
? te signaleren, deze doeltreffend te analyserenof te diagnostiseren, en de geanalyseerde pro-blemen te verhelpen. Daarbij wordt zowel aan-dacht gegeven aan de achterliggende visie vande leerkracht, het schoolteam en de schoollei-der, als aan concrete activiteiten die in schoolworden genomen om leerlingen met leerpro-blemen te helpen. Blees-Booij (ROA, Amster-dam) deed verslag van een onderzoek naar demaatregelen die gemeenten hebben genomenmet het oog op de aanstaande decentralisatievan het onderwijsachterstandsbeleid. Uit hetonderzoek bleek dat een relatief groot aantalgemeenten reeds begonnen is een achterstands-plan op te stellen. Niettemin moest in vrijwelalle gemeenten nog veel werk worden verricht,ten aanzien van zowel de inhoudelijke uitwer-king van de plannen, als het overleg metschoolbesturen en instanties binnen en buitende gemeentelijke organisatie. Het onderzoek dat in de sessie 'Beleids-effectiviteit' werd gepresenteerd sloot hiernauw op aan. Pijl (RUG) deed verslag van

eenonderzoek naar het effect van het WSNS-beleid op de deelname aan LOM en MLK. Uithet onderzoek bleek dat de deelname, instroomen verblijfsduur voor de schooltypen LOM enMLK sinds de invoering van het WSNS-beleidniet verder is gegroeid, of minder is gegroeiddan in de jaren ervoor. Niettemin kunnen dezeontwikkelingen niet geheel worden toegeschre-ven aan het WSNS-beleid. De reden daarvooris, zo gaf Pijl aan, dat de groei van het LOM alvoor de implementatie van het WSNS-beleidwas afgenomen en in het MLK de eerste teke-nen van een ombuiging tegelijk met de eersteconcrete maatregelen in WSNS-verband zicht-baar werden. Vanuit de zaal werd geopperd datvoor de invoering van het WSNS-beleid hetoverheidsbeleid ook al gericht was op terug-dringing van het aantal leerlingen in het speci-aal onderwijs. Dat zou kunnen betekenen dathet geheel aan beleidsprogramma's op dit ter-rein wel degelijk haar vruchten heeft afgewor-pen. Hellings en Seis (KUL) presenteerden aan-sluitend een

onderzoek naar.de loopbanen vanleerkrachten in het Vlaams secundair onder-wijs. Daarin kwam naar voren dat er op veelscholen sprake is van taakintegratie. Leer-krachten krijgen in toenemende mate naast hunonderwijzende taak ook beleidsmatige takentoebedeeld. Tegelijkertijd bleek dit echter niette leiden tot meer tevredenheid onder leer-krachten over hun werk op school. Hellings enSeis opperden dat de reden hiervoor waar-schijnlijk ligt in de taakverzwaring die veelalmet taakverbreding gepaard gaat. Leerkrachtendie niet-lesgebonden taken op zich namen ble-ken namelijk slechts in een beperkt aantalgevallen een gedeeltelijke vrijstelling van hunlestaak te krijgen. Luyten (UT) presenteerde tot slot eenonderzoek naar verschillen in wiskundepresta-ties tussen parallelklassen, dat hij samen metDe Jong (RUG) had verricht. Uit hun analysekwam naar voren dat de verschillen tussenklassen en leerkrachten aanzienlijk kleinerwaren dan de verschillen tussen scholen. Inveel opzichten bleek de autonomie van de

leer-krachten ingeperkt te worden. De inhoud en dedoelen van het onderwijs, evenals de inhoud,de frequentie en beoordeling van proefwerkenwerden gezamenlijk vastgesteld. Luyten en DeJong concludeerden dat deze afstemmingwaarschijnlijk leerkrachten van parallelklassenaanzet om eenzelfde niveau te bereiken methun leerlingen. Tegelijkertijd bleek echter dattussen leerkrachten van parallelklassen, watbetreft hun stijl van lesgeven, wel grote ver-schillen bestonden. Dat wekt de indruk dat deleerstof die aangeboden wordt van groterbelang is voor de prestaties van leerlingen dande manier waarop deze wordt aangeboden. Almet al een interessante vraag voor vervolgon-derzoek, en voor een presentatie op de volgen-de ORD. Beroeps- en bedrijfsopleidingen en volwasse-neneducatie (S.J. van Zolingen, TO, UniversiteitTwente, Enschede) De organisatie had de presentaties en symposiaondergebracht in drie papersessies, één poster-sessie en een forum waarin werd gediscus-sieerd over de relatie tussen

onderzoek en prak-tijk van bedrijfsopleidingen. De eerste papersessie 'Beroepsonderwijs'was erg overladen met vijf papersessies die intwee uur gepresenteerd èn bediscussieerdmoesten worden. Dit laatste schoot er dan ookhelemaal bij in en dit verminderde de toege-voegde waarde voor de deelnemers en presen-tatoren aanzienlijk. Papers op het gebied van de



