
? Beroepsonderwijs in een proces vanverandering J.N. Streumer en P. Kämäräinen 1 Introductie In jaargang XXXVIII van Pedagogische Studiën, nummer 2, 1961, gaatPhJ. Idenburg in op de 'veranderende maatschappij' en de 'functievan het technisch onderwijs' daarin. Het artikel van Idenburg heeft devorm van een driehiik: hij start zijn artikel met een aantal historischebeschouwingen over het (technisch) onderwijs, daarna gaat hij in opde grote veranderingen die op het (technisch) onderwijs afkomen enhij besluit met een terreinverkenning van wat hij noemt de 'pedago-giek van het technisch onderwijs'. In het eerste deel van zijn artikel constateert Idenburg dat er nogsteeds sprake is van een 'standmatige ordening' van de samenleving,alhoewel in 1961 de zuivere verticale structuur van de standenmaat-schappij is doorbroken. Door de opkomende techniek zijn, aldusIdenburg, tal van nieuwe technische en

semi-wetenschappelijke beroe-pen ontstaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat de trapsgewijze opbouwvan het schoolsysteem ook aan verandering onderhevig is geweest. Hetfeit dat in 1961 rekening wordt gehouden met 'gelijke kansen' wil ech-ter niet zeggen dat de piramidale opbouw van het schoolsysteem inessentie is veranderd: er wordt nog wel degelijk geselecteerd, weliswaarniet meer naar stand, maar naar intelligentie. Het technisch onderwijsis, in de ogen van Idenburg, per definitie beperkter dan het algemeenvormend onderwijs. In 'goed vakonderwijs' zitten weliswaar elemen-ten die kunnen bijdragen aan algemene vorming, maar nooit in eenzodanige verhouding dat het vakonderwijs een 'algemeen vormend enharmonisch program' kan worden genoemd. Daarna gaat Idenburg in het tweede deel van het artikel onderandere in op de ingrijpende veranderingen die zich in de lagere tech-nische school

voordoen. Hij constateert dat de plaats van de lageretechnische school in de onderwijsstructuur samenhangt met die van'de geschoolde arbeider in de maatschappij': als er nieuwe en hogereeisen worden gesteld aan arbeiders, resulterend in veranderingen inde beroepenstructuur (arbeidsdeling resulterend in nieuwe beroe-pen) en in het karakter van de arbeid (ten gevolge van opkomendemechanisatie en automatisering), dan verandert de school mee. Zo 93



? 75 JAAR ONDERWIJS EN OPVOEDING Steeg het aantal jongens (!) dat na de lagere school een voortgezetteopleiding ging volgen explosief tussen 1936 en 1956. Hij constateertbovendien dat steeds meer behoefte bestaat aan arbeiders 'wier per-soonlijkheidsstructuur en prestatiemogelijkheden' niet statisch zijn,maar 'die zich plastisch weten aan te passen' aan veranderendeomstandigheden. Heeft Idenburg het hier al over 'employability', eenonderwerp dat sinds een aantal jaren in het brandpunt van de belang-stelling staat? Ook de scheiding tussen algemeen vormend onderwijslijkt, aldus Idenburg, moeilijk onverkort te handhaven. Hij merkt opdat er in het technisch onderwijs in 1960 grote waarde wordt gehechtaan het algemeen vormend element en vraag zich af of de scheidingtussen algemeen vormend onderwijs en beroepsonderwijs nietgedoemd is te verdwijnen. In dit verband spreekt hij over een 'beel-denstorm'

die op het onderwijs afkomt. Idenburg zegt het opmerkelijkte vinden dat er veel te weinig wetenschappelijk onderzoek wordt ver-richt naar de wijze waarop het onderwijs dient te reageren op degenoemde veranderingen in de samenleving. Dit staat, volgens hem, inschril contrast tot de wetenschappelijke interesse die er bestaat vanuitde sociologie en psychologie voor onderzoek naar de menselijke factorin arbeidsorganisaties. In het derde deel van het artikel schetst Idenburg het terrein waar-mee de pedagogiek van het technisch onderwijs zich bezig dient tehouden. Dit terrein kan worden opgesplitst in drie sectoren: a. de situ-atie van de jeugd, waaruit de leerlingen die het lager technisch onder-wijs volgen afkomstig zijn, b. het werk en de werkomstandighedenwaarin de leerlingen terechtkomen als ze de opleiding hebben verla-ten en c. de doeleinden, het leerplan en de methoden die in het lagertechnisch onderwijs worden

nagestreefd of gebruikt. Wat de laatstesector'betreft, stelt Idenburg, dat hier 'de eigenlijke pedagogischetaak' van het onderwijs ligt. Het onderzoekswerk dat verricht moet worden binnen de eerstetwee sectoren heeft een 'beschrijvend en ontledend karakter', aldusIdenburg, waarmee hij bedoelt dat het onderzoek dat binnen deze sec-toren moet worden verricht een referentiekader dient op te leveren,van waaruit de derde sector kan worden ingevuld. Daarbij moet nietuit het oog worden verloren dat 'onze cultuur is gedesintegreerd toteen veelheid van delen' en dat het beroep niet meer de kern van demensvorming is, dat wil zeggen het centrum van waaruit de leerling dewereld leert kennen. Naast de wereld van het beroep zijn'vele nieuwe'werelden'^ontstaan, zoals de vrije tijd. Ook daarop moet de school deleerlingen voorbereiden. Dit betekent volgens Idenburg 'dat onzescholen ernstig tekort zouden schieten wanneer ze

slechts de arbeideren niet de gehele mens zouden trachten te vormen'. In het vervolg van dit artikel zal met name in worden gegaan op wat 94



? BEROEPSONDERWIJS IN EEN PROCES VAN VERANDERING Idenburg de 'derde sector' van de pedagogiek van het technischonderwijs noemt, overigens niet zonder ernstig rekening te houdenmet de ontwikkehngen die zich in de tweede sector afspelen. Het isimmers de primaire taak van het beroepsonderwijs haar leerhngenvoor te bereiden op de veranderende samenleving en de eisen van dearbeidsmarkt. Daarmee is de relatie aangegeven tussen de tweede enderde sector. In de samenleving vinden de laatste decennia ingrijpende veranderin-gen plaats, Idenburg rapporteert daar al over in 1961. Het tempo vandie veranderingen is de laatste jaren bovendien toegenomen.Economische, technologische en demografische ontwikkelingen lig-gen aan die veranderingen ten grondslag. Als reactie daarop is deinzet van menselijk kapitaal en de organisatie van arbeid in arbeids-organisaties veranderd, zijn

nieuwe productieprocessen in gebruikgenomen en wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van nieuwematerialen en grondstoffen. Tot voor kort bestonden veel banen vooreen belangrijk deel uit de toepassing van relatief eenvoudige, repete-rende handelingen. Deze, veelal routinematige, handelingen zijn doorde inzet van nieuwe technologieën, thans in hoge mate gestandaardi-seerd en geautomatiseerd. Doordat deze handelingen nu vaak doorcomputers of computergestuurde machines worden uitgevoerd blijftvoor de mens het plannen, beheren en controleren van de handelin-gen over. Concreet betekent dit dat in toenemende mate een beroepwordt gedaan op logisch en analytisch denkvermogen, eigen initiatief,verantwoordelijkheidsbesef, concentratie- en doorzettingsvermogen(Bauer, 1989). Naast de opkomst van nieuwe technieken en procedures zijn er teke-nen die er op wijzen dat ook de structuur van

de werkgelegenheid ver-andert (Frieling, 1995). Mede onder invloed van informatie-, commu-nicatie- en besturingstechnologieën doen zich ontwikkelingen voor inde organisatie van de productieprocessen, maar ook in de dienstverle-nende branches zijn deze veranderingen prominent aanwezig, denkaan vormen van kantoorautomatisering. De op het Taylorisme geïnspi-reerde rationaliseringsconcepten worden losgelaten en er wordt over-gestapt op veel globalere, integrale arbeidsmodellen. Er wordt meerbelang gehecht aan de flexibele inzetbaarheid van arbeidskrachten enmen probeert bewust optimaal gebruik te maken van de beschikbarekwalificaties van werknemers. Ook het werken in teams wordt steedsfrequenter toegepast. Samen verantwoordelijk zijn voor een totaalpro-duct of-dienst in plaats van een klein onderdeel blijkt tot minder fou-ten te leiden en resulteert in een toename van de

werkmotivatie(Dybowski, 1995). Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat aan een werkne- 95



? 75 JAAR ONDERWIJS EN OPVOEDING mer nu andere eisen worden gesteld dan vroeger. De snelle ontwikke-ling van producten en diensten maakt dat specifieke vakkennis snelverouderd. Dit impliceert echter niet dat een werknemer geen speci-fieke vakkennis meer nodig heeft. Integendeel, de complexiteit van detechniek en de organisade van het arbeidsproces is dusdanig toegeno-men dat vakkennis op een hoog niveau wordt verlangd (Dybowski,1995). Ook het aantal situaties waarvoor specifieke vakkennis nood-zakelijk is, is in frequentie toegenomen (Bauer, 1989). Het is voor eenwerknemer zaak om zijn kennis op peil en actueel te houden. Werk-nemers moeten dus naast vakkennis over het vermogen beschikkensteeds weer bij te leren en zich aan nieuwe situaties aan te passen. Hetbewaken en bijsturen van arbeidsprocessen vraagt om een ander soortkwalificaties dan eenvoudige repeterende handelingen.

