
? pen van kaders om te praten over kwaliteit.Zijn voornaamste conclusie was, dat waar veelwordt gesproken over 'lerende organisaties', inde door hem onderzochte organisaties geensterke preoccupatie met verandering kon wor-den vastgesteld. Beroeps- en bedrijfsopleidingen en volwas-seneneducatie (J.W.M. Kessels, UniversiteitTwente, M. Muider, Universiteit Wageningen/Universiteit Twente en J. Onstenk, CINOP) Het thema 'Beroeps- en Bedrijfsopleidingen enVolwasseneneducatie' biedt een gevarieerdaanbod van onderzoeksthema's. Door het over-koepelende ORD-thema 'Leren en Werken',kon men op tal van plaatsen met verwante bij-dragen kennismaken. Het centrale ORD-themamaakte ook duidelijk dat Leren en Werken nieteen exclusief onderwerp van de beroeps- enbedrijfsopleidingen is, maar ook raakvlakkenheeft met de lerarenopleiding en de dualeopleidingsvarianten in het reguliere onderwijs. Een actueel probleemgebied in de contextvan bedrijfsopleidingen is de vraag naar

deeffectiviteit van opleidingsinspanningen. Hetgaat daarbij niet alleen om de vraag of debeoogde leerdoelen zijn bereikt, maar ook of demedewerker de leerresultaten uit de opleidingsuccesvol kan toepassen in zijn of haar dage-lijkse werkomgeving. Het vraagstuk van deopleidingseffectiviteit stond centraal in hetsymposium rond drie recent afgeronde proef-schriften. Wognum, Van der Klink en Glaudépresenteerden hun resultaten waarop Onstenkeen kritische reflectie gaf. Van der Klinkplaatste op basis van zijn onderzoek vraag-tekens bij het effect van formele cursussen.Niet dat de kwaliteit van de opleidingen slechtzou zijn maar vooral de vraag of de werkplekwel zo'n geschikte leerplek is, kreeg daarbijveel aandacht. Glaudé concentreerde zich inhaar onderzoek op het raakvlak tussen hetarbeidssysteem en het opleidingssysteem, juistom de integratiebevorderende factoren beter tekunnen verklaren. Wognum maakte aanneme-lijk dat het zorgvuldig aandacht geven aan hetafstemmingsproces

bij het ontwerpen vanopleidingen een gunstige invloed heeft op heteffect. Opmerkelijk was dat opleidingsfunctio-narissen het meest positief zijn over de oplei-dingsresultaten, terwijl de deelnemers, waar-voor het leertraject bedoeld is, zich het minstgunstig uitlaten over de effecten van de doorhen gevolgde cursussen. De opleidingseffectenvan sociale vaardigheidstrainingen zijn aan-merkelijk minder duidelijk dan die van de meerconcrete automatiseringscursussen. Onstenkmaakte de onderzoekers erop attent dat er eenneiging bestaat om het werk primair als eenverstoring van het opleidingsresultaat te zien.Hij hield een krachtig pleidooi om meerinspanningen te leveren om de dagelijksewerkomgeving gunstiger te maken voor hetleren en minder accent te leggen op het verbe-teren van de opleidingen. Het afstemmingsproces stond ook centraalin de bijdragen uit Twente en Leuven aan depapersessie 'Opleidingsbeleid'. Ook hier ver-zorgde Wognum een presentatie op basis vanhaar proefschrift.

Als centraal probleem formu-leerde zij het ontbreken van een strategischpartnerschap rond het ontwikkelen en uitvoe-ren van opleidingen. Het gevolg is dat er bijopdrachtgevers, lokale managers, opleiders encursisten nauwelijk overieg ontstaat over wathet probleem is en hoe dat met behulp vanopleidings- en leerinterventies kan wordenopgelost. Beunens, Baert en Gehre ontwikkel-den een zogenaamd behoeftendetectie-instru-ment voor de permanente vorming in de land-en tuinbouwsector. Een belangrijk onderdeelvan dit instrument is 'het beraad' waarin deleden van de doelgroep, vormingsaanbieders,vakspecialisten, vertegenwoordigende organi-saties, toeleveranciers en opleidingsinstitutendoor middel van communicatie en overieg deopleidingsnoodzaak vaststellen. Zowel de dis-cussie over de effecten van opleidingsinspan-ningen als over het ondersteunende instrumen-tarium wijzen op een toenemend belang van decommunicatieve processen die de afstemming,gezamenlijke

beeldvorming en concensus rondopleidingen bevorderen. Het ontwerpen vanleertrajecten is kennelijk geen louter technisch-instrumentele aangelegenheid maar een com-plex sociaal-communicatief proces, waarmeede diverse spelers nog nauwelijks vertrouwdzijn. Het thema 'competenties' is ook volop aande orde geweest. De ronde tafelsessie die hier-over werd georganiseerd, trok veel belangstel-lenden. De bedoeling van de sessie was eersteen beeld te schetsen van de conceptuele en