? volwasseneneducatie waren duidelijk onder-vertegenwoordigd. De papers van Onstenk (UvA) en VanZolingen, Streumer en Nijhof (UT) betroffenbeide de wijze waarop het beroepsonderwijs inkan spelen op de vele en snelle veranderingendie vanuit het arbeidssysteem op het beroeps-onderwijs afkomen. In beide papers werd de roldie kernproblemen kunnen spelen in hetberoepsonderwijs nader onderzocht. Van Zo-lingen e.a. deden een empirisch onderzoekwaarin kernproblemen werden geoperationali-seerd in de autoreparatiesector voor de beroe-pen servicemanager en diagnosetechnicus. Zijinterviewde 30 beroepsbeoefenaren in 20garages. Van Zolingen e.a. legden vooralnadruk op de spanningsvelden zoals tijd versuskwaliteit; belangen van het bedrijf versusbelangen van de klant; korte termijn denkenversus lange termijn denken waarin deze kern-problemen zich afspelen en de sleutelkwalifi-caties waarover de servicemanager en de diag-nosetechnicus moeten beschikken om ze op telossen. Daarnaast

waren de paperauteurs vanmening dat de gedachte om kernproblemen opte nemen in de eindtermen van het beroeps-onderwijs, om beroepen meer te 'contextuali-seren', bijvoorbeeld door herinrichting van dehuidige eindtermen tot de reële mogelijkhedenbehoort. Onstenk ging dieper in op de benut-ting van kernproblemen om het beroepsonder-wijs te verbeteren. Het gaat daarbij niet directom het oplossen van, maar om het lerenomgaan met kernproblemen. Per beroep kaneen karakteristieke set problemen wordenonderscheiden die is opgebouwd uit een meng-sel van: productieproblemen, regelproblemen,organisatieproblemen, lidmaatschapsproble-men, sociaal culturele problemen en samen-werkingsproblemen. Onstenk onderzocht opbasis van eindtermendocumenten en literatuuro.a. de zorgsector. De zorgsector maakt groteveranderingen door. Een typisch kernprobleembleek dat door tijdsdruk en verzakelijking deverplegenden en verzorgenden in een dilemmaterechtkomen waarin hun uitgangspunt om

debelangen van de cliënt centraal te stellen somssTUDitN haaks staan op de tijdsdruk waarin ze dagelijksmoeten functioneren. Onstenk benadrukte datondanks het feit dat onderzoek heeft aange-toond, dat er een reëel spanningsveld bestaattussen doelmatigheid en een humaan verzor-gingsmodel, dit kernprobleem niet explicietwordt gethematiseerd in de bestaande eindter-men. Frietman (KUN) presenteerde onderzoek(uitgevoerd in samenwerking met Onstenk),waarin het lage rendement (50%) van het leer-lingwezen in verband werd gebracht met regio-nale netwerken in het leerlingwezen. Frietmanen Onstenk onderzochten de vraag hoe het leer-lingwezen op regionaal niveau is ingebed innetwerken van bedrijfsleven, consulent, RBAen streekscholen en welke effecten dit heeft opde kwaliteitsbewaking en het rendement vanhet leerlingwezen. Zij concludeerden dat debetekenis van regionale netwerken evident isen met name tot uiting komt in de kwaliteit vande begeleidingsstructuur i.e. het samenspel vande

betrokken actoren; de kwaliteit van de ver-schillende typen netwerken afhankelijk is vande kwaliteit van de afzonderlijke en gezamen-lijke actoren; puur leerlinggebonden netwerkenkwetsbaarder zijn dan andere typen netwerken;leerlingoverstijgende netwerken continuïteitbieden (mits actief), maar gemakkelijk eensluimerend bestaan kunnen leiden; geïnstitutio-naliseerde netwerken (goa's) in het algemeenuitzicht bieden op een hoog rendement, maar erook sprake is van strenge selectie 'aan depoort'. Een essentiële uitkomst was dat de fei-telijke rol en effectiviteit van regionale net-werken niet of zeer moeilijk is aan te tonen. Ditroept de vraag op naar de zin van dit onder-zoek. Van Batenburg (RUG) presenteerde onder-zoeksresultaten over de loopbaan van voortij-dige schoolverlaters na het MBO (VSV'ers).Hij deed dit aan de hand van een eindelozereeks tabellen die hij vlot behandelde zonderlang stil te staan bij verklaringen van feiten encijfers, waarmee hij zijn toehoorders mijnsinziens jekort deed. Van