Daarnaastwordt meer zelfstandigheid van de werknemer gevraagd en de veran-derde werkstructuren brengen met zich mee dat een werknemersteeds frequenter en intensiever moet samenwerken met anderen.Goede communicatieve eigenschappen en verantwoordelijkheidsbesefzijn hiertoe eerste vereisten (Schulz, 1990). Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan een aantal maat-schappelijke uitdagingen voor de modernisering van het beroepson-derwijs (paragraaf 2), zal gereflecteerd worden op het begrip flexibili-teit, dat perspectief biedt voor de ontwikkeling van beroepsonderwijsvoor de 21e eeuw (paragraaf 3), zal worden ingegaan op een aantalelementen van het sleutelkwalificatiedebat (paragraaf 4), zullen curri-culumregimes van een aantal Europese landen worden gepresenteerd,waaruit zal blijken hoe op verschillende manieren door het beroeps-onderwijs gerespondeerd wordt op de door de

samenleving geformu-leerde ^isen én zullen de implicaties van het debat aangaande de flexi-bilisering van het curriculum van het beroepsonderwijs en de rol diesleutelkwalificaties daarbij kunnen spelen aan de orde worden gesteld(paragraaf 5). Tenslotte zullen een aantal zaken worden geconclu-deerd (paragraaf 6). Het artikel heeft hoofdzakelijk betrekking op hetsecundair beroepsonderwijs, in tegenstelling tot het artikel vanIdenburg dat voornamelijk betrekking had op het lager technischonderwijs. Zoals bekend wordt verondersteld, is de functie van hetlager technisch onderwijs, thans voorbereidend beroepsonderwijs, alsbelangrijkste leverancier van beroepsbeoefenaren voor het bedrijfs-leven nu overgenomen door het secundair beroepsonderwijs. Hetvoorbereidend beroepsonderwijs bereidt jongeren nog slechts voor oprelatief eenvoudige assistentenfuncties. Voor het soort beroepen endaarmee gerelateerde functies,

waarover Idenburg spreekt in zijn arti-kel, worden jongeren anno 1998 voorbereid in het secundair beroeps-onderwijs. Het betreft dan beroepen en functies gesitueerd op deniveaus 2, 3 en 4 van de huidige landelijke kwalificatiestructuur. In dit 96



? BEROEPSONDERWIJS IN EEN PROCES VAN VERANDERING artikel zal, zoals blijkt uit het voorgaande, niet alleen worden gereflec-teerd op de wijze waarop het beroepsonderwijs verandert in deNederlandse situatie, maar zal naar het veranderend beroepsonderwijsworden gekeken vanuit een Europees perspectief. 2 Maatschappelijke uitdagingen voor de modernisering van hetberoepsonderwijs In de White Paper: 'Training and Learning, Towards the LearningSociety' van de European Communities Commission (1995a) wordtgeconcludeerd dat de oorzaken van de veranderingen in de samenle-ving zeer divers zijn en het onderwijs- en opleidingssysteem in Europasterk hebben beïnvloed. Op de eerste plaats betreft het de invloed vantechnologische en sociale ontwikkelingen, in het bijzonder gerela-teerd aan het gebruik van informatie- en communicatietechnologie,op de tweede plaats de invloed van

demografische ontwikkelingen entenslotte, gedeeltelijk als resultaat van de hiervoor genoemde ontwik-kelingen, structurele veranderingen in de economie en industrie. Idenburg gaat in zijn artikel kort in op de gevolgen van de 'veran-deringen in de techniek der hedendaagse productie'. Hij wijst in datverband op de tweedeling van de arbeiders ten gevolge van 'de invoe-ring van grotendeels automatische apparatuur', te weten in een groeparbeiders die tot 'gewichtige taak heeft de automatische apparatuur tecontroleren' en daarvoor beter geschoold en betaald wordt, en eengroep die de nog niet (volledig) geautomatiseerde machines moetbedienen. Hij snijdt hiermee een belangwekkend onderwerp aan dat ookthans nog volop in de discussie is. Prais (1995) constateert dat onderinvloed van technologische veranderingen in de wereld van arbeid enberoep, zich een verandering heeft voltrokken in de vraag naar

onge-schoolde arbeid. Aanvankelijk werd een toenemende vraag naar onge-schoolde arbeid geregistreerd door de mechanisatie en automatise-ring van arbeidsprocessen, waaraan gemakkelijk kon worden voldaan.In de tweede helft van de jaren negentig kan het tegenovergesteldeworden geconstateerd: de vraag naar hoger gekwalificeerd personeelneemt juist toe door verdergaande automatisering. Een groot deel vande handmatige en routinematige taken is nu geheel verdwenen en deverwachting is dat dit proces nog verder zal gaan. Gelijktijdig kanworden vastgesteld dat er sprake is van upskilling van functies.Technologische veranderingen hebben tot gevolg dat van werknemerswordt vereist dat zij een grotere variëteit aan taken beheersen, vanplanning tot en met evaluatie. Tegelijkertijd wordt door het bedrijfs-leven een toenemende behoefte geformuleerd aan multifunctionelewerknemers die beschikken

over zogenaamde polyvalente vaardig-heden. Door deze veranderingen wordt sterk de nadruk gelegd op 97



? 75 JAAR ONDERWIJS EN OPVOEDING mentale flexibiliteit en metacognitieve vaardigheden van werknemers,waardoor ze om kunnen gaan met een variatie aan producten en pro-ductieprocessen en -problemen, en waarvoor hogere probleem oplos-vaardigheden nodig zijn (Nijhof & Streumer, 1994a). Hughes (1994)merkt bovendien op dat technologische veranderingen hebben geleidtot meer teamwerk: de mens-machine relatie wordt geleidelijk aan ver-vangen door een interactie tussen teams en technische systemen.Tevens kan worden waargenomen dat door de snelle veranderingen inde technologie de intervallen tussen opleiding en werk korter worden. Demografische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de levens-verwachting is toegenomen en dat mede onder invloed van de dalingvan het geboorte-overschot in de meeste Europese landen, de bevol-kingssamenstelling naar leeftijd is veranderd. Volgens de

IndustrialResearch and Development Advisory Committee van de EuropeseCommissie (IRDAC, 1991) zullen demografische veranderingen er in2000 toe leiden dat het aantal mensen dat de arbeidsmarkt verlaat gro-ter is dan het aantal dat toetreedt. Naast een kwantiteitsprobleem kandit gemakkelijk leiden tot een kwalificatietekort, dat wil zeggen eentekort aan werknemers die beschikken over een bepaald pakket aannoodzakelijke kwalificaties. Het laatste decennium kan worden gekarakteriseerd als een periodedie wordt gekenmerkt door structurele veranderingen in de industrieen economie. Technologische veranderingen hebben regionale enlokale markten omgevormd tot een wereldmarkt en arbeidsorganisa-ties gedwongen mee te doen in een wereldwijde competitie. De mark-ten voor heel veel producten zijn wereldomvattend ('global') gewor-den en de markten voor hoog technologische producten wordenvoortgestuwd

door productinnovatie (IRDAC. 1991). In deze wereld-omvattende economie, waarin bovendien de levensduur van produc-ten en diensten afneemt, is de kwaliteit van het arbeidspotentieel vandoorslaggevende betekenis geworden voqr het concurrerend vermo-gen van ondernemingen. Er wordt niet meer eenzijdig geïnvesteerd inharde technologie, aangezien investeringen in intelligente toepassin-gen van technologie, productinnovatie en efficiëntie-verbeteringspro-cessen in grote mate blijken bij te dragen aan het succes van eenonderneming (European Communities Commission, 1993). Een volgende, zeer belangrijke, factor in de compe'titiestrijd vanondernemingen heeft betrekking op het ontwikkelen en vooral ooksnel toepassen van nieuwe kennis, gericht op productinnovatie en deverbetering van productieprocessen. Dat heeft tot gevolg dat de tijdtussen het bereiken van onderzoeksresultaat en het toepassen daarvanin

hoog tempo afneemt en deze versnelde technologietransfer wordtondersteund door de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en 98



