
? stuk. Voor de junior-experts was dit echtergeen enkel probleem. Zij richtten zich vooralop de taak om de betekenis en de bedoeling vanhet stuk middels alle expressieve mogelijkhe-den die hun ten dienste staan, op het publiekover te brengen. Wagenaar en Gruber gingen beide in hunpresentatie in op de vraag op welke wijze erva-ring bijdraagt aan expertiseontwikkeling.Wagenaar deed dit op een heel praktische wijzedoor bij stageaires geneeskunde (de bekende'co-s') en geestelijke gezondheidskunde teonderzoeken wat zij leerzame en niet leerzameervaringen vonden tijdens hun stages en opwelke wijze zij daarvan geleerd hebben. Hetzal voor Eteläpelto teleurstellend zijn geweestom te zien dat er in deze groepen maar heelweinig wordt gereflecteerd. Gruber tenslottedeed een poging om het begrip 'ervaring' zelfmeer inhoud te geven. Wat is 'een ervaring'? Inzijn ogen niet zo maar iets watje is overkomenof wat je hebt meegemaakt, maar deelname ineen episode van een hoog subjectief

relevantiegehalte, en die bijdraagt aan een actief procesvan kennis constructie. Zo gauw je echter erva-ring in zijn definitie en leren aan elkaar wiltgaan koppelen, ontstaat er een circulaire defini-tie. Toch is in mijn ogen het wel belangrijk omstil te staan bij de kwaliteit van ervaringen enwaarom die van persoon tot persoon verschilt,en waarom de leerzaamheid van ervaringen dusook van persoon tot persoon en van situatie totsituatie kan verschillen. Dat kan o.a. te makenhebben met reflectie of met verschillen in voor-kennis (en de activatie daarvan door een goedebegeleider) die bepalen wat men ziet. Maar ofdat de enige of de belangrijkste factoren zijn isnu moeilijk te zeggen. Een andere lijn die we op zien komen, is hetleren van experts in organisaties, die gekoppeldwordt aan ideeën rond de lerende organisatieen kennismanagement. Presentaties van o,a.Robert-Jan Simons en Heinz Mandl maaktendeze link zichtbaar. Jules Pieters gaat in zijnterugblik op EARLI '99 in dit tijdschrift opdeze bijdragen in. Ik

ben heel verheugd overdeze ontwikkeling. Het laat zien dat in dit ter-rein zowel in de breedte als in de diepte verderwordt geëxploreerd. Het is natuuriijk weloppassen voor versnippering en uiteendrijven.Op dit ogenblik lijkt het er echter op dat juist deverbanden tussen de verschillende benaderin-gen in de belangstelling staan van de onderzoe-kers, getuige de oprichting van een EARLISpecial Interest Group op het gebied van pro-fessional leaming. Ik ben benieuwd of datgroeiende verband in 2001 op de volgendeEARLI-conferentie in Freiburg Zwitserlandzichtbaar zal zijn. Adult and corporate learning (Jules Pieters, Uni-versiteit Twente) Onderwerpen die te maken hebben met hetberoepsonderwijs, bedrijfsopleidingen en vol-wasseneneducatie mogen zich in een toene-mende belangstelling van EARLI-leden ver-heugen. Waren het bij vorige conferenties nogduidelijk de leerprocessen en de instructiepro-blemen in het reguliere onderwijs die deboventoon voerden, in Göteborg konden wezien dat de

belangstelling in EARLI-verbandvoor leerprocessen buiten de institutionelekaders toeneemt. Een reden kan zijn dat veelgeld besteed wordt aan dit type opleiding en datde effectiviteit ervan regelmatig ter discussiestaat. Genoeg reden om er onderzoek naar tedoen. Het doen van empirisch onderzoek blijktechter nogal lastig te zijn in deze branche.Bedrijven zijn minder dan scholen geneigd inde keuken te laten kijken en er wordt een een-voudige rekensom gemaakt die als uitkomstheeft dat het onderzoek vooralsnog meer kos-ten dan baten oplevert. Toch is de belangstel-ling voor deze tak van de onderwijswetenschaper niet minder door geworden. Een tweedereden voor de belangstelling kan zijn dat ersteeds meer aandacht komt voor realistische ennaturalistische omgevingen voor leren. Determ krachtige leeromgeving is regelmatig inde context van beroepsonderwijs en bedrijfs-opleidingen te horen. En ook al weten we nietprecies wat we eronder moeten verstaan, feit isdat dit type omgeving vooral wordt

geasso-cieerd met buitenschoolse en toepassings-situaties. Daarnaast, zo viel te constateren in Göte-borg, worden leren en werken steeds meer metelkaar verbonden, door middel van lerend wer-ken of werkend leren. De werkplek als bronvoor leerprocessen wordt steeds vaker onder-werp van studie. Tijdens de EARLI-conferen-tie maakten we via boeiende presentaties vanMichael Eraut en Jeroen Onstenk in een key- 45 PEDAGOGISCHE STUDIËN