Batenburg onderzochthet MBO-cohort dat in 1987 zijn opleidingaanving. Bij de VSV'ers nam hij twee vragen-lijsten af, één ruim een jaar en één ruim driejaar na schoolverlaten. De belangrijkstegenoemde reden voor schoolverlaten was zit-tenblijven. De zittenblijvers ondervinden waar-schijnlijk leerproblemen kunnen in een nega-tieve spiraal terecht komen, aldus een door VanBatenburg aangehaalde verklaring van Finn(1994). Een andere belangrijke reden was on-tevredenheid over de sfeer op school. Ook dit



? feit past binnen de conceptualisering van Finn,waarbij de school niet past binnen het zelfbeeldvan VS Vers, aldus Van Batenburg. Werkloos-heid komt nauwelijks voor bij de VSV'ers(slechts 8%). De arbeidsmarkt biedt VSV'ersuit het MBO blijkbaar voldoende mogelijk-heden tot mobiliteit: 42% van de VSV'ers heeftruim drie jaar na schoolverlaten werk op mid-delbaar niveau gevonden, hetgeen hoger is danhet niveau van hun vooropleiding. Hierbij valtop de VSV'ers die langer in het onderwijs-systeem zijn gebleven (van opleiding ver-anderd) op een hoger niveau werken. Dit is eenleuke uitkomst die de human capital theoriebevestigt. Een verontrustend punt is de lageremobiliteit van de vrouwelijke VSV'ers. VanBatenburg beveelt aan voortijdig schoolverla-ten tegen te gaan door 'at risk' leerlingen bin-nen ROC's tijdig in een ander traject te plaat-sen om te voorkomen dat ze blijven zitten. Tenslotte rapporteerde Sandra van de (UA),van oorsprong een linguïst, over leren lezen inde basiseducatie. Hij was een

buitenbeentje indit gezelschap: de enige Belg in dit thema en deenige met een onderwerp uit de volwassenen-educatie. Hij presenteerde sober en legde hel-der en duidelijk uit dat het er niet om gaatwelke leesmethode wordt toegepast in de basis-educatie, maar dat de juiste vraag is 'wanneermoet je welke methode toepassen (vorm vsbetekenis)?' In deze keuze speelt volgensSandra een combinatie van factoren zoals,affectie, cognitie, angst en motivatie een door-slaggevende rol. De tweede papersessie 'Bedrijfsopleidin-gen' was eveneens met vijf presentaties over-laden en dit bleef niet zonder gevolgen. Degezamenlijke lezing van Warmerdam (KUN)en Thijssen (UU) viel voor de helft in hetwater, mede doordat de voorzitter zich aan hettijdschema hield. De toehoorders misten hier-door de presentatie van de resultaten doorThijssen en dat was erg jammer. Een voordeelwas dat als gevolg van deze strakke tijdsbewa-king er wel tijd was om te discussiëren aan heteinde van de presentaties. Gielen (STOAS,

Wageningen) verteldeover de achtergrond van onderzoek naar hetfaciliteren van sectorale innovatie. Zij conclu-deerde op basis van drie case studies in de glas-tuinbouw, de installatietechniek en de brood-bakkerij, dat het reguliere beroepsonderwijs in het innovatieproces van een bedrijfstak geengrote rol speelt. Zij is van mening dat ROC'shet beste kunnen aanhaken bij bestaande net-werken; dat ROC's hun kennisbronnen gebrui-ken om de eigen kennis te verbeteren en nietom kennisontwikkeling in bedrijven te facilite-ren en dat ROC's alleen een continue rol spelenin de kennisinfrastructuur als ze hun eigen ken-nis managen. Vermeulen, Streumer en Van der Klink(UT) onderzochten ontwikkelingen op hetgebied van human resource development(HRD) tussen 1992 en 1996 aan de hand vantrendartikelen in een aantal geselecteerde HRDtijdschriften. Deze artikelen waren vooral vanbeschouwende aard. Zij concludeerden dat hetbij organisatorische ontwikkelingen met nameging om: veranderingsmanagement,

