingskolommen? 

 

In het onderzoek zijn oud-leerlingen van de mts bevraagd naar de opleidingen en cursussen 

die zij hebben gevolgd na het verlaten van de school vier à vijf jaar geleden.  In totaal zijn de 

enquêtes van 641 oud-mts-ers gebruikt in de analyses, waarvan  234 werktuigbouwkundigen, 

157 energietechnici en 238 elektronici. 

Tevens zijn enkele interviews met deskundigen uit opleidingen en bedrijven gehouden. 

 

In het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen vier typen opleidingen: 

1. interne bedrijfsopleidingen 

2. externe bedrijfsopleidingen, cursus niet verzorgd door het eigen bedrijf 

3. externe opleiding door een instelling uit het reguliere onderwijs 

4. privéopleiding, een opleiding op eigen initiatief die geen direct verband houdt met het 

werk. 

 

In het eerste deel van de analyse is nagegaan in hoeverre de drie groepen op een aantal 

aspecten van hun arbeidssituatie verschillen.  

Slechts ongeveer 30% van de respondenten is in te delen bij een of twee specifieke bedrijfssec-

toren.  

De mobiliteit van de respondenten is redelijk groot: 55% is in de afgelopen 4 à 5 jaren een of 

meer keren van werkgever veranderd. Als indicatie voor flexibiliteit is naar de wisseling van 

functies gevraagd: de werktuigbouwkundigen en energietechnici hebben ongeveer 2,5 functie 

vervuld en de elektronici 2,2.  

 

Voor het vinden van vakopleidingskolommen is nagegaan in hoeverre er op basis van de 

studierichting als vooropleiding bepaalde functieprofielen zijn te onderscheiden. Met behulp 

van clusteranalyse werden per studierichting enkele clusters van functies gevonden. 

 

In het tweede deel van de analyse is de inhoud en vorm van de cursussen geanalyseerd. 

76% van de respondenten heeft in de afgelopen periode een of meer cursussen gevolgd.  

Het aantal cursussen dat men gemiddeld heeft gevolgd verschilt significant van de 

werktuigbouwkundigen (2,5 cursus gemiddeld) met de energietechnici (3,3 cursus gemiddeld) 

en elektronici (3,8 cursus gemiddeld). De gemiddelde cursusduur is bij de elektronici evenwel 

het kortst. In totaal zijn er in het onderzoek 1861 cursussen opgegeven (onderscheiden naar 
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gevolgde (1358) en lopende (244) cursussen als werknemer (1602), tijdens niet werkend (130) 

en privéopleidingen (129)). 

Van de eerder onderscheiden vier typen van opleidingen wordt 33% als interne opleiding 

verzorgd, 42% als externe bedrijfsopleiding (waarvan 24% in-company), 12% als externe 

opleiding bij een reguliere onderwijsinstelling en 13% wordt aan gemerkt als privéopleiding 

die niet iets met het huidige werk te maken heeft. 

 

De gemiddelde cursusduur van interne opleidingen ligt tussen de 4 tot 12 weken, van de 

externe bedrijfsopleidingen tussen de 10-15 weken, van de externe opleidingen bij het 

reguliere onderwijs (contractonderwijs) 15 tot 35 weken en van de privéopleidingen 25 tot 30 

weken. De allereerste cursus heeft gemiddeld de langste duur. Over alle cursussen (inclusief 

de interne) en groepen is dit gemiddeld tussen de 22 tot 30 weken. 

 

De verwachting is dat de ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie (IT) en micro 

elektronica invloed hebben op de hoeveelheid bijscholing. Er blijkt een significant verschillend 

aantal cursussen gevolgd te worden door diegenen die niet (2,6 cursus gemiddeld) en wel (3,6 

gemiddeld) met IT in hun functie te maken hebben. 

 

De cursussen vertonen een zeer grote diversiteit. 

Voor de totale groep blijkt het hoogste aantal cursussen te liggen op het gebied van de bestu-

ringstechniek. Hierbinnen is de opleiding in meet- en regeltechniek de belangrijkste. De 

ontwikkelingen op het gebied van micro-electronica en informatietechnologie bij 

produktieprocessen en produkten op het gebied van micro-electronica en informatie-

technologie blijken een grote invloed te hebben op omvang en inhoud van de gevolgde 

cursussen. 

 

Voor het zoeken naar vakopleidingskolommen zijn per studierichting verschillende soorten 

analyses uitgevoerd. 

 

De eerste analyse is gebaseerd op de opeenvolging van cursussen. 

