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vous acceptons "; aux aut res : " Vous ue réunissez pas les con
ditions r equises, nous vous refusons "· Ceci nous reporte en 
pensée ver s la. -réception des mat ières, des machines, des c6us
t ructions. En d'autres t~rmes, les hommes et les choses s

0

on t 
traités avec la l'hême brutalité. Comme la sé!ectiou porte sur 
des éléments jeunes, il peut en résul ter des impressions de dureté 
imméritée, des aigreurs, des sen t iments de révolte nuisibles non 
seu}ement à l'homme, mais à la Société prise dans son ensemble · 

U n autre avantage cl ·une or ientation systématique réside dan~ 
la constitution d'un dossier où se trouvent consignés tous les 

incidonts quj surviennent au cours de la croissance et l' allure 
d u développement général de l ' individualité. 

Dès lors; les données recueill ies étant appliquées par des 
hom~es qui ont la :volonté absolue d 'en tenir compte, notre 
Patrie aura, à la tête de ses institu tions ot do ses en t reprises , 
des Chefs d ig nes de ce nom , capables d 'accomplir leurs devoirs 
civiques jusqu'à l' ul t ime sacrifice, c'est-~l-dire, celui de leur vie. 

/ 

.. BEROEPSORIENTA TIE 
door F . l\ŒRCX, 

Jngenieur, Tcchnische Bestuurder van de « Association 
des Industriels de Belgiqtle », Vereen ig:ng zonder WintsbeJ ig 

voor het voorkomen van Arbeidsongevallen, 

Laureaat van het Martin Herman Fonds voor het tijdvak 
1931-1932. 

(Sn,,11e11svatting.} 

De beroepc;selectie kan aauzienlijke diensten bewijzen, a lhoewel 
haar beoordeeliugen niet oufeilbaar ziju. fut welslagen is in 
hooofdzaak afhaukelijk van cl~ bevoegdheid van den onderzoekor, 
van de keuze der testen , van ' t verleden van de aan het onder
zoek onderworpen sujecton , van het oogenblik gekozen voor lrnt 

psychotechni sch onderzoek. 
Ret schijnt logisch heL t«olrrein voor de bereiden door een 

or:ëntatie v66r den oudordom van 16 jaar en over to gaan tot 
de selectie rond 21 jaar, na den mili tairen d ienst . 

De ideale methode bestaat er in den gedachten- en gevoels
gang aandacht ig te volgen in den loop der jaren, want de 
bekwaamheden, de geschiktheden , de hoedanigheden bevfoden 
zich in wordingstoestaud ·bij het zecr jonge kind . Men moet ze 

opsporen en ze daarna aanteekencn met toekenni~.g van een vo~
maaktheidscoëfficien t. I eder geval zul dus een b1Jzondere studie 
uitmaken waarvan . de uitslagen een gerech twaardigd oordeel zul
len toelaten op het oogenblik dat het belang veropenbaart voor 
een bepaald beroop. Doet diL verschij1.1sel zich niet voor - ,fat 

1. ·1 h t gcval is voor de beslu1teloozen - dan kan de name IJ { e ' 
oriën tatie raad verstrckken, stcunend op eén tastbaren grond-

slag. 
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' 
Der halvc moeteo de \ vaarnemingen vanaf de bewaarschool 

beginnen, zij moeten voortgezet worden gedurende het ~erblijf 
'op de lagere school en voortgaan gedurende de humamora -
voor de intellectueelen, ..,.--- en op de nijverheids - of beroep-

.h l _ voor de J'onge lieden die zich tot een arobacht voor-sc OO, . 

bereiden. De in het we.rk g_estelde middelen zullen verschillen 
naar: gelang van den orltwikkelingsstaat d~~· suje'cten . 

Die taak zal dus ,rusten op het onderw1Jzend personeel. Dit 
Jaatste zal mceten blijk . geven van objectivi teit en rechtscha-

· penhe:d. De taak is netelig en kiesch. . 
R et is wenschelijk da.t de opYoeders ~1ch houden s~unen op 

de aanwijziugen van een dokter, voor. wat betreft den · ontwik
kelingsgraad van het l i_chaa~1 , de spierkrac~t, den weerstand 
aan vermoeidheid, den staat der reflexbewegmgen, het gez:cht, · 
het gehoor , de cven ~ueele oorzaken vau duizeling, ct·e predispo
~it'e voor breuken . Deze kenmerken zijn den onder wi jzer noodig 
om goed zijn leerEngen te kenneu en 0 111 ziju opdracht docl
t reffend te ver vullen . 

De voornaamste zaak is het beoordeelen van den gcestestoe
~t~nd want het gaat hier om het opsporen van lieden die waardig 
zij n de functies van \eiders waar te nemen, niet alleen om reden 
van hun technische hoedanigheden, maar ook _ en vooral _ 
van hun zedeEjke waarde. Willen of niet , de « chef ,, is een 
voorbeeld, niet alleen uit het oogpunt van het wcrk dat hij 
moet verrich ten, maar ook voor wat het priYaat leven betreft . 
Vele sociale s~ rijden zouden verrncdeu worden indien de « ho f
den ,, de zedelijke hoedanighedcn bezaten overeenkomend 

0 
t 

d~ verantwoordelijkhe:d die zij te dragen hebben. me 

De aandacht der opv~eders moet dcrhalvc gericht · · Z!Jn Op 
1) de zienswijze ten opzichte va n tuch t ; 
2) het bewnstzijn van de verantwoordelijkheid ; 
3) het Yerlal!gen naar veran twoordelijkheid . 
4) de k rach tdadighe:d ; • ' 
5) den initiatiefsgraad ; 
6) de koelbloedigbeid . 