vorm-geving van organisaties, nadruk op teams englobalisering. Bij technologische ontwikkelin-gen stonden centraal: de informatiesnelweg,computernetwerken, multimediatoepassingen.Ontwikkelingen in opleiding en ontwikkelingdie de aandacht trokken waren: de eigen ver-antwoordelijkheid van werknemers voor lerenen loopbaanontwikkeling en just-in-time leren.Er was vanuit de toehoorders kritiek op degehanteerde selectiecriteria voor de tijdschrif-ten. Zij meenden dat door de gevolgde selectie-procedure bepaalde technologische en organi-satorische ontwikkelingen onderbelicht bleven. Warmerdam (KUN) en Thijssen (UU) ver-telden over de achtergronden van onderzoek bijzes lokale banken naar organisatieveranderin-gen en opleidingsbeleid. De banken warenautonoom en bleken met name afhankelijk vanhun voorgeschiedenis en de door hen gehan-teerde management concepten (schaalgrootte,marktpositie en technologie bleken minderbelangrijk) verschillende keuzes te maken inorganisatie- en

personeelsstrategieën. Span-ningsvelden die in het opleidingsbeleid ont-stonden door deze veranderingen waren vol-gens Warmerdam en Thijssen: opleiden van hethele personeel versus doelgroepen; het aanle-ren van brede basiskwalificatie versus specia-listische functiegerichte kwalificering; stan-daardopleidingen versus kwalificering op studunmaat; aandacht voor personeelsontwikkelingversus functiegerichte kwalificering. Van der Heijden (UT) presenteerde eenmeetinstrument om individuele deskundigheid 387 PEDAGOGISCHE



? in organisaties te kunnen traceren en evalueren.Het doel van haar onderzoek was het belichtenvan manieren om obsoletie van de individuelemedewerker te voorkomen en mogelijkhedenaan te dragen om de ontwikkeling van profes-sionele competentie gedurende de gehele loop-baan te stimuleren. Het meetinstrument bevattevijf verschillende aspecten of dimensies:sociale erkenning en status, kennisdimensie,metacognitieve kennisdimensie, vaardigheids-dimensie, groei en flexibiliteit, waarop expertshoog scoren. Op basis van een pilot-study met163 items bij 233 respondenten, werkzaam opverschillende domeinen, is een vragenlijst met78 items ontworpen. Deze is afgenomen bij1000 respondenten werkzaam op middelbareen hogere posities. Van der Heijden verzamel-de zowel gegevens bij werknemers (zelfbeoor-deling) als bij de direct-leidinggevende. Ver-volgens werd de multiscale-multimethodeanalyse toegepast om te bepalen in welke matede schalen valide zijn voor het representerenvan de vijf

verschillende concepten. De resul-taten bleken bevredigend. Wognum (UT) deed onderzoek naar deinvloed van contextkenmerken en opleidings-klimaat op keuzes binnen strategisch opleidenin arbeidsorganisaties. Zij presenteerde deresultaten van een survey onderzoek bij 107voor opleiding verantwoordelijke functionaris-sen, werkzaam bij een grotere onderneming inde industrie of in de dienstverlening. Wognumonderscheidde in haar studie de vakgebiedenautomatisering en sociale vaardigheden. Ditonderscheid bleek nuttig en noodzakelijk.Organisaties blijken indien ze voor een bepaaldgebied opleiden dit organisatiebreed te doenmet name op het gebied van automatiserings-opleidingen. De opleidingsprogramma's zijngericht op vertegenwoordigers van verschil-lende functieniveaus. De nadruk ligt op ver-nieuwingsgerichte opleidingen met name ophet gebied van automatiseringsopleidingen.Een goede tweede vormen de verbeteringsge-richte opleidingen op het gebied van socialevaardigheden, die veelal

aan teams wordengegeven. De opleidingsfunctionsirissen zijnsTUDitN redelijk tevreden over de effectiviteit van deopleidingen. In vervolgonderzoek zullen ookleidinggevende hierover aan het woord wordengelaten. De derde papersessie 'Leren op de werk-plek' was met slechts vier presentaties een ver-ademing. Bastiaens (UT) presenteerde de effectevalu-atie van het EPSS (Electronic PerformanceSupport System) COBRA (Computeronder-steunende BeRoepen- en TaakAnalyse) vooropleiders/ontwikkelaars. COBRA heeft totdoel de opleider in een organisatie te onder-steunen bij het uitvoeren van een beroepen-en/of functieanalyse. Met behulp van eenquasi-experimenteel design waaraan een expe-rimentele groep (COBRA) en een controle-groep (klassikale instructie) deelnamen die bei-den een opdracht (zelfstandige functieanalyse)en een leertest (vragen over reproductieve ken-nis van beroepen- en functieanalyse) uitvoer-den en een vragenlijst invulden is onderzochtof COBRA betere werk- en