In deze analyse zijn twee trends aanwezig. De eerste is dat er een relatieve afname is in de type 

cursussen die dicht bij de studierichting van de mts staan. De voorbeelden van cursussen die 

aanvankelijk veel en later minder opgegeven worden zijn cursussen op het gebied van de 

elektrotechniek, besturingstechniek en installatietechniek. De tweede trend is dat indien men 

meerdere cursussen volgt de latere cursussen relatief meer liggen op het gebied van 

systeembeheer/operating systeem, gebruikersprogramma's en telecommunicatie. Ook de in 

de toekomst geplande cursussen liggen vooral bij de elektronici sterk op het gebied van de 

informatietechnologie. 

 

De indruk is dat er in deze gegevens minder een ontwikkeling is te zien in opeenvolgende 

cursussen vanwege cumulatieve kennisgroei, maar meer vanwege het beginnen met 

langlopende cursussen en vanwege de technologische ontwikkelingen. De decentralisatie van 

mainframes naar PC's en de toename in netwerken zijn vooral verantwoordelijk voor de 

relatieve toename van bepaalde cursussen in de tijd. 

 

Voor het onderzoek naar de samenhang tussen de cursussen is op dezelfde manier als bij 

functies een hiërarchische clusteranalyse uitgevoerd per studierichting. 

Vervolgens worden de clusters van cursussen en van functies gecombineerd om vakop-

leidingsprofielen te vinden.  

Bij de werktuigbouwkundigen blijkt het eerste cluster van cursussen (besturingstechnologie, 
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installatietechniek, metaalbewerking en Computer Aided Design) zich te spreiden over de 

functies onderhoudsmonteur, tekenaar/constructeur, werkvoorbereider, produktie-

medewerker, kwaliteitszorg/controleur, machine-metaal (CNC=computer numeric controlled 

machines). 

Het tweede cluster met cursussen bedrijfskunde en algemene kennis en vaardigheden gaat in 

de richting van leidinggevende functies, bedrijfskundig analist en een commerciële functie (in-

/verkoop). 

 

Bij de energietechnici zien we één cluster van cursussen op het gebied van elektrotechniek en 

besturingstechniek met op enige afstand installatietechniek. Dit cluster gaat samen met het 

cluster van functies onderhoudsmonteur, tekenaar/constructeur, werkvoorbereider, kwali-

teitszorg en elektromonteur/elektricien. 

Naast dit ene cluster van cursussen met deze groep functies zijn er geen duidelijke andere 

combinaties aanwezig. 

 

Bij de elektronici is een opvallend cluster aanwezig van cursussen op het gebied van 

datacommunicatie, telecommunicatie, systeembeheer en microcomputers. Bij het combineren 

met functies blijkt dit cluster vooral voor te komen bij de functies onderhoudsmonteur, 

elektromonteur/elektricien, elektronicus en gedeeltelijk bij engineer. Tegen dit cluster van 

cursussen aan zit een tweede cluster van cursussen op het gebied van programmeertalen, 

computers en natuur- en wiskunde. Deze cursussen blijken vooral bij de functie 

onderhoudsmonteur voor te komen, terwijl de cursussen elektronica vooral voorkomen bij de 

functies onderhoudsmonteur en elektronicus.  Bij de elektronica komt uit andere gegevens 

ook nog een op dit cluster gelijkende combinatie voor die niet in de clusteranalyse aanwezig 

is, nl. de cursussen programmeertalen, curussen informatietechnologie (AMBI) en sys-

teembeheer bij de functie programmeur. 

 

Deze analyses per studierichting waarin resultaten van de clusteranalyses over functies en over 

cursussen gecombineerd worden met frequentietabellen waarin functies met cursussen zijn 

weer gegeven, geeft het resultaat van het zoeken naar vakopleidingskolommen.  

 

Op grond van de overlap tussen de bevindingen bij de werktuigbouwkundigen en de 

energietechnici en de niet zo sterke interne samenhang bij de elektronici menen wij dat de 

term vakopleidingskolom minder geschikt is om de gevonden samenhangen aan te geven. 

Het woord kolom veronderstelt meer opeenvolging tussen cursussen en meer uniekheid ten 

opzichte van andere kolommen dan wij in de data hebben kunnen aantonen. De term vakoplei-

dingsprofiel vinden wij daarom adequater. Een vakopleidingsprofiel wordt gevormd door een 

cluster van cursussen met een daarbij behorend cluster van functies binnen een studierichting. 

Bij vakopleidingsprofielen zijn er gedeeltelijk elkaar overlappende patronen die in mindere 

mate specifiek zijn voor een vakgebied. 

 

Bij het begrip intermediaire voorzieningen blijkt het moeilijk om dit begrip zinvol te gebruiken 

als het gaat om het onderscheiden naar welke organisatie (intern of verschillende externe 

instanties) welke cursussen geeft. De twee belangrijkste aspecten uit de vergelijkingen zijn 

verschillen in cursusduur en enkele onderwerpen die vooral als korte, interne bedrijfs- of 

functiespecifiek cursussen gegeven worden, zoals apparatencursussen. Verder blijken externe 

opleidingen naar verhouding iets vaker gericht te zijn op het bereiken van een hogere functie 

dan interne opleidingen. 

