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In moderne samenlevingen zoals de Neder-
landse speelt onderwijs een zeer belangrijke
rol bij het proces van sociale stratificatie.
Idenburg (1958) verwoordde dit bijna een
halve eeuw geleden al door de term ‘sleutel-
macht der school’ te introduceren.
Kenmerkend voor het vele empirische
onderzoek dat sindsdien op dit terrein heeft
plaatsgevonden, is dat onderwijs meestal
wordt verengd tot een of andere maatstaf
voor het bereikte opleidingsniveau. De ver-
dienste van Herman van de Werfhorst is dat
hij in zijn proefschrift deze traditie door-
breekt door de rol van opleidingsrichting in
het sociale stratificatieproces in Nederland
centraal te stellen. Dit doet hij op systemati-
sche wijze in een zestal empirische hoofd-
stukken – waarvan de meeste inmiddels zijn
gepubliceerd in toonaangevende (inter-)
nationale tijdschriften –, die worden vooraf-
gegaan door een inleiding en afgesloten met
een concluderend slot. De gebruikte gege-
vens zijn afkomstig uit de Familie Enquête
Nederlandse Bevolking 1992/’93 en 1998,

aangevuld met data uit verschillende jaar-
gangen van het Aanvullend Voorzieningen-
gebruik Onderzoek (AVO) en de Enquête
Beroepsbevolking (EBB).
In het inleidende hoofdstuk stelt de auteur
dat een eendimensionale benadering van het
begrip opleiding onvoldoende is om het
belang van onderwijs in het sociale stratifica-
tieproces vast te stellen. Naast opleidingsni-
veau zou met name opleidingsrichting rele-
vant zijn. Hij voelt zich daarbij gesteund
door de constatering dat de groei in de
onderwijsdeelname in Nederland niet alleen
heeft geleid tot een stijging in het gemiddel-
de opleidingsniveau van de bevolking, maar
ook tot een toename in het aandeel personen
dat het onderwijs verlaat met een
(beroeps)gerichte opleiding. Bovendien, zo
stelt de promovendus, zouden verschillen in
opleidingsrichting tegenwoordig wel eens
van grotere invloed kunnen zijn bij sociale
ongelijkheid dan in het verleden, juist omdat
het onderscheidend vermogen van oplei-
dingsniveau is afgenomen door de sterke
onderwijsexpansie. Vervolgens worden vier
relevant geachte opleidingshulpbronnen
geïntroduceerd: economische, culturele,
communicatieve en technische hulpbron-
nen. Opleidingsrichtingen zijn daarbij op te
vatten als plaatsen waar deze hulpbronnen
worden verworven. Het alom bekende
onderscheid tussen economische en culturele
hulpbronnen is gebaseerd op het werk van
Bourdieu. Communicatieve en technische
hulpbronnen worden door de promovendus
zelf toegevoegd. Bij communicatieve hulp-
bronnen gaat het met name om (sociale)
vaardigheden die tot een tolerante houding
en tolerant gedrag zouden leiden. Bij techni-
sche hulpbronnen betreft het vooral specifie-
ke wiskundige en technologische kennis en
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vaardigheden. In hoofdstuk 3 wordt een
meetinstrument ontwikkeld waarmee de vier
theoretisch onderscheiden hulpbronnen
empirisch worden gekoppeld aan opleidings-
richtingen. Daartoe is aan respondenten
gevraagd aan te geven in hoeverre tijdens de
gevolgde opleidingsrichting aandacht is
geschonken aan een zestiental aspecten van
kennis en vaardigheden. Na schaalconstruc-
tie levert dit een betrouwbare maat op van de
vier opleidingshulpbronnen die in de inhou-
delijke analyses wordt toegepast.
In deze analyses gaat de promovendus ener-
zijds na hoe de keuze voor een opleidings-
richting totstandkomt via het milieu van
herkomst en anderzijds in hoeverre oplei-
dingsrichting bepalend is voor verdere
levenskansen. De rol van sociale herkomst
bij de keuze voor een opleidingsrichting staat
centraal in hoofdstuk 2. Het blijkt dat in vijf
van de zeven onderscheiden opleidingsrich-
tingen kinderen een relatief grote kans heb-
ben om dezelfde keuze te maken als hun
vader. Daarnaast hebben de bij de ouders
aanwezige economische en culturele hulp-
bronnen een positief effect op de keuze voor
een economische, respectievelijk culturele
opleidingsrichting. Verder kiezen kinderen
uit lagere sociale klassen relatief vaak een
technische richting. In hoofdstuk 4 wordt de
relatie tussen sociale herkomst en opleidings-
richting opnieuw bestudeerd, maar nu met
de vier schalen voor opleidingshulpbronnen.
Wederom wordt aangetoond dat er interge-
nerationele overdracht van opleidingshulp-
bronnen plaatsvindt.
De overige analyses hebben betrekking op
het effect van opleidingsrichting op verdere
levenskansen. In de hoofdstukken 5 en 6
gaat het daarbij om arbeidsmarktsucces en in
hoofdstuk 7 om leefstijlvoorkeuren en waar-