? BEROEPSONDERWIJS IN EEN PROCES VAN VERANDERING de industrie en de uitwisseling van onderzoekers tussen beide organi-satietypen (IRDAC, 1991). Op het niveau van de onderneming wordentevens pogingen ondernomen om in de pas te blijven met nieuwe ont-wikkelingen in de markt door de implementatie van innovatieve ratio-naliseringsstrategieën. De nieuwe ontwikkelingen hebben betrekkingop de verschuiving van massaproductie voor grote markten naar klein-schalige productie voor klantgerichte markten. Klantgerichte marktenworden gekenmerkt door voortdurend veranderende behoeften en devraag naar een brede en gevarieerde range aan producten en diensten. De hiervoor bediscussieerde veranderingen in de samenleving ende arbeidsmarkt hebben een niet te onderschatten invloed op hetberoepsonderwijs. Een beperkte blik op het beroepsonderwijs, onderandere tot uitdrukking

komend in te smalle, te functiegerichte oplei-dingen is niet meer toereikend om een leven lang adequaat te functio-neren: werknemers moeten over het vermogen beschikken om zichvoortdurend aan te kunnen passen aan nieuwe situaties (Hughes,1994). Brede beroepsvorming ('multi-skilling') dat wil zeggen de capa-citeit 'to perform tasks across a number of skill areas', gecombineerdmet de 'ability of rapidly acquiring new skills' wordt de vereiste norm(Chrosciel & Plumbridge, 1995). 3 Flexibiliteit Sinds het midden van de jaren tachtig heeft de term 'flexibiliteit' eensleutelpositie ingenomen in de debatten over de manier waaropbedrijven moeten reageren op externe bedreigingen en nieuwe eisendie aan hen worden gesteld om hun marktpositie te kunnen consoli-deren of zelfs te kunnen verbeteren. Hierna zal een aantal uitspraken over flexibiliteit in relatie tot dearbeidsmarkt worden gepresenteerd: 1 Als gevolg van

technologisch, economische en organisatie-ontwik-kelingen doen werkgevers een ander en wellicht zelfs groter beroepop hun werknemers dan voorheen. Over het algemeen kan de ten-dens worden vastgesteld dat werkgevers een toenemend belanghechten aan 'flexibel, breed opgeleide werknemers', die over een ver-scheidenheid aan algemene kwalificaties beschikken (zie bijvoor-beeld: De Jong, Moerkamp, Onstenk & Babeliowsky, 1990; Moelker,1992; Van Zolingen, 1995; Streumer & Odenthal, 1997). 2 De door werkgevers van werknemers vereiste flexibiliteit is nietalleen een kwestie van 'korte termijn flexibiliteit', die gefaciliteerdwordt door nieuwe arbeidsverhoudingen, zoals deeltijdwerk, uit-zendwerk en tijdelijke contracten. Vooral 'lange termijn flexibiliteit',dat wil zeggen het vermogen van werknemers om zich snel aan tepassen aan nieuwe technologieën en productieprocessen, is cru-ciaal. 99



? 75 JAAR ONDERWIJS EN OPVOEDING 3 Volgens De Grip en Hoevenberg (1996) is de belangrijkste bronvoor de toenemende flexibiliteit van de arbeidsmarkt het existeren-de post-initieel beroepsonderwijs en training, terwijl Chrosciel enPlumbridge (1995) juist van mening zijn dat er behoefte bestaataan flexibele curricula met een modulaire structuur om a. te voorzien inde behoefte aan brede, initiële scholing in basisvaardigheden entechnisch (e) (instrumentele) kennis en b. bij- en nascholing in dejuiste verhouding van specialistische vaardigheden, theoretischeinzichten en technische informatie. Dit verschil in inzicht kanworden verklaard vanuit het geografisch gezichtspunt van waaruitbeide uitspraken zijn gedaan, te weten Nederland en GrootBritannië. 4 Nijhof en Streumer (1994b) maken een onderscheid tussen tweestrategieën die arbeidsorganisaties gebruiken om zich aan verande-ringen aan te passen:

concurrerende flexibiliteit en flexibele specialisatie.Concurrerende flexibiliteit is functie-specifiek, moet snel gereali-seerd kunnen worden en is beperkt qua reikwijdte; flexibele specia-lisatie daarentegen, is gericht op de lange termijn behoeften van deorganisatie en haar werknemers. Accommodatie en adaptatie aanveranderende omstandigheden is de essentie van laatstgenoemdestrategie, die de vraag van werknemers om zich voortdurend temogen en kunnen scholen om 'employable' te blijven insluit. Op grond van de voorafgaande uitspraken kan worden geconcludeerddat de term flexibiliteit (in een arbeidsmarkt context) zeer uiteenlo-pende betekenissen heeft. Dit wordt deels veroorzaakt door het feitdat flexibiliteit als een kenmerk wordt gezien van zowel aanbieders(werknemers) als vragers (werkgevers) op de arbeidsmarkt (VanBavelgem, 1998). Daarbij gaat het aan de werknemerskant om de vraagof werknemers over

zodanige kwalificaties beschikken dat een baankan worden gevonden op de arbeidsmarkt en om het vinden van werk,waarbij optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kwalificatieswaarover werknemers beschikken zonder over- en onderbenutting.Aan de werkgeverskant gaat het om het vilden van voldoende werkne-mers op de arbeidsmarkt (personeelsvoorziening) die zodanig zijngekwalificeerd dat ze passen op de te vervullen vacatures. Hövels (1998) typeert voornoemd krachtenveld als volgt: in werk-situaties zijn bepaalde kwalificaties nodig en beschikbaar en op dearbeidsmarkt zijn bepaalde kwalificaties gevraagd en voorradig. Indienvraag en aanbod niet in overeenstemming zijn, ontstaat een span-ningsveld^ waarin flexibiliteit (toeschietelijkheid) wordt gevraagd vanalle actoren om de gesignaleerde problemen op te lossen. Weliswaar is het beroepsonderwijs geen directe partner in voor-noemd krachtenveld, maar

in indirecte zin speelt het een essentiëlerol: het beroepsonderwijs heeft tot taak om voldoende afgestudeerdenaf te leveren die bovendien over de juiste kwalificaties beschikken omaan de vraag aan afgestudeerden te kunnen voldoen. . 100



? BEROEPSONDERWIJS IN EEN PROCES VAN VERANDERING In de discussies over de wijze waarop het beroepsonderwijs moetresponderen op technologische, economische en demografische ont-wikkelingen, die zich vertalen in arbeidsmarktbehoeften, wordt determ 'flexibiliteit' veelvuldig gebruikt. Raffe (1994) noemt vier vormen van flexibiliteit in het beroepsonderwijs:individuele flexibiliteit, curriculaire flexibiliteit, flexibiliteit in leer-wegen en flexibiliteit in instructiewijzen en leervormen. Individueleflexibiliteit verwijst naar het resultaat van onderwijs en training, hetvermogen van de lerende/werknemer om het geleerde in verschillen-de situaties en in verschillende rollen toe te passen. In deze betekenisis flexibiliteit identiek met het transfervermogen van de lerende/werk-nemer. Met curriculaire flexibiliteit wordt de responsiviteit van hetcurriculum bedoeld, dat wil zeggen de mate waarin het curriculumerin slaagt

steeds adequaat te reageren op andere eisen en omstandig-heden, bijvoorbeeld rekening kunnen houden met behoeften en wen-sen van verschillende categorieën lerenden, de mogelijkheid om hetcurriculum te kunnen aanpassen aan regionale of lokale omstandig-heden. Flexibiliteit in leerwegen komt vooral tot uitdrukking in demanier waarop het onderwijs is georganiseerd: gemoduleerde oplei-dingen, studiepuntensystemen, bredere opleidingen, gemakkelijketoegankelijkheid, erkennen van informeel verworven kwalificatiesenzovoort. Flexibiliteit in instructiewijzen en leervormen kan wordengeïllustreerd aan de hand van de volgende voorbeelden: simulaties enspelen (Achtenhagen &John, 1992), probleemgestuurd,-georiënteerdleren (Van Woerden, 1991), de Leittext methode (Van den Sanden,1993a, 1993b), vormen van taakgeoriënteerd onderwijs, context-georiënteerd leren, leren in open en complexe

leersituaties (Laur-Ernst, 1984; Heidegger & Rauner, 1989) en leren met kernproblemen(Onstenk, 1997; Blokhuis & Van Zolingen, 1997). Deze vormen vanleren hebben veel gemeenschappelijke kenmerken (zie Odenthal &Streumer, 1997). Teneinde de betekenis van de term flexibiliteit in de context vanhet beroepsonderwijs te kunnen definiëren portretteren Nijhof enStreumer (1994a) het beroepsonderwijs als een systeem. Flexibiliteitwordt daarbij opgevat als de uitkomst van een krachtenspel tussen deinstellingen in de educatieve infrastructuur van het beroepsonderwijs(landelijke organen, belangenverenigingen, individuele scholen) ende omgeving. Factoren gerelateerd aan de vier systeemelementen(context, input, proces en output) bepalen de uitkomst van het krach-tenspel. De auteurs beschrijven een proces waarin de omgevingsfacto-ren een doorslaggevende rol spelen bij het 'onder druk zetten'

vaneducatieve instellingen om te reageren op de context waarin ze opere-ren. Flexibiliteit neemt daarbij de vorm aan van de mate waarin (indi-viduele) instellingen erin slagen te responderen op de uitdagingen inde omgeving. De snelheid en tegenwoordigheid van geest waarmee 101



