
? voor een groep van negen bewoners deel aan deinvoering. Geconcludeerd werd, dat het pro-gramma inderdaad effectief was. Ik wil nu komen tot een beoordeling van hetboek en van het onderzoek. Het boek is helder geschreven en leest plezie-rig. Binnen het kader van het onderzoek komt te-vens veel interessante informatie naar voren overde wijze, waarop bij de start van het onderzoekaan de zorg voor deze bewoners was vormgege-ven. Het is zorgelijk om te lezen hoe weinig pe-dagogisch er doorgaans nog gedacht wordt enhoe weinig tijd er beschikbaar is voor indivi-duele aandacht voor de bewoners. Uit deze op-merking blijkt al, dat ik de doelstelling van hetbeschreven onderzoek zeer relevant vind. Ookde poging, die is gedaan om de problemen vande opvoeding van deze groep bewoners in eentheoretisch kader te plaatsen is van belang. Hetuitgangspunt om de opvoeding van deze bewo-ners te bekijken vanuit de hechtingstheorie leidttot een vruchtbare manier van kijken

naar de (te-korten van) de opvoeding van deze bewoners. In de beschrijving van het onderzoek isvooral de weergave van het proces van ontwik-keling interessant. Het uitgangspunt, dat alle ge-ledingen binnen de zorg geïnformeerd en bij hetwerk betrokken moeten worden lijkt essentieelvoor het bereiken van duurzame veranderingenbinnen de organisatie. Het blijkt, dat in de loopvan het implementatieproces nog veel veranderdmoet worden, omdat de organisatorische om-standigheden in een instelling dat noodzakelijkmaken. Een punt van kritiek betreft de theoretischeonderbouwing van de opvoedingsprogramma's(doelen en activiteiten). Vanuit welke achter-grond bezien zijn nu juist deze doelen en activi-teiten van belang voor de betrokken bewoners?Het bekijken van de opvoeding vanuit de moge-lijkheden tot hechting schiet voor het rechtvaar-digen van deze concrete keuzen mijns inzienstekort. Vergeleken bij het implementatieonderzoeksteekt het evaluatieonderzoek, dat

vervolgenswerd uitgevoerd wat magertjes af. Het onder-zoek werd uitgevoerd in één groep met negenbewoners. Het is begrijpelijk, dat er binnen hetkader van dit onderzoek geen gelegenheid wasmeer proefgroepen te onderzoeken. Jammer isechter naar mijn smaak, dat de resultaten overhet succesvol gebruik van de methodiek in zogrote mate steunen op beoordelingen door directbetrokkenen. De beoordeling van 'succes' vanopvoedingsprogramma's bij meervoudig gehan-dicapten is in het verleden erg moeilijk geble-ken. De resultaten van eerder onderzoek leiddensoms tot onbegrip, zoals die tot uiting kwam mde krantenkop 'Moet een glimlach een miljoenkosten'? In dit onderzoek is grote moeite gedaanvalide instrumenten te ontwikkelen voor de ef-fectmeting. Het lijkt echter zinvol, dat er voor debeoordeling van het effect meer beoordelingendoor externe waarnemers plaatsvinden. Deze op-merking komt mede voort uit het nader bekijkenvan één van de instrumenten, de

VragenlijstEvaluatie Werkwijze. Deze vragenlijst tracht hetoordeel van de medewerkers over het effect vanhet invoeren van de methodiek te achterhalen. Inde gestelde vragen zijn veel meer aanknopings-punten te vinden voor het noemen van positievedan van negatieve effecten. Ik vraag me af of deantwoorden op deze vragenlijst daardoor nieteen wat geflatteerd beeld opleveren. Ondanks deze punten van kritiek vind ik ken-nisnemen van de gebruikte methodiek zinvolvoor iedereen, die vormgeeft aan de opvoedingen verzorging van ernstig meervoudig gehandi-capten. Het is te wensen, dat de onderzoekers degelegenheid zullen krijgen hun methodiek opgrotere schaal te evalueren. G.M.P. Loots A. S. van Sandick & A. M. Schaap-NeuteboomRendement van een bedrijfsopleiding. Een In-strumentvoor het bepalen van het financiëlerendement van trainingen Academisch proefschrift. Albert Heijn Opleidingen,Zaandam 1993,127 pagina's ISBN 90 900 6370 6 Van Sandick en Schaap