deoriëntaties. Met betrekking tot arbeids-
marktsucces wordt gevonden dat schoolver-
laters met relatief veel technische, communi-
catieve en economische hulpbronnen sneller
een baan vinden. Daarnaast vergroot elk type
opleidingshulpbron de kans op een baan in
een aansluitend beroep. Met uitzondering
van culturele hulpbronnen gaat dit gepaard
met een inkomensvoordeel: individuen die
in een bij de opleidingsrichting passend
beroep werkzaam zijn, verdienen meer dan
individuen bij wie sprake is van een ‘job mis-
match’. In hoofdstuk 7 komt naar voren dat
opleidingshulpbronnen een duidelijke
invloed hebben op de leefstijlvoorkeuren en
waardeoriëntaties van mensen. Zo nemen
individuen met veel culturele hulpbronnen
vaker deel aan cultuur, hebben individuen
met veel economische hulpbronnen een
meer materialistisch gerichte leefstijl en zijn
de houdingen en gedragingen van individu-
en met veel communicatieve hulpbronnen
toleranter.
Al met al is het een degelijk proefschrift
geworden. De studie is bekwaam uitgevoerd
door gebruik te maken van grootschalige
gegevensbestanden en geavanceerde analys-
etechnieken. Bovendien is de tekst helder en
leesbaar opgeschreven. In theoretisch
opzicht ben ik echter minder positief.
Weliswaar is de uitwerking van opleidings-
richtingen als plaatsen waar opleidingshulp-
bronnen worden opgedaan een voor de hand
liggende, maar ik vraag me af of we daarmee
nu zoveel meer weten over de rol van onder-
wijs in het sociale stratificatieproces. Met
name bij de hoofdstukken over de arbeids-
markt wreekt zich dat. Het wordt (nog
steeds) niet duidelijk waarom opleidings-
richting er nu precies toe doet. De auteur
had er goed aan gedaan om bijvoorbeeld de
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theoretische uitwerking van Glebbeek
(1988) hierover te raadplegen. Ook het
recente onderwijskundige onderzoek naar
curricula en competentieverwerving in het
onderwijs lijkt in dat opzicht meer belovend.
Een tweede kritiekpunt heeft betrekking op
het relatieve belang van opleidingrichting
ten opzichte van opleidingsniveau. Pas in het
slothoofdstuk wordt een summier overzicht
gegeven van de voorspellende kracht van
opleidingsrichting bovenop het effect van
opleidingsniveau op tal van uitkomstvariabe-
len. Dit was meer op zijn plaats geweest in
het eerste hoofdstuk. Ook lag het voor de
hand om daar naar trends in de invloed van
opleidingrichting te kijken. Regelmatig
wordt in het proefschrift een toegenomen
belang van opleidingsrichting verondersteld,
zonder dat daar een sterke toetsing tegenover
staat. Wat betreft arbeidsmarktuitkomsten
had dat goed gekund door een cohortverge-
lijking te maken op basis van de gebruikte
EBB-gegevens.