? 75 JAAR ONDERWIJS EN OPVOEDING wordt gereageerd op de waargenomen discrepantie tussen vraag enaanbod op de arbeidsmarkt toont de flexibiliteit van de instellingen.Responsiviteit van instellingen kan verschillende vormen aannemen:van onderwijsorganisatorische, curriculum-, instructie- of instrumen-tatietechnologische aard. Nijhof en Streumer benoemen vervolgensinputfactoren (bijvoorbeeld de accreditatie van informeel verworvenkwalificaties, de kwalificatiestructuur), proceskenmerken, zoals geïndi-vidualiseerde en gedifferentieerde leerwegen, modulaire structuren,nieuwe leerinhouden, communicatie- en informatietechnologie (ver-gelijk de hiervoor door Raffe genoemde vormen van flexibiliteit), entenslotte outputkenmerken (certificaten en diploma's, transfervermo-gen en mobiliteit van afgestudeerden, enzovoort). 4 Het sleutelkwalificatiedebat Het onderwerp 'sleutelkwalificaties' wordt gezien als een

essentiëleverbinding tussen het 'flexibiliteitsdebat' en het actuele proces vancurriculumontwikkeling. Hierna zal de exploratie van dit onderwerpin twee stappen worden uitgevoerd: 1 Enkele literatuurreferenties worden gepresenteerd om het start-punt en de omvang van het sleutelkwalificatiedebat aan te geven. 2 Een interpretatief raamwerk wordt geïntroduceerd om de driebelangrijkste richtingen in het Europese debat over sleutelkwalifi-caties te verhelderen. Daarbij zal worden gereflecteerd op de rela-ties tussen enerzijds de verschillende manieren waarop wordtgedacht over de rol die sleutelkwalificaties kunnen spelen in onder-wijs en werk en de rol van de curriculumontwikkeling daarbijanderzijds. De gemeenschappelijke noemer van diverse debatten over sleutelkwa-lificaties kan in een notedop worden gepresenteerd door terug te val-len op een overzichtsstudie van het technisch ondersteuningsbureauvan het

Eurotechnet programma. Als gevolg van de implementatie vannieuwe technologieën is de inrichting van werkplekken ingrijpend ver-anderd, hetzelfde geldt voor de wijze waarop industriële processen zijngeregeld, het werk is georganiseerd en ondernemingen zijn gestructu-reerd. Dit vereist nieuwe kwalificaties van werknemers, naast de tradi-tionele instrumentele vaardigheden, die ze al beheersen. Gerelateerdaan een gedefinieerd beroep binnen een specifieke branche of sector,dienen werknemers te beschikken over sleutelkwalificaties, zoals hetkunnen werken in teams, voortdurend leren, systeemdenken (Euro-pean Communities Commission, 1995b). Het oorspronkelijke concept 'sleutelkwalificaties' werd geïntrodu-ceerd door Mertens (1974). Om de mobiliteit van werknemers op de(interne) arbeidsmarkt te vergroten suggereert Mertens om minder 102



? BEROEPSONDERWIJS IN EEN PROCES VAN VERANDERING opleidings- en trainingstijd te investeren in het ontwikkelen van (func-tie) specifieke instrumentele vaardigheden en de tijd die daarmee vrijkomt te besteden aan de ontwikkeling van sleutelkwalificaties, waar-door een zogenaamd flexibel kwalificatiepotentieel bij werknemersontstaat. Dit kwalificatiepotentieel stelt leden van de samenleving (endus niet alleen werknemers) in staat te overleven in een voortdurendcomplexer wordende samenleving. Door sleutelkwalificaties beschik-ken werknemers tevens over een effectief middel om hun eigen loop-baanontwikkeling te sturen, hetgeen vooral in een tijd van afnemendebaanzekerheid van belang is. Tegelijkertijd, vanuit een maatschappe-lijk gezichtspunt, beschouwt hij sleutelkwalificaties als strategischemiddelen om de samenleving te vernieuwen. Mertens onderscheidtvier soorten sleutelkwalificaties:

1 Basiskwalificaties (Basisqualificationen), kwalificaties van een'hogere orde' die verticale transfer van kennis naar contexten dieafwijken van de situatie waarin de kennis is geleerd, mogelijkmaken. 2 Horizontale kwalificaties (Horizontal-qualificationen), kwalificatiesdie informatieverwerkingprocessen mogelijk maken, waarbij deinformatiebasis van iemand wordt verbreed en iemand in staat steltom kennistransfer tussen verschillende kennisgebieden te latenplaats vinden. 3 Breedte-kwalificaties (Breitenelemente), kenniscomponenten dienodig of geschikt zijn om gebruikt te kunnen worden als onderde-len van een gemeenschappelijke kennisbasis voor het oplossen vanproblemen in verschillende contexten. 4 Vintage factoren (Vintage Faktoren), factoren die betrekking heb-ben op het proces van kennisaccumulatie en die het leden van desamenleving (werknemers) mogelijk moeten maken de ervaringenen de kennis

van vorige generaties te absorberen. Wat kenmerkend is voor deze sleutelkwalificaties is dat ze, volgensMertens, de sleutel zijn voor een snelle en effectieve ontsluiting vanspecialistische kennis. Het doel van het beroepsonderwijs is volgensMertens dan ook het opleiden van generalisten die beschikken over dejuiste sleutelkwalificaties om zich snel te kunnen specialiseren in iede-re gewenste richting. In een latere fase van het sleutelkwalificatiedebat introducerenBunk, Kaiser en Zedier (1991) een gereviseerde interpretatie van sleu-telkwalificaties. Volgens deze gereviseerde interpretatie onderscheidtBunk (1994, p. 11) vier vormen van 'Berufliche Handlungsfähigkeit',die kunnen worden beschouwd als een alternatieve manier om debelangrijkste aspecten van sleutelkwalificaties te benoemen: 1 beroepscompetende: het vermogen om (specialisdsch) werk onaf-hankelijk en zonder supervisie te kunnen uitvoeren;

2 methodencompetende: het vermogen om passend en systematisch 103



? 75 JAAR ONDERWIJS EN OPVOEDING te kunnen reageren op moeilijkheden en om ervaring op een bete-kenisvolle manier te kunnen toepassen op problemen, waarmeemen in het werk wordt geconfronteerd; 3 sociale competentie: het vermogen om met anderen te kunnencommuniceren en coöperatief samen te werken, om groepsgeoriën-teerd gedrag en inlevingsvermogen te vertonen; 4 participatieve competentie: het vermogen om de eigen werkplek ende werkomgeving (mede) te bepalen, te kunnen organiseren enbesluiten te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Van Zolingen (1995) heeft recentelijk het concept 'sleutelkwalificatie'opnieuw bijgesteld. Haar interpretatie van het concept wordt gekarak-teriseerd door het feit dat zij aan sleutelkwalificaties een beroepsspeci-fieke interpretatie geeft (een probleemoplossende vaardigheid vaneen bankemployee is niet te vergelijken met die van een medisch

spe-cialist). Sleutelkwalificaties dienen breed toepasbaar te zijn in eenberoep, dat wil zeggen in verschillende situaties, afwijkend van de situ-aties waarin ze zijn geleerd. Sleutelkwalificaties moeten de gebruikerin staat stellen specifieke kennis en vaardigheden snel te vergaren enzich eigen te maken. Sleutelkwalificaties moeten de carrière-ontwikke-ling bevorderen. Nijhof en Streumer (1994b) spreken in dit verbandover transitievaardigheden, vaardigheden die de mobiliteit van werk-nemers vergroten. Sleutelkwalificaties vormen een geheel, met eeninstrumentele en een cognitieve dimensie, een persoonlijkheids-dimensie en een strategische en een sociaal-communicatieve dimensie.Het proces van het verwerven van sleutelkwalificaties beschouwt VanZolingen als een levenslang proces, dat kan worden bevorderd doorhet gebruik van de juiste didactische methoden, tijdens het beroeps-opleidend traject, en het inrichten van

werkplekken waarbij eenberoep wordt gedaan op de autonomie en het leerpotentieel van werk-nemers. Van Zolingen presenteert een overzicht van, wat zij noemt, dimen-sies van sleutelkwalificaties. Ze onderscheidt: 1 de algemeen-instrumentele dimensie (beroepskennis en -vaardig-heden met een fundamenteel en duurzaam karakter, die kunnenworden toegepast in uiteenlopende situaties en interdisciplinairekennis en vaardigheden); 2 de cognitieve dimensie (denken en handelen: het identificeren enoplossen van problemen, abstract denken, methodisch denken,leren leren, tacit skills); 3 de persoonlijkhe'dsdimensie: tonen van individueel gedrag (onderandere: zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsbesef, nauwkeurig-heid, initiatief tonen, doorzettingsvermogen); 4 de sociaal-communicatieve dimensie: zoals mondelinge en schrifte-lijke uitdrukkingsvaardigheid, kennis van moderne talen, vermo-gen om samen te werken;

