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Stellingen behorend bij het proefschrift

Carrière-ontwikkeling: de overgang van opleiding naar arbeidsmarkt

Marie-Louise Schreurs

1. Om PGO-studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt moet naast het accent
op samenwerking, ook aandacht worden besteed aan het leren opkomen voor de eigen
belangen.

2. De vaardigheden die tijdens de opleiding zijn verworven, beïnvloeden succes-
ervaringen in de werksituatie meer dan de verworven kennis.

3. De hoge mate van planmatigheid en prestatiegerichtheid van vrouwelijke studenten
wordt onvoldoende benut voor het behalen van succes op de arbeidsmarkt.

4 Herinvoering van de controlerende taak van de onderwijsinspectie in het basis-
onderwijs komt de kwaliteit van het onderwijs meer ten goede dan het voeren van
functioneringsgesprekken.

5. Probleemgestuurd onderwijs biedt een leeromgeving waarvan met name vrouwelijke
studenten profiteren.

6. De invloed van partnerkeuze op de carrière-ontwikkeling wordt zowel in onderwijs als
in onderzoek onderbelicht.

7. Volgens de publieke opinie zijn gevangenisstraffen in Nederland te kort. In de praktijk
krijgen (ex)gedetineerden echter levenslang.

8. Naarmate leeromgeving en werkomgeving meer op elkaar lijken, verloopt de overgang
van opleiding naar arbeidsmarkt beter.

9 Verbetering van de positie van allochtone meisjes heeft een lage prioriteit omdat deze
groep weinig maatschappelijke overlast bezorgt. De opkomst van agressieve meiden-
bendes van allochtone afkomst moet daarom worden beschouwd als een positieve
ontwikkeling.

10 Het ontbreken van begeleiding en feedback aan de nieuwe medewerker in de periode
van de eerste werkervaringen wijst op een beperkte taakopvatting van leiding-
gevenden.

11 Teneinde salarisverschillen tussen mannen en vrouwen op te heffen bij gelijke functies
en kwalificaties dient een gelijkheidstoelage van 10% te worden toegekend aan vrou-

wen.
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