Glebbeek, A. (1988). De arbeidsmarktposi-
tie van opleidingen. Ontwikkeling en illus-
tratie van een theoretisch model. Tijdschrift
voor Arbeidsvraagstukken, 4, 75-89.
Idenburg, Ph. (1958). De sleutelmacht der
school. Groningen: Wolters-Noordhoff.
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Arbeid, zorg en vrije tijd: je moet aan alledrie
‘doen’ om je in de postmoderne samenleving
van de 21e eeuw volledig en volwaardig te
kunnen ontplooien, zo melden ons met
grote regelmaat de media en opeenvolgende
regeringsnota’s en beleidsplannen. Onder-
tussen neemt de werkdruk toe en dreigt de
combinatie van betaalde arbeid en onbetaal-
de zorg steeds meer burgers boven het hoofd
te groeien. ‘Vrije tijd’ is voor veel mensen net
werk geworden: strak gepland moeten er
allerlei doelen gehaald en prestaties geleverd
worden. Gaat dat zo verder of beleven we een
ommekeer naar een meer relaxte samenle-
ving? Welke ontwikkelingen verwacht de
Nederlandse bevolking rond arbeid, zorg en
vrije tijd gedurende de komende kwart eeuw,
wat vindt men van die ontwikkelingen en
hoe zullen ze de eigen leefsituatie van indivi-
duele burgers beïnvloeden? Deze drieledige
vraagstelling vormt het centrale thema van
Een dubbel vooruitzicht van Peter Ester en
Henk Vinken. In het kader van het OSA
Toekomst van de Arbeid Survey hebben
bijna 1600 respondenten aan de hand van
een computergestuurde vragenlijst eind
1999 hun toekomstverwachtingen mogen
formuleren over vijf categorieën onderwer-
pen: maatschappelijke ontwikkelingen en
samenlevingsproblemen, arbeidsverhoudin-
gen en arbeidscontracten, arbeidsinhoud,
werkdruk en arbeidsmotivatie, de relatie tus-
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sen arbeid, zorg en vrije tijd en arbeid, inko-
men en sociale zekerheid.
Hoewel het boek ook gemakkelijk de titel
‘Zoveel zielen, zoveel zinnen’ had kunnen
dragen – er bestaat een grote variëteit aan
verwachtingen en oordelen over de veron-
derstelde trends – bevatten de talloze tabel-
len toch een opmerkelijk aantal punten van
overeenkomst tussen de respondenten. Zo
bestaat qua algemene trends massaal de ver-
wachting dat de komende kwart eeuw een
toename zal laten zien in genetische manipu-
latie, minder achterstand van vrouwen in de
samenleving en meer criminaliteit. Voorts
bestaat er een breed besef van het belang van
ICT, scholing en kennis in de maatschappij
van de 21e eeuw. Dit toenemende belang
wordt ook positief gewaardeerd. Dat geldt
veel minder voor de voortgaande flexibilise-
ring, die echter wel als onontkoombaar
wordt beschouwd. Rond dit thema, maar het
komt ook bij andere onderwerpen terug,
lijkt bij respondenten sprake van een zekere
mate van ‘self-favoring bias’: het zijn vooral
anderen die met de kwalijke gevolgen van
een verwachte ontwikkeling zullen worden
geconfronteerd; voor zichzelf ziet men een
wat rooskleuriger ontwikkeling in het ver-
schiet. Zelfstandig ondernemerschap wordt
door velen als een serieus en aanlokkelijk
perspectief beschouwd, waarbij overheids-
subsidies opvallend vaak als ’incentive’ wor-
den genoemd. Zeer eensgezind zijn
Nederlanders in hun verwachting van een
hogere werkdruk, een hoger werktempo,
meer overwerk (inclusief weekenden en
avonden), minder plezier in het werk en
meer werkstress. Net als van gehaast en onre-
gelmatig eten – het werk blijft roepen – wor-
den ze daar niet blij van. Desondanks zal
werk niet in betekenis afnemen. Wel zal het