104



? BEROEPSONDERWIJS IN EEN PROCES VAN VERANDERING 5 sociaal-normatieve dimensie: zichzelf kunnen aanpassen aan de cul-tuur van de organisatie (onder andere: loyaliteit, toewijding,bereidheid om zichzelf te scholen, representativiteit); 6 strategische dimensie: emancipatoir gedrag, een kritische houdingten opzichte van zichzelf en het werk (onder andere: kritischeopstelling ten aanzien van te maken keuzen, actieve deelname inbesluitvormingsprocessen). De literatuurreferenties geven een indicatie van de inhoudelijke com-ponent van het sleutelkwalificatiedebat. Echter, in de nationale debat-ten wordt nog geen gebruik gemaakt van een Europees integraal con-cept ten aanzien van sleutelkwalificaties. Op basis van verschillendenationale tradities en institutionele contexten, zijn de debatten tot opheden gebaseerd op de respectievelijk verschillende betekenissen vanhet concept. Verschillen in

terminologie duiden dan ook meestal opwerkelijke verschillen in benadering. Om die reden zal vervolgens een interpretatief raamwerk wordengeschetst om de nationale debatten transparanter te maken en om eenvergelijking mogelijk te maken tussen de gehanteerde terminologie.De basisassumptie die aan het raamwerk ten grondslag ligt is dat demeest invloedrijke nationale debatten (en de onderliggende benade-ringen) over sleutelkwalificaties gegroepeerd kunnen worden in driecategorieën, volgens de volgende criteria: 1 Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het basisconcept? 2 Wat is de belangrijkste reden om nieuwe vormen van beroepson-derwijs en leren in de context van arbeidsorganisaties te ontwikke-len (en het gebruik van de uitkomsten van dit nieuwe onderwijs enleren te bevorderen)? 3 Welke gereedschappen en instrumenten worden als de belangrijk-ste 'voertuigen' beschouwd om optimale

curricula voor leren inberoepsonderwijs- en arbeidscontexten te ontwikkelen? 4 Welke implicaties hebben de basisconcepten voor levenslang leren? a Debatten over 'Key Skills' De debatten (voornamelijk in Groot Britannië) over 'key skills'kunnen worden gekarakteriseerd aan de hand van de hiervoorgepresenteerde vier criteria. Het basisconcept in deze debatten heeft betrekking op eenbepaalde verzameling vaardigheden ('skills'), waarvan wordt ver-wacht dat ze voorwaardelijk zijn en/of ondersteuning bieden bijhet leren voor een beroep of functie. Op dit moment wordt hetbasis-concept (in overheidspublicaties) voornamelijk geoperationa-liseerd als: communicatievaardigheden, reken- en wiskundevaardig-heden, toepassen van informatietechnologie, besluitvormingspro-cessen, werken in teams. 105



? 75 JAAR ONDERWIJS EN OPVOEDING De belangrijkste redenen waarom 'key skills' zijn geïntroduceerdzijn het verbeteren van de vaardigheden van individuele lerendenen de 'enrichment of vocational learning' (Kämäräinen & Streu-mer, 1998). In de context van curriculumontwikkeling is het concept 'keyskills' verbonden met de introductie van specifieke modulen of een-heden, die aanvullend zijn op de beroeps- en functiespecifieke,voornamelijk instrumentele, trainingen en die zijn gericht op deverbetering van directe inzetbaarheid van (toekomstige) beroeps-beoefenaren. Met betrekking tot 'levenslang leren' is het concept 'key skills'verbonden met het bevorderen van de mobiliteit van individuelewerknemers op de arbeidsmarkt. b Debatten over 'Key/Core Competencies' De benaderingen die worden samengevoegd onder de titel'Key/Core Competencies' zijn divers en kunnen worden opgevat alseen soort middenveld

tussen twee uitersten: 'key skills' en 'keyqualifications'. De belangrijkste gemeenschappelijke kenmerkenvan deze stroming worden hierna besproken. De gehanteerde concepten zijn vager gedefinieerd dan hetconcept 'key skills'. Ze verwijzen in globale termen naar een verza-meling competenties die niet aansluiten bij de traditionele op-vattingen over de verdeling van arbeid en bij de taken en verant-woordelijkheden, zoals die zijn beschreven in traditioneleberoepsprofielen. Vaak wordt dit type competenties aangeduid als'extra-functionele' of 'proces-onafhankelijke' competenties, ofdoor aan te geven dat dit type competenties breed kan worden toe-gepast: 'breed toepasbare competenties', 'transversale competen-ties'. In deze debatten staat niet, zoals bij a, het bevorderen van indivi-duele leerprocessen van werknemers centraal, maar gaat het overleerprocessen van werknemers in dienJt van een organisatie. Dedebatten

gaan daarom voornamelijk over het bevorderen van orga-nisatie-leren (bijvoorbeeld groeps- of systeemgerelateerd werken, inlijn met nieuwe productieconcepten). De verbetering van de com-petentiebasis van werknemers is daarbij een noodzakelijk en voor-waardelijk middel om 'organisatie-leren' te bevordecen en daar-door productieprocessen te optimaliseren met als gevolg dat hetresultaat van de organisatie ('organisational performance') toe-neemt. De bijdrage van de curriculumontwikkeling bestaat niet zozeeruit het ontwerpen van (gemoduleerd) onderwijs om (toekomstige)werknemers de beoogde competenties te leren, maar a. uit hetmaken van bedrijfsinterne leertrajecten en -vormen, waardoor de 106



? BEROEPSONDERWIJS IN EEN PROCES VAN VERANDERING leden van de organisatie hun competenties verder kunnen ontwik-kelen tegen de achtergrond van hun eigen organisatie en b. hetontwerpen van procedures en hulpmiddelen om de werkprestatiesvan de (leden van de) organisatie te verbeteren. Voorbeelden vanzulke benaderingen zijn arbeidsorganisatie-specifieke curriculum-ontwikkelingsprojecten in onder andere Frankrijk en Denemarkenen daarmee samenhangende pogingen om dergelijke op competen-tie- en prestatieverbetering gerichte projecten ook in het reguliereberoepsonderwijs in te voeren. Vanuit het perspectief van levenslang leren wordt in debatten over'key/core competencies' de nadruk gelegd op het vermogen vanactoren in een organisatie om een cultuur van organisatie-leren inhet leven te roepen en in stand te houden door te reageren op enbij te dragen aan continue

vernieuwing van werkprocessen. Doeldaarbij is de organisatie om te vormen tot een lerende organisatie. c Debatten over 'Key Qualifications' De derde verzameling debatten kan worden opgevat als een bijzon-dere variant van de tweede verzameling. Echter, de (meestal Duitseen in toenemende mate ook Nederlandse) debatten over sleutel-kwalificaties ('key qualifications') vertonen een aantal kenmerken,die speciale aandacht vergen. De eerste debatten over sleutelkwalificaties werden gevoerd van-uit een radicaal nieuwe opvatting over enerzijds de organisatie vanarbeid, de daarmee corresponderende, veranderende beroeps-structuur en het voor de uitvoering van taken en verantwoordelijk-heden benodigde kwalificatiepotentieel van werknemers en ander-zijds de wijze waarop het beroepsonderwijs is georganiseerd en(potentiële) werknemers worden voorbereid op hun functionerenin arbeidsorganisaties (zie de

hiervoor genoemde argumenten vanMertens over het belang van sleutelkwalificaties). In een latere fase werd het begrip 'sleutelkwalificaties' opnieuwgeïnterpreteerd. Zo werden sleutelkwalificaties gereduceerd tot eencategorie kwalificaties als aanvulling op de beroepsspecifiek inge-kleurde (hoofdzakelijk instrumentele) kwalificaties (te vergelijkenmet 'key skills'), vaak gericht op de verbetering van de arbeids-marktpositie van individuele werknemers of werkzoekenden.Sleutelkwalificaties werden versmald tot kwalificaties die uitsluitendzijn gericht op 'self organised action', planning eigen werkzaamhe-den, implementeren van nieuwe verantwoordelijkheden en taken,zelfbeoordeling. Nieuwe indelingen voor sleutelkwalificaties ont-stonden, waarbij sleutelkwalificaties werden geïntegreerd in deberoepscompetentie ('integriertes Handlungskompetenz'; zie ver-der de hiervoor genoemde indeUng van Bunk). De bijdrage

van de curriculumontwikkeling aan laatstgenoemde 107



? 75 JAAR ONDERWIJS EN OPVOEDING reductionistische benadering was voornamelijk gelegen in deaandacht voor assessment-problematiek. De daarentegen geïnte-greerde benadering heeft in Duitsland geleid tot ingrijpende curri-culumherzieningen, waarbij de traditionele, gesegmenteerde curri-culumelementen werden samengevoegd met nieuwe elementen,zodanig dat gesproken kan worden over een 'whole curriculumapproach'. Deze vernieuwingen werden geflankeerd door praktijk-gericht onderzoek, veelal uitgevoerd door het Bundesinstitut fürBerufsbildung (BIBB), of in opdracht van het BIBB door universi-taire onderzoeksinstituten (Odenthal & Streumer, 1997). Het perspectief van 'levenslang leren' heeft niet alleen betrek-king op de ontwikkeling van individuele vaardigheden en/of hetleveren van een bijdrage aan organisatieleren. Door de ingevoerdelandelijke kwalificatiestructuren en de grondige discussies die