Op de bewaarschool en op de J h 
agere se ool is er nat.uurliJ' k 

geen Investie van aan de kinderen te v . 
. . l agen wat ZÎJ. 1 1 

over de verschillende h1erboven vermelde c en rno 
punten, maar wel van 
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ze in ' t oog te houden om waartenemen hoe zij zich gedragen. 
De onderwijzers beschikken over m~nigvuld1ge gelegenheden om 
Zich van deze taak te kwijten, want zij leven dagelijks met de 
scholieren. z :j kunnen ze_er goed de verhoudingen van oorzaak 
tot gevolg vastleggen, indien zij het slecht.s willen ! 

Er moet ook nagegaan worden of de kinderen een neiging 
vertoonen tot verbetering wanneer hun opmerkingen worden 
gedaan, ofwel of de gebreken met de jaren verergeren. 
, Op de lagere school kan de ontwikkelingsgraad van de leer
t~gen reeds zoo gevorderd zijn, voor wat betreft de i.oedanig
heden welh rechtstreeks in verband staan met de beroépéll, dat 
het tocpasson van zekere testen voor de_ beroepskeuze reeds ge
recht.vaarrligd is. 

Van dan af onder!:che1den zich bijna zeker diegenen die voor 
meer ontwikkelde studies bestemd zijn van diegenen d:e hand
werkers zullen worden. · 

De waarnemingen zullen gedurende -de humaniora 'voortgezet 
worden, w'an t het is gedurênde dit tijdperk dat de karakteris
tieken der " !eiders » z:ch na.der veropenbaren. 

Wellicht komt de tijd wanneer het psychotechnisèh onder
zoek op het einde der humaniora zal voorgeschreven worden. 

Voor de iutellectueelen schijnt het oriëntatietijdvak te ein
digen met het aanvangen .der hoogere studies. Nochtans kunnen 
de maanden in den legerdionst doorgebracht te · baat genomen 
worden om al de vorige aa.nwijzingen aan te vullen, voor, zoo
verre de . met de instructie gelaste officieren aan de reoriëntat ie 
' ' al de zorg besteden welke deze vereischt. 
Voor wat de toekomstige handwerkers betreft, blijft hetgene 

hierboven gezegd werd de bewaar- en lagere soholen geldig. 
De waarnemiugen moeten op de beroeps- of nijverbeidsschool 

voortgezet worde1,1 t en einde een rationeele rangschikking der 
jonge Eeden te kunnen opmaken. 

Bovendien zijn de testen voor de beroei}skeuze toe te passen · : 
gezamenlijke proefn emingen en afzonderlijke proev~n . Het doel 
is de opsporing van het gehoorgeheugen, het gezichtsheugen, de 
concentratie van de aandacht, de verstrooide aandaobt, de drij
vende aandaoht, de redeneeringsgeschikth!'lid , de aandoenlijkheid, 
de bvndigheid , het prac•isch verstand, de logica, de geschiktheid 
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voor automatisatie, enz. _H et geheel .!fan aa?gevuld worden door 
een n ieuw geneeskundig onderzoek waarvaµ de u it slagen zullen 

worden vergelekep met die ~elke door de yorige mdiscbe onder

zoeken geleverd werden. 
Zoo begrepen is de beroepsoriëntatie slecb ts eep. noodige pal

liatief voor de beroepsselect~E; waµt zij verzach.t er de brutali
teit van door aan de selectie sujecten voor te stellen die in staal! 
z.ijn te slag~n in de p~oeven welke zij moeten onqergaan. 

Enkellingen selectionneeren komt er op aan te .zeggen, aan de 
eenen : « Uw bekwaambeden, uw gesobiktbeden, uw boedanig

heden passen ons, wij nemen U aan »; aan de anderen : « Gij 
voldoet niet aan de geeiscbte voorwaarden, wij weigeren U ». 

Dit doet ons denken aan de keurig van materialen. van werk
tuigen, van gebouwen. Met andere woorden, de menscben en de 
zaken worden met dezelfde barscheid gehandeld . . Daar de selec
t ie jonge elemen ten betreft, kan dit den indruk verwekken van 
onverdiende hardeheid; b itterbeid en opstandig gevoelens ver
oor zaken die schadelijk zijn niet alleen voor den mensch maar 
ook voor de ~menleving. ' 

E en ander voordeel van de stelselmatige oriëntatie vindt men 
in de samenstelling van een bundel waarin worden opge · nom en 
al de voorvallen geaurende den wasdom en den gan . d 

· "kk 1· d · d' 'd · g van e a.lgemeene ontw1 e mg er m iv1 uah teit. 

Zoodoende zal, mits de aldus verzamelde gege 
. vens te zien 

toepassen door menscben die den vasten wil hebbe . 
n er r ekenmg van te houden, ons V aderland a.an het hoofd .. 

' van z1 · tel 
lingen en ondernemingen , beschikken over Leid Jn ms -
dien naam, die in staat zijn hun burger r hetrs, waardig van 

. . p ic en te ver vullen 
tot de mterste opoffermg, de~e van hun leven. 
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