vaker – en dan in deeltijd – met zorgtaken
gecombineerd worden en dat dan in de con-
text van een samenleving die meer kenmer-
ken van een 24-uurseconomie krijgt. Vooral
de teloorgang van de zondag als collectief
rustpunt roept daarbij verzet op. On-
wenselijk acht men ook de breed verwachte
privatisering van de sociale zekerheid, de
door velen gevreesde verlaging van de AOW
en voorrang voor werkenden bij de toegang
tot de gezondheidszorg.
Hoewel de auteurs zich met de presentatie
van zoveel cijfermateriaal in 150 pagina’s
geen eenvoudige opdracht hebben gesteld,
kan worden geconcludeerd dat ze alles heb-
ben gedaan om die presentatie zo aantrekke-
lijk mogelijk te maken. Her en der figureren
citaten uit open antwoorden als illustratie-
materiaal. Juist dat commentaar laat vaak
‘hedendaagse’ argumenten zien, hetgeen de
vraag doet rijzen in hoeverre mensen daad-
werkelijk verwachtingen kunnen formuleren
voor over 25 jaar (Hadden de uitkomsten er
anders uitgezien als de termijn op tien jaar
gesteld was?). Voorts formuleren de auteurs
tussen de bedrijven door enkele ‘sweeping
statements’ met betrekking tot ‘het ongelijk
van Henk Becker’ en ‘de vitaliteit van het
poldermodel’. Ook deze helpen de lezer,
ondanks dat het boek wellicht vooral een
naslagwerk is (‘Wat vonden de mensen in het
land hier ook al weer van?’), vol te houden
tot en met de conclusie van de auteurs dat
veel Nederlanders cultureel gezien nog niet
klaar lijken voor de nieuwste scenario’s rond
arbeid, zorg en vrije tijd.

Joop Schippers
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groepsvorming

Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2001, 132 pp.
ISBN 90 6916 411 6

De meeste soorten delicten worden vaker
met anderen samen gepleegd dan alleen. De
wijze waarop delicten samen gepleegd wor-
den en het aantal betrokkenen kunnen ech-
ter sterk uiteenlopen. Het kan gaan om geza-
menlijk en tegelijkertijd vertonen van
hetzelfde soort gedrag, maar er kan ook spra-
ke zijn van een uitgebreide taakdifferentiatie.
Omdat er tot nu toe relatief weinig aandacht
is geweest voor samenplegen, geeft de crimi-
noloog Frank Weerman in zijn boek
Samenplegen. Over criminele samenwerking
en groepsvorming een overzicht van het
onderzoek naar samenplegen en doet hij naar
aanleiding van een theoretisch overzicht een
poging tot theorievorming.
In hoodstuk 2 geeft de auteur een uitgebreid
overzicht van het empirisch onderzoek naar
samenplegen. De resultaten van dat onder-
zoek weerspreken veel van de gangbare
opvattingen bij publiek en overheid over
samenplegen. Zo bestaan de meeste groepen
probleemjongeren in Nederland niet uit
(louter) allochtonen. De groepen veranderen
bovendien voortdurend van samenstelling.
Delicten worden gepleegd in voortdurend
wisselende combinaties van twee of drie
mededaders. Weerman vat de resultaten van
het tot nu toe uitgevoerde onderzoek in een
soort checklist.
In het volgende hoofdstuk introduceert
Weerman drie soorten verklaringen van
samenplegen zoals die in de criminologie
gebruikelijk zijn. Samenplegen kan verklaard

