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Tabel B5.1  
Opvattingen over het belang van betaalde arbeid, personen van 18-35 jaar, naar 

geslacht, 2016 (gemiddelde schaalscores)a  

 
 inhoudb ambitiec 

 vrouwen mannen vrouwen mannen 

totaal 3,8 3,7 3,1 3,6 

     

basisond./vmbo 3,8 3,7 3,3 3,8 

mbo/havo/vwo 3,7 3,8 3,0 3,5 

hbo/wo 3,8 3,6 3,1 3,4 

     

voltijdwerkenden 4,0 3,7   3,3d 3,5 

veeltijdwerkenden 3,7 3,8  2,7 3,3 

     

18-25 jaar 3,9 3,8   3,4e  3,8 

26-30 jaar 3,9 3,6  3,1  3,3 

31-35 jaar 3,5 3,7  2,6  3,3 

     

(n)=100% (240) (165) (240) (165) 

 

a Statistisch significante verschillen (p < 0,05) tussen vrouwen en mannen zijn vet 

gedrukt. 

 

b Inhoudsschaal (lopend van 1=helemaal niet belangrijk tot 5=heel belangrijk) is 

geconstrueerd op basis van de volgende items:  

- betaalde arbeid is belangrijk omdat je zo een steentje bijdraagt aan de maatschappij. 

- betaalde arbeid is belangrijk voor mijn zelfontplooiing en zelfontwikkeling. 

- betaalde arbeid is belangrijk vanwege de contacten met anderen. 

 

c Ambitieschaal (lopend van 1=helemaal niet belangrijk tot 5=heel belangrijk) is 

geconstrueerd op basis van de volgende items: 

- ik wil in mijn werk veel bereiken.  

- ik wil in mijn werk doorgroeien naar een hogere functie. 

- ik zou graag een toppositie willen bekleden. 

 

d Verschillen in scores op ambitieschaal tussen voltijd- en deeltijdwerkende vrouwen zijn 

significant (p <0,05). 

 

e Verschillen in scores op ambitieschaal tussen vrouwen van verschillende 

leeftijdsgroepen zijn significant (p <0,05). 

 

Bron: SCP (EMOP’16) gewogen gegevens 
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Tabel B5.2 
Ervaringen en opvattingen over stages en bijbanen, scholieren/studenten, naar geslacht, 

2016 (in procenten) 
 

 vrouwen mannen 

loopt stage 27 19 

wv. scholieren/studenten met stage:   

- ik kon makkelijk stageplaats krijgen  
(% (heel) makkelijk) 

47 54 

- door stage kan ik na mijn studie makkelijker een baan vinden (% 
(helemaal) mee eens) 

65 63 

- door stage weet ik beter wat voor werk ik wil doen  

(% (helemaal) mee eens) 
70 61 

- ik denk na mijn opleiding bij dit bedrijf te kunnen werken  

(% (helemaal) mee eens) 
61 53 

   

heeft bijba(a)n(en) 67 61 

wv. scholieren/studenten met bijbaan:   

- ik heb deze baan vooral voor het geld  

(% (helemaal) mee eens) 
75 75 

- door baan verwacht ik na mijn studie makkelijker een baan te vinden 
(% (helemaal) mee eens) 

20 25 

- dankzij baan weet ik beter wat voor werk ik wil doen na opleiding  
(% (helemaal) mee eens) 

18 23 

- ik wil na mijn opleiding verder in het werk dat ik nu doe  
(% (helemaal) mee eens) 

7 11 

   

(n)=100% (375) (318) 

 

a Statistisch significante verschillen (p < 0,05) tussen vrouwen en mannen zijn vet 

gedrukt. 
 

Bron: SCP (AAP’16), gewogen gegevens 
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Figuur B5.1  
Tijdsbesteding aan verplichtingen, naar geslacht en leeftijd (gemiddeld aantal uren per 

week), 2016 

 

Bron: SCP (TBO’16) gewogen gegevens 
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