(1993) hebben onder-zoek gedaan naar het rendement van een be-drijfsopleiding. De bedrijfsopleiding die isonderzocht is een opleiding voor afdelingsmana-gers, in het proefschrift stelselmatig afgekort totAM-opleiding. In het onderzoek staan de vol-gende vragen centraal; 1. Wat is het door de AM-opleiding veroor-zaakte resultaat van het werkgedrag? 2. Welke directe en indirecte fmanciële inspan-ningen worden gedaan voor ontwikkeling,uitvoering, organisatie van en deelname aan



? de AM-opleiding?3. Wat is het trainingseffect minus de trainings- kosten bij de AM-opleiding?Aan deze onderzoeksvragen wordt een algeme-ner doel toegevoegd: het bepalen of de methodeook geschikt is om het rendement te bepalen vanandere opleidingen. Het onderzoek omvat een quasi-experimenten de onderzoekers hebben getracht zo nauw-keurig mogelijk kosten en baten in monetaireeenheden zichtbaar te maken. Het streven de re-latie tussen kosten en baten van opleidings-inspanningen op wetenschappelijk verantwoordewijze vast te stellen verdient alle lof, aangezienalle pogingen tot op heden zijn gestrand op me-thodologische problemen die zijn te herleiden totdefmitorische, causale en meettechnische pro-blemen, ofwel problemen met betrekking tot deconcepmalisering van de problematiek en hetdesign van het onderzoek. Wat betreft het conceptuele kader kan wor-den gesteld dat de onderzoekers de begrippenhelder hebben gedefinieerd. Onder rendementverstaan zij

het trainingseffect minus de trai-ningskosten. Trainingseffect wordt omschrevenals: &quot;het door de training veroorzaakte resultaatvan het werkgedrag, berekend als het verschiltussen het resultaat van een opgeleide en niet-opgeleide medewerker. Dit verschil wordt uitge-drukt in geld (p. 8)&quot;. Onder resultaten wordt ver-staan 'meetbare gevolgen'. Onder werkgedragde '[...] activiteiten van de medewerker in hetkader van de functie-uitvoering'. En met trai-ningskosten bedoelen de onderzoekers '[...] alledirecte en indirecte financiële inspanningen diegedaan worden voor ontwikkeling, uitvoering endeelname aan de training'. Met deze definities^eet de lezer wat deze onderzoekers in het ver-volg van het betoog verstaan onder het 'rende-ment' van een bedrijfsopleiding. Men kanevenwel kritiek hebben op de definities van deonderzoekers. Zo kan men zich afvragen of deevaluatie van bedrijfsopleidingen ook niet tot dekosten zou moeten worden gerekend en of hetbegrip 'training' zonder

meer synoniem magborden gesteld met het begrip bedrijfsopleiding.Training wordt door velen als een reductionis-tisch concept opgevat en gereserveerd voorscherp omschreven kwalificaties. Onder het be-grip bedrijfsopleiding vallen ook voorzieningendie erop gericht zijn doelgerichte leerprocessente realiseren m het kader van de loopbaan- of organisatie-ontwikkeling. Die componenten vanhet begrip bedrijfsopleidingen worden zeker nietgedekt met de term training. Op zich is dat in hetonderzoek verder geen probleem, omdat de on-derzoekers de opleiding waar het om gaat, deAM-opleiding, voldoende duidelijk beschrijven. Vervolgens beschrijven de onderzoekers me-thoden die gebruikt zijn om baten van training ingeld uit te drukken. Daarbij komen zij uit op deDollarcriterium-methode. De rationale achterdeze methode is dat de geldelijke baten van deoutput van medewerkers in organisaties kanworden uitgedrukt in een tamelijk constante fac-tor die wordt afgeleid van de gemiddelde

afwij-king van een medewerker ten opzichte van degemiddelde output van alle medewerkers in eenorganisatie. De gemiddelde afwijking tot dat ge-middelde blijkt, zo stellen de auteurs op grondvan meta-analyses, vrij constant te zijn en op40% van het brutoloon te liggen. Bovendien lijktde gemiddelde output van medewerkers te lig-gen op ongeveer twee maal het salaris. De beper-king die in de toepassing van deze benaderingvan rendementsbepaling lijkt te zitten, is dat mende baten van opleidingen wel in profit-organisaties, maar niet in non-profit-organisatieskan bepalen. In non-profit-organisaties is de out-put van medewerkers immers over het algemeenniet eenvoudig in geld uit te drukken. Men denkebijvoorbeeld aan medewerkers in universiteitenen onderzoeksinstituten. De output die zij leve-ren is veeleer kwalitatief dan kwantitatief, al-thans in monetaire termen uitgedrukt, van aard. Bij de toepassing van de Dollarcriterium-methode stellen de onderzoekers zich de vraagof moet

