
? /Q I / of. Basisvaardigheden en het beroepsonderwijs*Een operationalisering van het begrip basisvaardigheden w.j.nijhof Universiteit Twente, EnschedeJ.l.m. remmersIVA, Katholieke Universiteit Brabant,Tilburg Samenvatting Dit artikel is gericht op de vraag hoe een beterekwalitatieve aansluiting tussen onderwijs enarbeid gerealiseerd kan worden door na tegaan wat basisvaardigheden zijn; hoe deze ge-definieerd kunnen worden en eventueel ope-rationeel kunnen worden gemaakt. De achter-liggende rationale is een mogelijke taak-verdeling tussen (regulier) beroepsonderwijsen andere intermediairs in de relatieonderwijssysteem-arbeidssysteem. Het vin-den van kwalificaties die het karakter hebbenvan basisvaardigheden zouden beschouwdkunnen worden als eindtermen van een onder-wijssoort of -type, waardoor een betere af-grenzing met particuliere of private opleidin-gen, maar ook een betere afstemming

tussenonderwijssysteem en bedrijfsopleidingen mo-gelijk is. 1 Het concept basisvaardigheden: eenverkenning 1.1 Inleiding Uit een analyse van ontwikkelingen op de ar-beidsmarkt (Nijhof & Remmers, 1989) blijktdat functie-inhouden sterk in beweging zijn.Er treden functieverschuivingen op, zowel inde vorm van stijging als in de vorm van dalingvan beroeps vereisten, soms in de vorm vanherschikking. Zo zorgt automatisering b.v.voor zowel een uitstoot van arbeidsplaatsenals voor het scheppen van nieuwe arbeids- * Dit artikel is gebaseerd op een studie die gefinan-cierd werd door het Ministerie van Onderwijs enWetenschappen. plaatsen. De Amerikaanse situatie is in dit op-zicht sprekend: een chronische werkeloosheiddie noch met scholing, noch met 'job seeking'te bestrijden is (Wegmann, Chapman & John-son, 1989). Deze situatie maakt het moeilijkom vooraf vast te stelllen voor welke eindter-men het onderwijs en in

het bijzonder het be-roepsonderwijs zou moeten voorbereiden. Debehoefte aan een doorlichting en herzieningvan eisen ligt dan ook voor de hand. De vraag die dan wordt geformuleerd is ofer basisvaardigheden zijn die beroepsspeci-fiek zijn en vaardigheden die algemeen vanaard zijn. Wanneer basisvaardigheden kun-nen worden gedefinieerd en geoperationali-seerd voor het beroepsonderwijs, dan zou b.v.overwogen kunnen worden om de generalebasisvaardigheden over te dragen via het regu-liere beroepsonderwijs en de specifieke via al-le mogelijke andere vormen van functiege-richte training of opleiding. Deze beleids-gerichte vraag wordt mede gestimuleerd in hetHcht van de kosten van het onderwijssysteem. Uit de analyse van Nijhof en Remmers(1989) is ook af te leiden dat schoolverlaterssteeds hoger opgeleid zouden moeten wordenom flexibel in te kunnen spelen op de steedsveranderende eisen van de

arbeidsmarkt. De vraag is dus eigenlijk of een betere kwa-litatieve aansluiting tussen onderwijs en ar-beidsmarkt kan worden verkregen via basis-vaardigheden. Om die vraag te kunnenbeantwoorden gaan we aan de hand van lite-ratuur na wat onder het begrip basisvaardig-heden in de context van het beroep(sonder-wijs) wordt verstaan, hoe ze gedefinieerd eneventueel geoperationaliseerd kunnen wor-den. Dan zal blijken of die vaardigheden heelalgemeen, dan wel beroepsgebonden zijn. Het zal duidelijk zijn dat we niet sprekenover die vaardigheden die elke leerhng leert inhet algemeen vormend onderwijs, zoals lezen,schrijven en rekenen. Het gaat om vaardighe-den die weliswaar een algemeen karakter heb-ben, maar qua niveau moeten uitstijgen bovenhet niveau van de algemene vorming van16-jarigen en anderzijds voldoende raakvlak-ken zullen hebben met beroepssectoren waar- Portnonohrhe Studiën 1990 (67)
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? in b.v. technologische aspecten een rol spelen.Dat betekent dat geen enkele beroepssector ofbranche vooraf uitgesloten is. Om de essentie van het begrip basisvaardighe-den zo duidelijk mogelijk te formuleren is eenliteratuurstudie verricht. Deze sluit aan op eeneerder verrichte studie in het kader van hetproject &quot;Basisvaardigheden in het Beroeps-onderwijs&quot; (Nijhof & Mulder, 1986). Dezestudie was bedoeld om antwoord te krijgen opde vraag welke basisvaardigheden als eindter-men zouden kunnen worden gedefinieerd engerechtvaardigd voor het MBO (werktuig-bouwkunde) en het LEAO (kantoor- en ver-kooppraktijk) in het licht van de moderne in-formatietechnologieën. De onderhavigeliteratuurstudie kan daarom beschouwd wor-den als een uitbreiding en verdere uitwerkingvan het begrip basisvaardigheden zoalsdestijds geformuleerd. Richtsnoer voor onze analyse nu is de vol-gende definitie (Nijhof