? note symposium met als titel Working andleaming, kennis met nieuwe inzichten over denauwe relatie tussen werken en leren. Ondankshet gebrek aan empirische gegevens leverde ditsymposium belangrijke statements op over denoodzaak van aandacht voor leerprocessen opde werkplek, met verwijzing naar informalleaming en tacit knowledge (Eraut haalde hethelaas nog te weinig geciteerde, ook door deauteurs zelf, werk van Horvath en Stembergaan). Opvallend was dat beide auteurs hetbegrip motivatie in hun verhandelingen intro-duceerden, als belangrijke factor in het facilite-ren van leerprocessen op de werkplek. Denauwe relatie tussen leren en werken kwamook aan bod in een symposium over problembased leaming. Boud legde de relatie met werkbased leaming en betoogde dat problem basedleaming zoals we dat kennen in schoolse situ-atie kan leren van work based leren, onderandere door de vanzelfsprekende relatie vanhet leren met het werken en daardoor kunnenprocessen als

onderhandeling en begeleidingop een natuurlijke wijze optimaal gearrangeerdworden. Verrassend was de idee van onderhan-deling over het curriculum tussen drie partijen,werkgever, student en universiteit. Het creëren van krachtige leeromgevingen,onder de naam complex teaching leaming envi-ronments, kennen we al gemime tijd uit hetwerk van Frank Achtenhagen. Hij had samenmet Robert-Jan Simons een op het eerstegezicht uitdagend symposium georganiseerdmet sprekers als Gaea Leinhardt, Yrjö Enge-ström, Heinz Mandl en de organisatoren zelf.Het vuurwerk moest echter van de organisato-ren komen. Engeström liet zich verontschuldi-gen, Leinhardt liet haar verhaal lezen doorJames Voss (die dat kennelijk op zo'n aanste-kelijke manier deed die voor Bob Glaser aan-leiding was de zaal te laten schrikken door plot-seling zijn spullen op de grond te laten vallen)en Mandl besloot over een ander dan het aan-gekondigde onderwerp zijn presentatie te hou-den. Simons presenteerde zijn

driedeling vannieuwe vormen van leren (guided, experientialpeoAcoaiscHc action leaming) met activiteiten die hoordenSTUDIËN bij de tijd van het jaar: travelling, tracking enexploring. Deze vormen van leren kunnengestimuleerd worden door een sterk procesge-richte instructie die moet leiden tot leren den-ken, leren leren, en een geïntegreerd leren en denken. De kenmerken van de procesgerichteinstmctie, zoals modelling, gradual withdra-wal, metacognitive guide, self-evaluation, kun-nen met evenveel gemak zijn ontleend aanschoolse situaties als aan werksituaties. De aandacht voor leren, sterk toegenomenten opzichte van de aandacht voor de instmctie,zien we ook prominent in de sfeer van bedrijfs-opleidingen, en dan vooral de werkeigen leer-processen. Dus geen leerprocessen ontleendaan formele leersituaties en conceptueel ver-plaatst naar werksituaties. De presentaties vanEraut en Onstenk getuigden daarvan. Instmctieheeft daarbinnen een waardige plaatsvervangergekregen in de vorm van

kennismanagement.In plaats van het managen van leren spreken wetegenwoordig van het managen van kennis(ontwikkeling, -verwerving, -constmctie). Het-geen weer aardig past in het raamwerk datCharles Reigeluth in 1983 voor instmctie enleren presenteerde: instmctional methodsonderverdeeld in organizational strategies,delivery strategies, en management strategies.Waarbij kan worden opgemerkt dat in de loopvan de tijd de aandacht verschoven is van orga-nizational strategies naar (kennis)managementstrategies. Overigens verzorgde Heinz Mandlin een symposium over kennismanagement eenaantrekkelijk vergelijk met het gebruik van deDelphi techniek. Op het terrein van beroepsonderwijs enbedrijfsopleidingen wordt ondanks het velewerk dat wordt verricht om krachtige leerom-gevingen te creëren nog weinig (fundamenteel)onderzoek uitgevoerd. Fraaie bespiegelingenover kennisconstructie op de werkplek tenspijt, blijft het empirische werk steken in eva-luaties van de effecten van de

leeromgevingen.In een keyndte panel discussion (!) over regu-lier onderwijs gaf Erik de Corte een verhelde-rend en ontnuchterend overzicht van het werkaan krachtige leeromgevingen. Zijn bemerkin-gen waren zonder dat dat werd genoemd ookvoor het buitenschoolse leren waardevol. Aande ene kant wordt er bergen'werk verzet omkrachtige leeromgevingen te creëren metbeperkte (leer)effecten; aan de andere kant isde kwaliteit van het uitgevoerde onderzoekmager. De door De Corte opgesomde zwakhe-den kunnen zeker ook de opleidingskundigeonderzoekers zich aantrekken: methodologischfeilen; instmctie- en leereffecten zijn zeer