leerresultaten ople-verde. De resultaten waren niet eenduidig. DeWerkresultaten van de experimentele groepwaren significant beter dan die van de controle-groep. De leerresultaten van de experimentelegroep bleven echter achter bij die van de con-trolegroep. De experimentele groep bleek zeerweinig gebruik te maken van de informatie- enleercomponent van COBRA. Van der Klink (UT) presenteerde resultatenvan een studie naar de effectiviteit van oplei-den op de werkplek. Hij verzamelde gegevensbij 68 cursisten in zeven regionale call-centresvan de PTT over een werkplekopleiding voortelemarketeers. Naast het verstrekken vaninformatie is het de taak van telemarketeers deklanten te stimuleren tot de aanschaf van dien-sten en producten. Bij aanvang, afsluiting en12-18 weken na het volgen van de opleidingwerd de effectiviteit gemeten aan de hand vanprogressie in verkoop (gemeten met de varia-belen: verkoopgesprek, klachtenafhandeling,gespreksvaardigheden) met behulp van vragen-lijsten die

werden ingevuld door de opleider, demanager en de cursist zelf. De opleiding voortelemarketeers bleek inderdaad tot verbeteringin het verkoopgedrag van de telemarketeers teleiden en na afronding van de opleiding werdgeen regressie in dit gedrag geobserveerd. Welzijn opleiders van mening dat er een grotereleerwinst is opgetreden dan de cursisten zelf.Het is mogelijk dat sociale wenselijkheid eenrol speelt in het oordeel van de opleiders. Ookis het mogelijk dat cursisten bij aanvang van decursus hun eigen 'kunnen' te hoog inschatten.



? Feedback van de manager en van collega's ble-ken een positieve invloed te hebben op de leer-winst. Een interessant resultaat was dat voor-opleiding en zelfvertrouwen een positief effecthebben op transfer en opleidingsvariabelen,zoals kwaliteit en uitvoering, niet. Poell (KUN) presenteerde een studie waarinhij de invloed van de strategieën van actorenvergeleek met de invloed van het type werk opleerprojecten. Hij omschrijft een leerproject alseen instrument om systematisch informeleincidentele en formele leeractiviteiten van eengroep werknemers rond een probleem dat zichin hun werk voordoet weer te geven. Poellvoerde een multiple case study uit die bestonduit vier leerprojecten. Lab (in een chemischlaboratorium), Care (op een verpleegafdeling),General (bij de algemene vakken) en Dutch (bijhet vak Nederlands als tweede taal). Hijconcludeerde dat de 'actorstrategieën' meerinvloed hebben op een leerproject dan het typewerk en dat de verschillende actoren, zoalsmanagers, trainers en werknemers,

verschillen-de strategieën hanteren op grond van uiteen-lopende belangen. Naast de paperpresentaties werd een forumgehouden waarin de relatie tussen onderzoeken praktijk van bedrijfsopleidingen werdgeproblematiseerd door Baart, Thijssen, Mul-der en Lowyck. De traditionele kloof tussenonderzoek en praktijk werd als eerste ge-noemd. De wetenschap is met name geïnteres-seerd in de groei van theoretische kennis en depraktijk heeft meer belangstelling voor onder-zoek dat resultaten oplevert die direct op depraktijk kunnen worden toegepast. De forum-leden constateren tegenwoordig echter een ver-snelde vervreemding die onder andere veroor-zaakt wordt doordat alleen publiceren ininternationale tijdschriften beloond wordt,bedrijven vooral geld steken in hun primaireproces en HRM activiteiten gedecentraliseerdworden naar de lijn. Daarnaast neemt de pro-fessionalisering van bedrijfsopleiders toe. Eenander punt is dat de hoeveelheid geld voor heteerste geldstroom onderzoek afneemt waar-door er meer

contractonderzoek wordt gedaan.Dit heeft het grote nadeel dat het onderzoeksterk gefragmenteerd wordt. Ook wordt er veelte weinig onderzoek gedaan naar het procesvan opleiden. Alleen organisatieadviesbureausdoen hier iets aan, maar anderen hebben hiergeen direct belang bij dus gebeurt het niet. Decommitment van bedrijven is minimaal. Tochheeft het wetenschappelijk onderzoek op ditgebied, dat overigens nog heel jong is, dë prak-tijk wel degelijk wat te bieden, maar onnodigcomplex taalgebruik schrikt de praktijk af. Aan deze kroniek werd meegewerkt door:P. den Brok, J.F.M. de Fraiture, R. Maslowski,E.R. Savelsberg, J.N. Streumer, C. Terlouw,A.E. van der Valk, J.IA. Visscher, MJ. Volle-bregt, HJ. Vos, SJ. van Zolingen De eindredactie werd verzorgd doorJ.N. Streumer 389 l>EDAGOGISCH£ STUDIËN