worden door groepsinvloeden: omdat delin-
quent gedrag in groepen wordt geleerd van
anderen, ligt het voor de hand dat delicten
ook vaak samen worden gepleegd. Samen-
plegen kan ook worden verklaard door socia-
le selectie: omdat delinquenten steeds door
anderen worden afgewezen, gaan ze noodge-
dwongen vaak met elkaar om. Het samen-
plegen is dan het gevolg van het feit dat
delinquenten toevallig vaak in elkaars buurt
zijn. Ten slotte zijn er instrumentele verkla-
ringen van samenplegen: delinquenten kie-
zen voor samenplegen als de verhouding tus-
sen kosten en baten voordeliger is dan bij
alleen plegen of niet plegen. Deze drie ver-
klaringen toetst Weerman daarna aan de
bekende feiten uit de checklist. Volgens hem
scoort geen van deze verklaringen een vol-
doende en is het nodig om een betere theorie
te formuleren die elementen uit de andere
theorieën integreert.
Weerman introduceert in hoofdstuk 4 een
ruiltheorie van samenplegen als alternatief.
Groepscriminaliteit wordt volgens hem ver-
oorzaakt door sociale ruilprocessen. Als het
voor delinquenten voordelig is om delicten
samen te plegen, als er voldoende mededa-
ders beschikbaar zijn en als die mededaders
de delinquent voldoende aantrekkelijk vin-
den voor samenwerking, ontstaat groepscri-
minaliteit. De auteur werkt dit idee verder
uit tot een verklaringsmodel.
De auteur ordent de mogelijke vraagstellin-
gen en daarmee ook de resultaten van onder-
zoek op heldere wijze. Veerman geeft terecht
aan dat het moeilijk is om conclusies te trek-
ken omdat er relatief weinig onderzoek is
gedaan, maar hij komt toch heel ver en zijn
conclusies blijken een mooie checklist op te
leveren. De kwaliteit van het aangehaalde
onderzoek zou soms nog wat kritischer bena-
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derd kunnen worden. Zo leidt survey-onder-
zoek meestal tot een overschatting van
groepsgedrag en -homogeniteit omdat deze
bevraagd worden via respondenten die er
meestal belang bij hebben homogeniteit 
te benadrukken. Overigens relativeert Weer-
man veel van het bestaand onderzoek en
houdt hij nog wat slagen om de arm. De
checklist aan het eind van dat hoofdstuk is
daarom geloofwaardig.
Het theoretisch overzicht is beknopt en hel-
der. Soms worden criminologische theorieën
misschien iets te makkelijk over één kam
geschoren, maar daar staat tegenover dat in
een introductie grote lijnen nuttiger zijn dan
details. Bovendien moet de auteur meer aan-
dacht besteden aan een ander theoretisch
probleem: bruggen bouwen. Er zijn nauwe-
lijks criminologische theorieën die bedoeld
zijn om groepsgedrag te verklaren, ze zijn
bijna allen primair gericht op verklaring van
individueel gedrag. Tussen de bestaande cri-
minologische theorieën en de verklaring van
samenplegen zit daarom vaak een gat. De
theoretische overbrugging van dit gat komt
soms ongeloofwaardig over. Dat geldt met
name voor de selectieverklaring. De basis
achter deze verklaring is de sociale-controle-
theorie van Hirschi die stelt dat mensen
delicten plegen als ze te weinig binding met
anderen hebben. Delinquenten worden door
Hirschi gezien als mensen met sociale tekor-
ten en groepsvorming kan volgens deze theo-
rie dan ook niet veel om het lijf hebben. Je
zou zeggen dat groepsgedrag dan ook nauwe-
lijks mogelijk is. Maar nu wordt ineens een
argument opgevoerd dat geleend lijkt van
criminologische gelegenheidstheorieën: om-
dat die delinquenten vaak in elkaars buurt
zijn, doen ze het ook maar samen. Dit argu-
ment past helemaal niet in het denkkader