daar-aan vooraf gingen met de sociale partners, is de vernieuwing vanhet kwalificatiepotentieel van (toekomstige) werknemers doorge-voerd vanuit het perspectief van loopbaanontwikkeling. Tenslottehebben de intensieve discussies tussen de sociale partners en hetonderwijs ertoe geleid dat nieuwe leerwegen en nieuwe curriculazijn ontstaan die een bijdrage leveren aan een grondige vernieu-wing van het beroepsonderwijs. Een gemeenschappelijk kenmerk van alle hiervoor genoemde debat-ten over 'sleutelkwalificaties' is dat de traditionele (beperkte) manierwaarop kwalificaties worden gedefinieerd niet meer als toereikendwordt beschouwd en om die reden aangevuld moet worden met kwali-ficaties 'van een nieuwe orde'. Alle debatten hebben ook gemeen-schappelijk, zij het met verschillende nadruk, dat lerenden tengevolgevan snelle veranderingen in hun werkomgeving over nieuwe kwalitei-ten moeten kunnen

beschikken, die hen in staat stellen: • zich nieuwe kennis eigen te maken en de eigen kennisbasis aan tepassen aan nieuwe behoeften; • het eigen kennis- en vaardigheidspotentieel te verbreden in de rich-ting van de eisen die de lerende organisatie stelt; • zich aan te passen aan veranderende loopbaanperspectieven en deeigen mobiliteit te verbeteren door middel van levenslang leren. 5 Nieuwe opvattingen over curriculumontwikkeling in het beroeps-onderwijs De verschillen tussen de drie onderscheiden benaderingen in hetsleutelkwalificatiedebat zijn een rechtstreeks gevolg van een aantalverschillende, aan het debat ten grondslag liggende factoren metbetrekking tot de onderwijs- en trainingsculturen en de daarmeesamenhangende functies die opleiding en training vervullen in derespectievelijke landen van de Europese Gemeenschap. 108



? BEROEPSONDERWIJS IN EEN PROCES VAN VERANDERING Die factoren zijn: a. het belang dat wordt gehecht aan bepaalde leer-doelen; b. verschillen van opvatting over de vormkenmerken van cur-ricula en c. verschillen in 'curriculum regimes', dat wil zeggen ver-schillen in curriculumontwikkeling en -implementatie. Wat betreft de verschillen ten aanzien van het identificeren enbeschrijven van kwalificaties ('key skills' en 'key qualifications') kun-nen twee werkwijzen worden onderscheiden: een karakterologische/atomistische en een constructivistische/holistische werkwijze. Bij deeerste werkwijze wordt getracht kenmerken van een ideale persoonlijk-heid te beschrijven. Het referentiepunt is de individuele lerende en debevordering van context-onafhankelijke, hogere orde kennis en vaar-digheden. De tweede werkwijze verbindt kwalificaties ('key competen-ces' en 'key qualifications') met nieuwe

productieconcepten en orga-nisatie-leren. Het referentiepunt is de behoefte aan werknemers dieop kwalitatief hoog niveau kunnen samenwerken in teams. Het tweede fundamentele verschil heeft betrekking op vormken-merken van curricula. Conform het klassieke onderscheid datBernstein (1971) maakt, kunnen twee extreme curriculumvormenworden genoemd: de 'collection code' en de 'integrative code'. Eencurriculum gebaseerd op de 'collection code' heeft een gesegmenteer-de opbouw: het bestaat uit duidelijk gescheiden kennisgebieden enleerstofonderdelen. Het integratieve curriculum daarentegen biedtvolop mogelijkheden tot het aangaan van samenwerking en het leggenvan dwarsverbanden (vakkencombinaties, thematische en projectma-tige werkvormen, samenwerking tussen docenten). De 'curriculumregimes' kunnen worden getypeerd als bipolair enpraktijknabij. Een bipolair curriculumregime wordt

gekarakteriseerddoor een dichotomie tussen de verschillende curriculumniveaus (ziebijvoorbeeld Goodlad's curriculumtypologie: ideal, formal, perceived,operational, experiential; Goodlad & Associates, 1979). Dit impliceertdat de verschillende curriculumniveaus van elkaar zijn losgesneden,waardoor op het niveau van de klas/groep andere dingen gebeurendan verwacht door beleids- en leerplanontwikkelaars. Dit wordt onderandere veroorzaakt door het soort curriculumontwikkelingsstrate-gieën die worden gehanteerd: veelal top down. Het praktijknabije cur-riculumregime is in tegenstelling tot het bipolaire curriculumregimeeen bottom-up benadering. Door middel van praktijkexperimentenworden 1® generatie curricula ontwikkeld, die vervolgens worden uit-geprobeerd en bijgesteld om uiteindelijk op grotere schaal te kunnenworden verspreid. Naast de hiervoor beschreven twee extreme curricu-lumregimes komen

uiteraard ook mengvormen voor.Nadat de verschillende opvattingen met betrekking tot onderwijs- entrainingsculturen en de daarmee samenhangende functies van onder-wijs en training zijn geëxpliciteerd, zullen nu drie typen curriculum-regimes, die in de lidstaten van de Europese gemeenschap kunnen 109



? 75 JAAR ONDERWIJS EN OPVOEDING worden onderscheiden, kort worden getypeerd. Deze drie onderschei-den curriculumregimes zijn nauw gerelateerd aan de sleutelkwalifica-tiedebatten die in de betrokken lidstaten worden gevoerd. a Curriculumregimes en recente ontwikkelingen in Groot Britannië (voorna-melijk Engeland) De traditionele kenmerken van het curriculumregime van hetberoepsonderwijs in Groot Britannië gaan terug op de grote ver-schillen in algemeen voortgezet onderwijs ('academic track') enberoepsonderwijs ('training track'). De 'academic track' leidt opvoor de universiteit; de 'training track' leidt op voor een baan. Deattractiviteit van het beroepsonderwijs is laag, heeft een slechtimago en heeft sterk geleden onder de ineenstorting van dearbeidsmarkt voor jongeren in de tweede helft van de jaren zeven-tig (zie Oates, 1998). In de jaren tachtig heeft het beleid initiatieven ontplooid omzowel het

algemeen vormend onderwijs ('National Curriculum')als het beroepsonderwijs ('National Vocational Curriculum') meerte centraliseren teneinde meer controle op de kwaliteit van hetonderwijs te kunnen uitoefenen. In beide gevallen ging het nietzozeer om het ingrijpen in de pedagogisch-didactische vormgevingvan het onderwijs, maar om het vaststellen en toepassen van natio-nale criteria om onderwijsresultaten eenduidig te kunnen beoorde-len. De National Vocational Qualifications (NVQs) werden ontwor-pen om een beoordelingsraamwerk voor leerlingen die dearbeidsmarkt gaan betreden op te kunnen stellen. Daardoor wer-den de NVQs nauw gerelateerd aan het leerlingwezen en aan trai-ningsprogramma's, bestemd voor specifieke categorieën jeugd('Youth Training Schemes'). In reactie op aanhoudende verzoekenom beroepsopleidingen te ontwikkelen, die de mogelijkheid bie-den op doorstroming naar het hoger

onderwijs (een weg die totdan toe was geblokkeerd), werden parallel aan de NVQs de GeneralNational Vocational Qualifications (GNVQs) geïntroduceerd. Alseen onderdeel van de GNVQs werden 'core skills' later 'key skills'benoemd, welke in een latere fase ook in de NVQs werden geïnte-greerd. De meest recente ontwikkeling betreft het beleid ten aanzien vangeïntegreerde onderwijsstructuren voor zowel algeméen vormendals beroepsonderwijs. Dit komt onder andere tot uitdrukking in defusie van ondersteuningsinstellingen in de onderwijsinfrastructuuren de ontwikkeling van nieuwe leerwegen voor zowel algemeen vor-mend als beroepsonderwijs. Vanuit het perspectief van transnationale samenwerking is hetbetekenisvol op te merken dat het beleid ten aanzien van de ont-wikkeling van NVQs in een aantal Europese landen (onder anderein Nederland) navolging heeft gekregen. 110