 

Tot slot van het onderzoek onder de oud-mts-ers zijn 37 onderwerpen vermeld die voor een 
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deel als doelen van het mto zijn op te vatten. Door van deze onderwerpen aan te geven hoe 

belangrijk zij zijn voor de huidige functie en in welke mate de mts-opleiding met betrekking 

tot dit onderwerp bij hun functie aansluit, is het mogelijk tekort gebieden (discrepanties) in 

kaart te brengen. 

Uit de analyse zijn drie groepen tekort gebieden voor alle drie de studierichtingen  naar voren 

gekomen. Dit zijn: 1) besturingstechnologie, 2) software, programmeren en systeembeheer en 

3) teleinformatica. Daarnaast komen voor de energietechnici onderwerpen uit de digitale 

techniek en geautomatiseerde processen als tekort onderwerpen naar voren en bij de 

werktuigbouwkundigen functionele componenten (actuatoren, sensoren, omzetters) en 

eveneens geautomatiseerde processen. 

Deze tekort gebieden zijn in belangrijke mate als opleidingsclusters in de vakopleidings-

profielen terug te vinden. 

De conclusie van het onderzoek is dat er wel samenhangen tussen functies, gevolgde 

cursussen en tekorten in de schoolse opleiding zijn, maar dat deze niet erg uniek zijn voor een 

bepaalde studierichting. Op grond hiervan wordt de term vakopleidingsprofiel voorgesteld. 

Vanuit het beleid gezien hebben we te maken met een grote diversiteit van cursussen en 

opleidingsvormen. De opleidingsinstituten zijn bovendien van mening dat zij een grote mate 

van flexibiliteit nodig hebben om op de steeds veranderende vraag naar opleidingen te kunnen 

reageren. Alhoewel het stimuleren van opleidingen belangrijk is, is het door deze diversiteit 

niet gemakkelijk beleid te voeren. 

 

i. N.B. 

Bij dit rapport zijn de BIJLAGEN in een afzonderlijk document 

ondergebracht. Diegenen die meer in detail bepaalde gegevens willen 

bestuderen, kunnen deze Bijlagen opvragen bij de Organisatie voor 

Strategisch ArbeidsmarktOnderzoek, Van Stolkweg 14, 2585 JR Den 

Haag. 

 

ii. Indien in de hoek links boven van een tabel informatie is gegeven wil dit steeds zeggen dat 

de gegevens met multiple respons analyse zijn verwerkt. Meestal wil dit zeggen dat de laatste 

regel in de tabel niet de optelling is van de getallen in die kolom (responses = functies of 

cursussen), maar van het aantal respondenten (cases = oud-mts-ers). De percenteerbasis voor 

de percentages in de kolommen is soms het aantal respondenten. Indien er meerdere 

alternatieven per respondent ingevuld worden summeren de kolompercentages in dat geval 

boven de 100%.  De 100% op de laatste regel achter aantal respondenten geeft dan aan dat 

de percenteerbasis het kolomtotaal (studierichting) is en niet het matrixtotaal (alle mts-respon-

denten). Omdat het in deze fase van het onderzoek vooral gaat om de relatieve vergelijking 

tussen de studierichtingen biedt deze manier van multiple responsanalyse goede 

mogelijkheden. In de meeste gevallen worden de percentages over de responses berekend. In 

dat geval summeren de kolom of rij percentages wel tot 100%. Het percentage achter 'aantal 

respondenten' is dan meestal kleiner dan 100%. Dit percentage geeft aan hoeveel procent het 

aantal respondenten is van het aantal responses. Afgezien van afrondingsfouten krijgt men 

het aantal cursussen of functies door het aantal respondenten te vermenigvuldigen met 

100/aantal procenten van de laatste rij. 

 

 

iii. Voor de hiërarchische clusteranalyse is gebrukt gemaakt van de 

                                              



Intermediaire Voorzieningen & Vakopleidingskolommen    blz. 79   
 

 

                                                                                                                                
'average linkage methode' en gekwadrateerde Euclidische afstand. De 

dendrogrammen zijn weergegeven in Bijlage 4 de Figuren 4-1 tot en 

met 4-4. De bias in deze clusteranalyse is tegengesteld aan die bij 

de Mokkenanalyse, nl. bij de clusteranalyse zullen vooral de cursus-

sen met een hoge frekwentie meer kans hebben om in een cluster 

terecht te komen. Vanuit beleidsoogpunt is dit echter een meer 

wenselijke bias. 

 