? beleidsmatige ontwikkelingen rondom hetgebruik van competenties in het beroepsonder-wijs en om na een korte discussie daarover ver-der in te gaan op de praktische uitwerking vanhet competentiedenken. Uit de presentaties vanOnstenk en Blokhuis bleek dat dit niet eenvou-dig was. Begrippen tuimelden over elkaarheen: basisvaardigheden, kwalificaties, sleutel-kwalificaties, kernproblemen, competenties enkerncompetenties. De ACOA heeft competen-tie gedefinieerd als vermogens van een indivi-du waarmee opgaven van een beroep op eenadequate, procesgerichte en productgerichtewijze kunnen worden aangepakt. In de sessiewerd een poging gedaan om het begrip compe-tentie goed af te grenzen van de overige begrip-pen. Maar het gevoel ontstond dat het veel wijnin nieuwe zakken is. Een belangrijke overwe-ging om competenties ten grondslag te leggenaan het curriculum van beroepsopleidingenkomt van de Onderwijsraad, die terecht heeftgeconstateerd dat de doorstroming van

gedi-plomeerden van het beroepsonderwijs naarberoepen waarop de beroepskwalificatie isgericht, beperkt is. Het komt veel voordat dezegediplomeerden in heel andere sectoren komente werken. Het zou dan goed zijn deelnemersaan beroepsopleidingen competenties mee tegeven die breed toepasbaar zijn. De operatio-nalisering van het competentiebegrip moet danwel goed van de grond komen. De praktijk, diewerd belicht door De Vries, bleek nog niet vergenoeg te zijn om de aanwezigen duidelijk teovertuigen van wat competenties nu feitelijkzijn. Het gevaar bestaat dat de driedelingberoepsconipetentie, burgerschapscompetentieen Icercompetentie gaal lijken op de oudeberoepskwalificatie, maatschappelijke kwalifi-catie en doorstroomkwalificatie, die jaren daar-voor werden opgevat als de drie hoofdfunctiesvan het beroepsonderwijs. Bovendien moetworden geconstateerd dat Icercompetentieonderdeel uitmaakt van de beroeps- en burger-schapscompetentie. De vertaling van compe-tenties

naar het ontwerpen van leerprocessenen toetsen gaat ook gepaard met complicaties.Verder moet bedacht worden dat MBO-abitu-riënten weliswaar over competenties beschik-ken en dat ze gekwalificeerd zijn, maar dat zenog niet competent zijn. Competent wordtiemand mede door ervaring tijdens de loop-baan. Uit de reacties van de deelnemers aan ditsymposium kan worden geconcludeerd dat ernogal wat twijfels bestaan over de aard vancompetenties en de concrete uitwerking ervanin de praktijk. In de papersessie 'Beroepsonderwijs' wer-den drie bijdragen gepresenteerd die betrek-king hadden op verbetering van het beroepson-derwijs. In de bijdrage van Mulder stond deverbetering van het rendement centraal. Zijdeed verslag van (onderzoek naar) een projectin electrotechnische opleidingen in Rotterdam,waarbij op verschillende manieren en vooralmet behulp van ICT geprobeerd is het beroeps-onderwijs aantrekkelijker en effectiever temaken. De resultaten van dit project stellenechter

vooralsnog teleur. Niet alleen blijkt hetlastig om de beoogde innovaties te realiseren,ook de effectiviteit ervan lijkt beperkt. Welkwam naar voren dat de motivatie van leerlin-gen een belangrijke voorspeller is van de kansop het afbreken van de opleiding. De Bruijn enMeerkamp presenteerden resultaten van eenNWO-onderzoek naar krachtige leeromgevin-gen in het beroepsonderwijs. Ook uit dit onder-zoek kwam naar voren hoe moeilijk het in depraktijk is om goede onderwijskundige ideeënin concrete onderwijsleersituaties te vertalen.Van Zolingen presenteerde resultaten van eenonderzoek naar het nieuwe beroep van mecha-tronicus, een mengvorm van werktuigbouw-kunde en electrotechniek. hi dit onderzoek isbij beroepsbeoefenaars gekeken welke veran-deringen zich in de beroepspraktijk voordoenen tot welke veranderingen in eisen aan sleutel-kwalificaties dit leidt. Uit het onderzoek bleekdat als gevolg van zowel technische als organi-satorische veranderingen oude beroepen wor-den

'opengebroken' en er inderdaad een grotebehoefte bestaat aan breed opgeleide beroeps-beoefenaars die werktuigbouwkundige en elec-trotechnische kennis integreren, en daarnaastproblemen kunnen oplossen, service- en markt-gericht zijn en kunnen samenwerken. De driepapers gaven elk aanleiding tot een reeks vra-gen. De papers overziend, kan gezegd wordendat het idee van de krachtige leeromgeving uit-daagt om enerzijds het rendement te verbete-ren, namelijk door het onderwijs meer motive-rend te maken voor de leerling, en anderzijds inte spelen op de nieuwe beroepsbeoefenaarzoals die in het typerende voorbeeld van demechatronicus naar voren kwam. 267 PfOAGOOISC STUDieN