? BEROEPSONDERWIJS IN EEN PROCES VAN VERANDERING b Curriculumregimes en recente ontwikkelingen in enkele Europese lidstatenbehorend tot een middengroep De respectievelijke nationale debatten over sleutelkwalificaties inde landen uit de middengroep hebben als gemeenschappelijkenoemer het invoegen van schakelende en intermediaire voorzienin-gen om beroepsopleidingen te vernieuwen en samenwerking methet bedrijfsleven te bevorderen. b.1 Frankrijk In Frankrijk is het beleid ten aanzien van curriculumontwikkelingvan origine gebaseerd op het drie-stromen-systeem: curriculumregi-mes voor algemeen vormend onderwijs, voor technologisch onder-wijs en beroepsonderwijs zijn los van elkaar tot stand gekomen.Binnen het beroepsonderwijs bestaan zelfs twee generaties diplo-ma's naast elkaar. Tenslotte bestaat binnen het voortdurendberoepsonderwijs (post initiële beroepsonderwijs)

een grote varië-teit aan maatregelen, naast reguliere programma's, om de partici-patie in deze vorm van onderwijs te bevorderen. Tegen deze achtergrond kan de relatie tussen het sleutelkwalifi-catiedebat en curriculuminnovatie worden beschreven aan de handvan de volgende ontwikkelingen: jongeren toe te leiden tot hetbaccalaureaats niveau (kwalificatie die toegang verschaft tot hethoger onderwijs). In aanvulling op de reeds bestaande baccalaure-aats voor algemeen vormend en technologisch onderwijs (Bac, BacTn) is een baccalaureaats voor beroepsonderwijs geïntroduceerd(Bac Pro). De Bac Pro is echter niet in het leven geroepen als eeninstrument om de integratie van de drie stromen te bevorderen ofom de bestaande diploma's van het initiële beroepsonderwijs te ver-vangen. Bac Pro heeft de functie van post-initieel beroepsonderwijs(bovenop de bestaande initiële beroepsopleiding) en is gericht ophet

vergroten van de kennisbasis van studenten, zodat ze kunnendoorstromen naar studies in het hoger (beroeps) onderwijs of ande-re voortgezette opleidingen. Parallel aan de introductie van Bac Pro zijn er pogingen onder-nomen om ruimte te maken voor zogenaamd transversaal leren bin-nen bestaande initiële beroepsopleidingen. Transversaal lerenwordt door Mertens (1974) gedefinieerd als leerprocessen gerichtop de ontwikkeling van een gemeenschappelijke kennisbasis die inmeerdere contexten kan worden gebruikt (ter vergelijking:Mertens spreekt in dit verband over breedte-elementen). b.2 Denemarken In Denemarken werden algemeen vormend onderwijs en beroeps-onderwijs beschouwd als twee parallelle systemen in het voortgezetonderwijs. Gedurende een bepaalde periode heeft het traditionele 111



? 75 JAAR ONDERWIJS EN OPVOEDING model voor initieel beroepsonderwijs, te weten het leerlingwezen,bestaan naast een experimenteel model. Deze periode werd geken-merkt door de afkalving van het oude model en het optreden vanimplementatieproblemen bij het nieuwe model. Door de proble-men in het initiële beroepsonderwijs werd besloten een daarvangescheiden infrastructuur te ontwikkelen voor het door hetMinisterie van Arbeid bekostigd voortdurend beroepsonderwijs (deregionale AMU centra). De recente ontwikkelingen vertonen dehierna te bespreken tendenties. In het begin van de jaren negentig werden de twee parallelle stro-men voor initieel beroepsonderwijs samengevoegd tot een modelmet een gemeenschappelijk curriculum, weliswaar met twee leer-wegen (voor werknemers/cursisten met een leerarbeidscontract envoor studenten die een duale leerweg volgen). Wat betreft hetgehanteerde

curriculumregime kan worden geconstateerd dat derol van de tripartite samengestelde, nationale curriculumcommis-sies werd gereduceerd tot het formuleren van kwalificatiedoelen(eindtermen); de scholen voor beroepsonderwijs werden daaren-tegen aangemoedigd hun opleidingsaanbod te moderniseren(praktijkgerichte leertrajecten, gesimuleerde werksituaties enzo-voort). Tegelijkertijd werd een nieuw financieringsstelsel inge-voerd, dat de concurrentie op de opleidingsmarkt heeft aangewak-kerd. De scholen en docenten zijn bij deze vernieuwingsoperatiekrachtig ondersteund. Binnen het publieke gedeelte van het voortdurend beroepson-derwijs (vooral de AMU centra) zijn intermediaire voorzieningengecreëerd om werknemers te kwalificeren voor de huidige behoef-ten van de arbeidsmarkt Het AMU systeem is een uiterst efficiënt,flexibel, en dynamisch trainingssysteem met een directe oriëntatieop de arbeidsmarkt

(Nielsen, 1996). Het is een belangrijk instru-ment voor het actief arbeidsmarktbeleid van de overheid. De ver-nieuwingsprojecten in het AMU systeem werden geflankeerd dooronderzoek, waarin aandacht werd besteed aan pedagogische enorganisatie-aspecten van deze intermediaire voorzieningen. Deessentie van de veranderingen in het voortdurend beroepsonder-wijs is geweest de AMU centra uit te bouwen tot een infrastructuurter ondersteuning van projecten op het gebied van leerprocessen inorganisaties (naast de traditionele taak van de AMU centra). 112



? BEROEPSONDERWIJS IN EEN PROCES VAN VERANDERING b.3 Nederland De situatie in Nederland wordt slechts kort beschreven, aangezien(een deel) van de informatie over het Nederlandse curriculum-regime in het beroepsonderwijs bekend wordt verondersteld.Binnen het secundaire beroepsonderwijs worden twee leerwegenonderscheiden: een beroepsopleidende leerweg (te vergelijken methet traditionele middelbaar beroepsonderwijs) en de beroepsbege-leidende leerweg (te vergelijken met het leerlingwezen). De relatietussen het beroepsonderwijs en arbeid is bepaald niet spannings-loos. Die spanningen kunnen worden getypeerd als kwantitatief enkwalitatief en kunnen (deels) worden verklaard door de vanaf hetmidden van de negentiende eeuw geleidelijke verzelfstandiging vanhet onderwijssysteem (Hövels & Römkens, 1993). Daardoor ont-stond een institutionele scheiding tussen onderwijs en

arbeid. Omde spanningsbronnen en de negatieve gevolgen daarvan voor dearbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden werden verschillendecommissies door de overheid aan het werk gezet om oplossingen tebedenken om de ontstane kloof tussen onderwijs en arbeidsmarktte dichten (onder andere de Commissie Wagner, TijdelijkeAdviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt - Commissie Rauwen-hoff, Commissie Dualisering - Commissie Van Veen, CommissieBiesheuvel). Parallel daaraan is in het kader van de decentralisatievan het overheidsbeleid ten aanzien van het onderwijs een aantalmaatregelen getroffen: de invoering van het formatiebudget-systeem, de invoering van lumpsum-financiering en de schaalver-groting met daaraan gekoppeld de bestuurlijke vernieuwing. Het eerste schaalvergrotingsproces betrof de sectorvorming envernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs (SVM-operatie),een

grootschalige ingreep in het beroepsonderwijs voor 16-19 jari-gen. De reikwijdte van de SVM-operatie ging verder dan alleen deverhoging van het rendement van de opleidingen door de vermin-dering van voortijdig schoolverlaten, het stroomlijnen van school-loopbanen, het vergroten van studiesucces, het verbeteren vanloopbanen van specifieke groepen door het flexibiliseren van hetonderwijsaanbod. Door de vernieuwing en versterking van het mid-delbaar beroepsonderwijs werd tevens beoogd een bijdrage te leve-ren aan de economische onwikkeling van het land (Nieuwenhuis &Streumer, 1990). Parallel aan het SVM-fusieproces werd op landelijk niveau deinstallatie en ontwikkeling van bedrijfstaksgewijze overlegorganenonderwijs-bedrijfsleven ter hand genomen, een proces dat anno1998 heeft geresulteerd in 22 tripartite samengestelde, landelijkeorganen voor het beroepsonderwijs. Deze landelijke organen

zijn niet zelf verantwoordelijk voor hetinitiële beroepsonderwijs, maar spelen wel een cruciale rol in de 113



? 75 JAAR ONDERWIJS EN OPVOEDING afstemming van de opleidingscurricula op de beroepspraktijk.Ieder landelijk orgaan is verantwoordelijk voor dat deel van de kwa-lificatiestructuur dat betrekking heeft op de eigen branche. De lan-delijke kwalificatiestructuur, waarin de kwalificatiestructuren vanalle landelijke organen samen komen, is op 1 augustus 1997 vankracht geworden. De basis voor de afzonderlijke kwalificaties wordtgevormd door beroepsprofielen. De landelijke organen zijn verant-woordelijk voor het onderzoeks- en ontwikkelingswerk dat de basislegt voor deze beroepsprofielen, waarin kernproblemen vanberoepsbeoefenaren/functiehouders en de rol van sleutelkwalifica-ties bij het oplossen van kernproblemen steeds centraler komt testaan. Daarnaast zijn de landelijke organen verantwoordelijk voorhet verwerven van kwalitatief goede praktijkplaatsen. Als vervolg op operatie Sectorvorming en Vernieuwing

in hetMiddelbaar beroepsonderwijs, die in 1991 volledig in werking trad,is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ingediend(Ministerie van OC&W, 1996). De wet voorziet in een verdereschaalvergroting van het secundair beroepsonderwijs: middelbaarberoepsonderwijs, leerlingwezen en volwasseneneducatie wordensamengebracht onder de paraplu van Regionale Opleidingen-Centra (ROC's). Opleidingen worden gepositioneerd op vierniveaus, aansluitend bij de voormalige Europese SEDOC niveaus,thans EURES niveaus; opleidingen kunnen worden gevolgd doormiddel van twee leerwegen (beroepsopleidende en beroepsbegelei-dende leerweg). c Curriculumregimes en recente ontwikkelingen in Duitsland De nieuwe onder wijswetgeving van 1969 en de oprichting van eennationale ondersteuningsinstelling voor het beroepsonderwijs(BIBB) in dat jaar zijn keerpunten geweest in de wijze waarop