worden uitgegaan van de bruto loonkos-ten of de totale loonkosten, dat wil zeggen deloonkosten exclusief of inclusief de werkgevers-lasten aan premies en dergelijke. Bij de werkge-ver van de onderzoekers blijkt dat een factor1.72 te schelen. De onderzoekers stellen dat dewerkgever bereid is de totale loonkosten voorzijn rekening te nemen, en concluderen dat in ditgeval bij het bepalen van de output van de mede-werkers moet worden uitgegaan van 172% vanhet bruto salaris. Deze keuze is op zijn minst dis-cutabel, omdat in de Amerikaanse artikelen,waar door de auteurs naar wordt verwezen,wordt gesproken over 'salary' en niet over 'totalwage costs'. Bovendien ligt de verhouding tus-sen brutoloon en de totale loonkosten in de Ver-enigde Staten anders. 395 FCDAGOGISCHE STUDltN



? De formule die in het onderzoek is toegepastom het financiële resultaat van de opleiding teberekenen luidt: E = T. N . Dt. Sdy. T is het ge-schatte aantal jaren dat een opleiding effectheeft. N is het aantal cursisten waarvoor het re-sultaat wordt berekend. Dt is het gemiddeldeverschil tussen opgeleide en niet-opgeleidewerknemers, uitgedrukt in resultaat van hetwerkgedrag. Sdy is de meerwaarde van werkne-mers die één standaarddeviatie boven de gemid-delde produktiviteit presteren. De keuzen die deonderzoekers maken voor de waarde van de fac-toren in het berekeningsmodel, zijn discutabel.Birmen de personeelsselectiepsychologie, waar-uit de formule afkomstig is, ligt het voor de handeen T-waarde in te voegen. Die T-waarde is danhet aantal jaren dat een medewerker bij een be-drijf werkzaam is. Maar toegepast op opleidin-gen lijkt het niet zonder meer mogelijk het aantaljaren dat een opleiding effect heeft te bepalen.Al naar gelang de functie van de opleiding, deaard van de

verworven kwalificaties, transfer-processen en omgevingsfactoren, varieert deT-waarde als produkt van genoemde categorieënvariabelen. Over de waarde van Sdy is ook denodige voorzichtigheid geboden. De onder-zoekers dekken zich wat dat betreft goed in, enberekenen het rendement van de opleiding voordrie waarden van Sdy, namelijk voor 40%, 70%en 100% van de totale loonkosten. Het zal nuduidelijk zijn waarom het verschil tussen debruto loonsom en de totale loonkosten zo be-langrijk is. Sdy wordt namelijk vermenigvuldigdmet de totale loonkosten, hetgeen rechtstreeksdoorwerkt in de waarde van het rendement. Wat betreft het design van het onderzoekhebben de onderzoekers gekozen voor een quasi-experimenteel design. De experimentele groepafdelingsmanagers is vergeleken met een groepassistent-afdelingsmanagers. Dat dit leidt tot eenbron van mogelijke bias tussen beide groepen isinherent aan het gekozen design, maar eventueleverschillen zijn voor een

aantal variabelen ge-controleerd. Verder kan over het design worden opge-merkt dat door de keuzen in het conceptuele ka-ptDAcoaiscHc allerlei gevolgen van een opleiding, zoalssTUDitN bijvoorbeeld toegenomen arbeidssatisfactie ofeen hechtere groepscultuur, die een positief ef-fect kunnen hebben op de produktiviteit en toe-gevoegde waarde van werknemers inorganisaties, buiten beschouwing worden gela-ten. Dat houdt in dat een complex aan arbeids-en organisatiepsychologische variabelen kan in-terveniëren met de treatment, hetgeen de internevaliditeit van het onderzoek m gevaar brengt. 396 Ten slotte de gehanteerde meettechnieken.Voor de toepassing van de Dollarcriterium-methode is het cruciaal de grootte van het trai-ningseffect vast te stellen. In het onderzoek is ditmet name gedaan door het verschil tussen dewaarden van een beoordeling van het functione-ren voorafgaand aan en na afloop van de oplei-ding vast te stellen. Er zijn drie groepenbeoordelaars