van de sociale-controletheorie. Het centrale
uitgangspunt van Hirschi is dat delinquent
gedrag niet verklaard kan worden door
duwende factoren, zoals gelegenheid, maar
door het ontbreken van belemmeringen.
Persoonlijk zou ik de selectieverklaring daar-
om ook als een theoretische eend met giraffe-
nek van mijn erf gejaagd hebben. Weerman
is wat beleefder en neemt wel de moeite om
hem te toetsen. Gelukkig blijkt de selectie-
verklaring ook empirisch door de mand te
vallen.
Weerman laat zien dat de drie gangbare cri-
minologische verklaringen stuk voor stuk te
weinig overeenkomen met de feiten en
besluit aan het eind van hoofdstuk 3 dan ook
terecht dat een nieuwe theorie van samenple-
gen nodig is. Waarom hij dan vervolgens een
synthese van de drie verklaringen voorstelt,
blijft echter onduidelijk. Het argument dat
de drie elkaar goed aanvullen lijkt veel te
mager. Er wordt in de criminologie met dat
argument in de hand al enkele tientallen
jaren theoretisch geïntegreerd en gesyntheti-
seerd en veel theoretische vooruitgang in de
zin van nieuwe inzichten, problemen en
hypothesen heeft het niet opgeleverd. De
auteur schijnt flink te worstelen met deze
traditie. Enerzijds onderschrijft hij kritiek op
het ‘optellen van theorieën’, anderzijds doet
hij weer veel moeite om aan te tonen dat zijn
nieuwe benadering verenigbaar is met ver-
schillende criminologische tradities.
Het uiteindelijke resultaat, de nieuwe theorie
die Weerman voorstelt, versterkt het beeld
dat de auteur ergens naar onderweg is, maar
nog niet weet waarheen. Het idee om samen-
plegen te zien als een gevolg van sociale ruil,
breekt met gangbare opvattingen in de cri-
minologie en zou een flinke stap vooruit
kunnen betekenen. Een echte ruiltheorie is
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het echter niet geworden. De auteur haalt
klassieke grondleggers (Homans en Blau)
aan, maar ziet verder kennelijk af (of is niet
op de hoogte) van het theoretische instru-
mentarium van modernere varianten. Het
idee van ruil en de consequenties daarvan
worden door de auteur onvoldoende uitge-
werkt. Weerman beperkt zich tot algemene
uitspraken in de sfeer van dat samenplegen
gebeurt als dat voor de betrokken partijen
lonend is en dat er veel mogelijk is. Zo blijft
de relatie tussen samenplegen en de bereid-
heid tot samenplegen, de beschikbaarheid
van mededaders en de aantrekkelijkheid voor
mededaders niet meer dan een statisch ver-
band tussen afhankelijke en onafhankelijke
variabelen. Weermans voornaamste energie
zit in de formulering van hypothesen over de
invloeden op die onafhankelijke variabelen
(zoals de invloed van crimineel sociaal kapi-
taal op de bereidheid tot samenplegen).
Daarmee wordt zijn theoretische aanzet wel
uitgebreider, maar levert hij niet direct meer
inzicht op. Dat wordt treffend geïllustreerd
door de complexiteit van het LISREL-achti-
ge schema op pagina 96 waarin de theorie
staat samengevat. Hier dreigt de knip- en
plaktraditie uit de criminologie alsnog via
een achterdeurtje binnen te komen.
Weermans boek Samenplegen. Over criminele
samenwerking en groepsvorming is een uitste-
kend boek voor lezers die een overzicht
willen hebben van het criminologisch onder-
zoek naar samenplegen. Ook de samen-
vatting van de bestaande criminologische
verklaringen van samenplegen is zeker de
moeite waard. Bij het theoretische alternatief
van Weerman heb ik bedenkingen. Een ruil-
theoretische benadering zou inderdaad flink
wat kunnen opleveren, maar moet dan ook
als zodanig verder worden uitgewerkt. Het

boek is overzichtelijk, met een duidelijke en
makkelijk toegankelijke structuur. Dat com-
penseert de soms stroeve taal en het feit dat
de auteur de neiging heeft om omslachtig te
schrijven. Overigens verstaat Weerman de
kunst om de soms complexe problematiek
van het samenplegen op inzichtelijke wijze te
presenteren.

Chris Baerveldt
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