? beperkt; implementatie-effecten zijn van korteduur en docenten hebben grote moeite met dittype leeromgeving; en de disseminatie vankennis verloopt moeizaam. Het recept van deCorte zouden we ook kunnen hanteren voor hetonderzoeken en ontwerpen van buitenschoolsekrachtige leeromgevingen: lange termijndesign experimenten; gemeenschappelijk ont-werpen; en een intensieve communicatie tus-sen onderzoekers en practitioners. Ik zou eraan toe willen voegen dat lokale oplossingen,door docenten bedacht en toegepast, in designexperimenten kunnen worden meegenomen,om aldus niet slechts een partnership in de uit-eindelijke leergemeenschap op te leveren maarook een partnership in het creëren van leerom-gevingen. Maar het is niet slechts de weg vanbevindingen van institutionele leerprocessennaar leerprocessen binnen organisaties. Ook debevindingen van leerprocessen binnen organi-saties kunnen van toepassing worden verklaardop de schoolse situatie. Onderzoek naar

condi-ties binnen organisaties die transfer bepalen,kan interessante aanknopingspunten biedenvoor de bepaling van de rol en de invloed vande docent in het ontwerpproces, startend bij debehoeften van de docent. Tot slot: Jan Elen kon melden dat taakana-lyse terug is van weggeweest. In het verdom-hoekje terechtgekomen als gevolg van de con-structivistische revolutie, is de taakanalyse inere hersteld om dienst te doen ter bepaling vante verwerven competenties en leidend tot men-tal model teaching. Higher education (Yvonne Vermetten, Open Uni-versiteit Nederland & Liesbet van Dijk, Techni-sche Universiteit Delft) Het thema Hoger Onderwijs, dat op de EARLI-conferentie in verschillende sessies en postersnaar voren kwam, laten wij hieronder via tweethema's de revue passeren: 'student learning',en 'teaching in higher education'. Uit de posters die werden gepresenteerdbinnen het thema Higher Education bleek datlearning orientations en learning approachesnog steeds op de agenda prijken.

Verschillendecategorieën van leeroriëntaties (b.v. Mäkinen),en cross-culturele verschillen hierin (bijv. Hei& Berberoglu) zijn bijvoorbeeld nog steedsactueel. Het gerelateerde thema van learning conceptions wordt daarnaast een steeds belang-rijker thema in hoger onderwijs onderzoek,zowel waar het gaat om 'student learning', alsom 'teacher education' (bijv. Rozsa & Lang-feldt). Maar het zou natuurlijk ook kunnen datdit een tijdelijke en lokale, Götebörgse, invloedis geweest... In het symposium dat was georganiseerddoor Meyer en Boulton-Lewis, werd ingegaanop de leerconcepties van studenten ('Variationin students' conceptions of learning and relatedfactors'). Meyer gaf aan dat hij met dit sympo-sium 'iets wilde terug geven' aan de fenomeno-grafie, waar het onderzoek naar leerconceptiesis begonnen. De latere onderzoekers, die metvragenlijsten en kwantitatieve (meet)methodenwerkten, nemen de resultaten van de feno-menografie (nog steeds) zeer serieus. Leerconcepties blijken vaak sterk

verkla-rende variabelen te zijn in onderzoek naar stu-dent learning. Uit het fenomenografischeonderzoek van Marton en Säljö bleken de leer-intenties een bron van kwalitatieve variatie tezijn, en de vraag is of het ook een statistischebron van variatie is. Het antwoord blijkt eenhartgrondig 'yes' te zijn volgens Meyer. Zijnconclusie was dan ook dat fenomenografie enstatistiek (min of meer) dezelfde taal spreken.Dezelfde conclusie trok ook Boulton-Lewis,die onderzoek deed met de RoLI (Reflectionson Learning Inventory), een instrument datvoornamelijk is afgeleid van uitspraken die stu-denten zelf doen over leren. Zij zei dat vragen-lijsten veel sneller dan kwalitatieve data degewenste informatie opleveren, en ook op eengoede manier. De onderzoeksresultaten van Fuller lekeneen beetje roet in het eten van dit symposium tegooien. Fuller rapporteerde een gebrek aan evi-dentie voor de relatie tussen leerconcepties,learning approaches, strategieën en prestaties.Hij vond geen consistente patronen,

behalve ineen groep ouderejaars-studenten die kwantita-tieve opvattingen hebben over leren. Zijn con-clusie was dat er teveel andere factoren een rolspelen, zoals persoonlijke omstandigheden ofleeromgevingen, waardoor de invloed van pioAcoatscHcbeliefs en concepties beperkt wordt. Zijn con- studunclusie was dat de relaties eigenlijk veel con-text-specifieker zijn dan doorgaans gedachtwordt. Een belangrijke nuancering om mee tenemen in toekomstig onderzoek rondom leer-concepties. 47