deberoepsopleidingspraktijk in voormalig West-Duitsland werd ont-wikkeld. Ongeveer tegelijkertijd werd het principe van de tripartiteparticipatie in besluitvormingsprocessen ten aanzien van het hoofd-zakelijk duaal georganiseerde beroepsonderwijs ingevoerd: werkge-vers, werknemers en vertegenwoordigers van de Bundeslander ende landelijke overheid bepalen samen de toekomst van het beroeps-onderwijs. Mede op basis van BIBB-onderzoek werden de historischgegroeide 600, smal gedefinieerde, opleidingsberoeperi ('Berufe')voor elke beroepssector opnieuw geordend. De wijze waarop vormwerd gegeven aan het bestaande curriculumregime en de stappendie werden genomen om dit regime aan te passen aan recente ont-wikkelingen worden vervolgens, in hoofdlijnen, beschreven: De eerste fase (van 1970 tot en met beginjaren tachtig) kan wor-den gekarakteriseerd als een conceptuele periode waarin

nieuweraamplannen voor de beroepsopleidingspraktijk werden voorbe- 114



? BEROEPSONDERWIJS IN EEN PROCES VAN VERANDERING reid (breder definiëren van beroepsvelden, heroverwegen van hetbestaansrecht van (te) specialistische beroepen (despecialisatie) eneventueel het hergroeperen daarvan, teneinde gemeenschappe-lijke basisopleidingen mogelijk te maken). Het opstarten vanmodelprojecten in het duale deel van het beroepsonderwijs (naasthet duale beroepsonderwijs bestaan de beroepsscholen, waarvanslechts een relatief klein aantal jongeren gebruik maakt -OECD,1994b-). Twee hoofdstromen van modelprojecten kunnen wordenonderscheiden: projecten waarbij de nadruk ligt op de ontwikke-ling van nieuwe en verbeterde werkplekken en projecten die voor-namelijk zijn gericht op de ontwikkeling en het testen van leerme-thoden. Politieke consensus over de herordening van beroepen inberoepssectoren werd het eerst bereikt in enige

vooruitstrevende'pioniersectoren' in het midden van de jaren tachtig (bijvoorbeeldin de metaalsector). De resultaten werden vastgelegd in prototypenvan opleidingsplannen (Ausbildungsordnungen). Dergelijke Aus-bildungsordnungen zijn compromissen tussen de opleidingsverant-woordelijken en dientengevolge minimalistisch van aard (bevattenuitsluitend datgene waarover overeenstemming kan wordenbereikt). Om zonder de noodzaak van een voortdurende aanpas-sing van de eindtermen (onderdeel van de opleidingsplannen),toch een waardevaste beroepsopleiding te kunnen waarborgen, zijnbij de herordening van opleidingsberoepen vaardigheden en ken-nis vervangen door 'kwalificaties' (Odenthal & Streumer, 1997).Daarnaast is het ontwikkelen van beroepshandelingscompetentie(Berufshandlungskompetenz) als hoofdoel van het onderwijs opge-nomen (Hanisch, 1990). Beroepshandelingscompetentie stelt

eenwerknemer in staat effectief en doelmatig te handelen in omstan-digheden waarmee hij in de beroepspraktijk wordt geconfronteerd.Over welke kwalificaties een werknemer precies moet beschikkenom beroepscompetent te zijn is niet geheel duidelijk. Met name deinvulling van het beroepsoverschrijdende deel, met daarin deberoepsoverschrijdende of sleutelkwalificaties vormt een probleem,niet in het minst door de onduidelijkheid die in Duitsland nogsteeds heerst ten aanzien van de betekenis van het begrip sleutel-kwalificatie (zie Teichler, 1995). In de meest recente generatie van de Ausbildungsordnungen isde hiervoor genoemde despecialisatie en verbreding van oplei-dingsberoepen op grote schaal van de grond gekomen. Na eenperiode van scepsis ten aanzien van het voortbestaan van het dualestelsel, lijkt het stelsel nu weer toekomst te hebben, vooral alsgevolg van de herontdekking van de werkplek

als leerplaats(Dehnbostel, Holz & Novak, 1992). Deze trend openbaart zichwereldwijd. De verwachting is, dat na de implementatie van verdere 115



? 75 JAAR ONDERWIJS EN OPVOEDING systeemvernieuwingen met name op het punt van de herinrichtingvan leerplekken en inspanningen op het gebied van nieuwe leerme-thoden en leervormen, het duale beroepsopleidingssysteem weeronderwijs van hoge kwaliteit kan leveren en aan de eisen van dehuidige en toekomstige arbeidsmarkt kan voldoen (OECD, 1994a).De modelprojecten van het BIBB en het begeleidend onderzoekdat in het kader van deze modelprojecten wordt uitgevoerd, kun-nen daarbij een belangrijke functie vervullen. Dit laat onverlet datover de kwaliteit van dat onderzoek en de praktische bruikbaarheidvan de onderzoeksresultaten kritische opmerkingen wordengemaakt (zie Achtenhagen, 1995). 6 Conclusies en discussie Zoals uit paragraaf 5 blijkt is een groot aantal vernieuwingen in hetsecundair beroepsonderwijs, inclusief het voortdurend beroepsonder-wijs, het afgelopen decennium

ingevoerd. Deze vernieuwingen kun-nen worden gekarakteriseerd als: meer aandacht voor de toegankelijk-heid van het beroepsonderwijs (in het bijzonder voor specifiekegroepen), gevarieerde leerwegen, minder specialisaties, gemoduleer-de curricula en nieuwe leer- en instructiemethoden, die samen stu-denten in de gelegenheid moeten stellen adequaat te reageren opkernproblemen in hun taakuitvoering door het toepassen van breedtoepasbare sleutelkwalificaties in combinatie met beroeps- en functie-specifieke kennis en vaardigheden. De responsiviteit van het secundair beroepsonderwijs wordtbepaald door de mogelijkheden die het beroepsonderwijs heeft om op(deels-onvoorspelbare) veranderingen in de externe omgeving, metname de arbeidsmarkt, te reageren. Recent onderzoek van de Inter-national Labour Organisation toont aan dat de responsiviteit van hetberoepsonderwijs vooral de vorm aanneemt van een

rationele enopzettelijke poging om curricula te ontwerpen, die gericht zijn op hetontwikkelen van flexibel vakmanschap. Deze curricula zijn en zullenin de toekomst blijven worden ontwikkeld als reactie op veranderingenin beroepsprofielen en werkgelegenheidspatronen (Chrosciel & Plum-bridge, 1995). De maatregelen die worden genomen in het kader van de responsi-viteit van het secundair beroepsonderwijs manifesteren 'zich in devorm van de externe en interne flexibiliteit van de onderwijsinstelling.Met externe flexibiliteit wordt bedoeld de manier waarop de onder-wijsinstelling reageert op veranderingen in de arbeidsmarkt; interneflexibiliteit heeft betrekking op alle maatregelen die de instellingneemt om externe flexibiliteit te kunnen waarborgen. Deze maatrege-len hebben, naast de noodzakelijke organisatorische veranderingen,betrekking op inhoudelijke en procedurele vernieuwingen in het 116



? BEROEPSONDERWIJS IN EEN PROCES VAN VERANDERING opleidingsaanbod. Laatstgenoemde vernieuwingen zijn curriculaireflexibiliteit, flexibiliteit van leerwegen en flexibiliteit in instructiewij-zen en leervormen. Hierdoor ontstaat, volgens Raffe (1994) de indivi-duele flexibiliteit van de werknemer (het resultaat van opleiding entraining), die zich openbaart in het vermogen om het geleerde inverschillende situaties en in verschillende rollen toe te passen.Individuele flexibiliteit is in die zin niet alleen identiek met het trans-fervermogen van de werknemer, maar ook met diens transitievermo-gen. Daarmee wordt gedoeld op de interne en externe mobiliteit vanwerknemers; tegenwoordig modieus aangeduid als 'employability'. De in dit artikel uitgevoerde exploraties hebben aangetoond dat dedebatten over sleutelkwalificaties en de curriculumregimes die heer-sen in de respectievelijke lidstaten van de Europese

gemeenschap, dewijze waarop door het secundair beroepsonderwijs wordt gerespon-deerd op de uitdagingen van de samenleving en de arbeidsmarkt bepa-len. Vanuit het perspectief van Europese samenwerking op het terreinvan het beroepsonderwijs is het belangrijk dergelijke initiatieven inonderlinge dialoog te laten plaats vinden, teneinde:a de verschillende benaderingen en de onderliggende opvattingen,waarden en normen te kunnen begrijpen en daar begrip voor tekunnen opbrengen;b de belangrijkste drijfveren en gehanteerde instrumenten voor hetdoorvoeren van vernieuwingen in het beroepsonderwijs verhelderdte krijgen; c zich bewust te worden van de praktische mogelijkheden om syner-gie tussen initiatieven voor vernieuwing tot stand te brengen en de(gedeeltelijke) transfer van innovatieprocessen en -producten tebewerkstelligen. Literatuur Achtenhagen, F., &John, E.J. (Hrsg.) (1992).
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