onderscheiden: de cursist zelf, deleidinggevenden en collega's. Aan de hand vaneen aantal gedragscriteria dienden de beoorde-laars een score toe te kennen op een vijfpunt-schaal. De schaal varieert van duidelijk onderhet niveau van de functionaris tot goed op het ni-veau van de functionaris. Met de waarden opdeze ordinale variabele worden vervolgens ge-middelden, standaarddeviaties en (co)variantie-analyses uitgevoerd, hetgeen statistisch eigenlijkniet verantwoord is, maar wat in de praktijk vanhet sociaal-wetenschappelijk onderzoek vaakgebeurt. Zolang het in dat geval gaat om het be-vestigen van grove verschillen tussen factoren,verschillen die wellicht ook reeds langs andereweg zijn geconstateerd, lijkt daar weinig op te-gen. Maar als het er op aankomt dat dergelijkeverschillen worden getransporteerd naar een for-mule waarmee op de gulden nauwkeurig zoukunnen worden berekend wat het financiële ren-dement is van een opleiding, dan moet toch watscherper worden

gekeken naar de houdbaarheidvan deze werkwijze. Mijn aarzeling wordt nogversterkt door de onthutsend lage interbeoorde-laarsbetrouwbaarheden die voor zowel de voor-meting als de nameting zijn geconstateerd. Detotale correlatie tussen de beoordelingen vanverschillende groepen beoordelaars stijgt niet uitboven de .44. Dit probleem is nogmaals aan de orde als deDt-waarde moet worden vastgesteld. Die Dt-waarde is de effectgrootte (het verschil tussenhet gemiddelde van een getrainde en een niet-getrainde groep, gedeeld door de standaardde-viatie van de criteriumvariabele van de niet-getrainde groep). De Dt-waarde drukt dus het re-latieve trainingseffect uit. Dat is op zich eenjuiste benadering van de bepaling van de effec-tgrootte, maar het venijn zit in de betrouwbaar-heid van de grootte van de standaarddeviatie van



? de niet-getrainde groep). Die standaarddeviatieis gebaseerd op de oordelen van de niet-getrainde personen en uit het voorgaande is ge-bleken dat deze beoordelingen maar in beperktemate correleren met de beoordelingen van lei-dinggevenden en collega's. Bij de gekozen onderzoeksmethode, waar zo-veel afhankelijk is van de beoordeling door deverschillende groepen, lijkt de interbeoorde-laarsbetrouwbaarheid onaanvaardbaar laag. Hetwekt daarom ook verwondering dat er kennelijkgeen beoordelaarstraining heeft plaats gehad omdit voor het onderzoek dramatisch feit te voorko-men dan wel te herstellen. Wat betreft de uitkomst van het onderzoeknog een slotopmerking. Bij het gebruik van deformule dienen zoals gesteld enkele aannames teworden gemaakt. In de eerste plaats is dat deSdy-waarde. Dat is de toegevoegde waarde vande werknemer die één standaarddeviatie meertoevoegt aan het rendement van de organisatieten opzichte van de gemiddelde werknemer.

Insalarissen uitgedrukt, is een conservatieve schat-ting van de Sdy 40% van het salaris. Zoals ge-steld kiezen de onderzoekers voor de totaleloonkosten, hetgeen een factor 1,7 verschil uit-maakt. Bovendien kiezen zij voor de berekeningvan het rendement voor een Sdy van 70%, inplaats van de veilige 40%. Voorts dient deT-waarde te worden vastgesteld. De T-waarde ishet gemiddelde aantal jaren dat een opleiding ef-fect heeft. De T-waarde wordt in dit onderzoekop vier jaar gesteld. Zodoende komen de onder-zoekers op een rendement van ƒ 32.250,- percursist. Maar als de meer veilige weg wordt gekozen,en het bruto salaris wordt als uitgangspunt geno-nien, met een Sdy van 40%, dan wordt het rende-nient van de opleiding negatief! De verliespost is^n ƒ 5.850,- per cursist. Op zijn minst een be-tlenkelijk resultaat. Dat de aannames vooralsnogtnoeilijk empirisch kunnen worden gefundeerd iseen zwak punt in het onderzoek. Immers, het re-sultaat van de tamelijk complexe

kosten-baten-analyse blijft afhankelijk van normatieve keuzen^'e in discussies met lijnmanagers worden ge-maakt. Toch is een positieve opmerking als afron-'^ing op zijn plaats. Wetenschappelijk onderzoekop het terrein van de bedrijfsopleidingen is nogsteeds schaars. Het is dan ook toe te juichen dat•nedewerkers van grote ondernemingen in Ne-derland in staat worden gesteld grondig onder-zoek te doen naar aspecten van bedrijfsoplei-dingen. Dergelijk onderzoek moet meestalworden uitgevoerd onder moeilijke condities. Erzal echter nog wel het nodige moeten gebeurenom kritische wetenschappers van de geclaimderesultaten te overtuigen. M. Mulder 397 noAeoeiscHe STUDIËN