& Mulder, 1986): Ba-sisvaardigheden zijn die brede kwalificerendekennis-, vaardigheids- en houdingselemen-ten, waarover gediplomeerde schoolverlatersvan het beroepsonderwijs beschikken, dietransferwaarde hebben naar verwante be-roepssituaties en die van essentieel belang zijnvoor het uitvoeren van verschillende taken.Kernbegrippen in deze definitie zijn: de kop-peling van vaardigheden aan een bepaaldedoelgroep, nl. schoolverlaters van het be-roepsonderwijs; voorts transferwaarde naarverwante beroepssituaties, hetgeen verwijstnaar laterale of horizontale transfer. Verticaletransfer wordt weliswaar niet uitgesloten,maar ook niet nader omschreven. Voortswordt gewezen op de directe toepasbaarheidvan de basisvaardigheden. Deze definitie is alswerkdefinitie benut om een referentiekaderop te bouwen en om een literatuursearch en -analyse te verrichten. Uit de literatuursearchkwam een veelheid aan

termen en definitiesnaar voren die aansluiten bij de gememoreer-de begrippen, zoals basic skills, critical skills,generic skills, beroepsoverstijgende kwalifi-caties, basisvaardigheden, instrumentelevaardigheden, niet-instrumentele vaardighe-den, life skills, sleutelkwalificaties, transfera-ble skills, core skills. We zullen de gevondenliteratuur en de definities systematiseren enordenen. Het doel is te komen tot een synthe-se. In de volgende paragrafen zullen we ach-tereenvolgens een vijftal rubrieken hanteren,en wel: basic skills; job related basic skills;verruiming van het begrip basic skills; genericskills en transferable skills. 1.1.1 Basic skills In de meest recente International Encyclopae-dia of Educational Research (Husen & Post-lethwaite, 1985) worden basic skills ook wel'tooi subjects' genoemd. Deze omvatten le-zen, schrijven en rekenen. Het aanleren vandeze basic skills begint al tijdens de voor-schoolse periode. Een

zeer belangrijk aspectvan de basic skills is dat ze de basis vormenvoor ieder verder leren en ontwikkelen. Er isook een zichzelf versterkende werking bij hetgebruik en het leren van basic skills. Door hetlezen van een krant, een boek of studiemateri-aal wordt de vaardigheid getraind en wordtkennis vergaard waarmee nieuwe informatiegemakkelijker kan worden verwerkt en geïn-terpreteerd. Daarom is niet de feitelijke be-heersing van de basic skills voldoende. De ge-bruiksmogelijkheden en het niveau vanbeheersing zijn buitengewoon belangrijk. Ba-sic skills worden wel gerelateerd aan de 'backto basics movement' en ook wel aan de mini-mum competency testing beweging. De backto the basicsbeweging in de jaren zeventig is inde VS een reactie uit conservatieve politiekehoek op een aantal onderwijshervormingenuit de jaren zestig. Het kindgerichte onderwijszou ineffectief zijn en wanorde en immorali-teit bij

kinderen veroorzaken (Husen & Post-lethwaite, 1985). De formele klassikale werk-wijze op prestatiegericht onderwijs zou beterzijn. Deze overtuiging werd onderbouwddoor de resuhaten van zogenaamde minimumcompetency testing programma's die gerichtwaren op de drie basic skills: lezen, schrijvenen rekenen. Daaruit zou blijken dat er sprakewas van een algehele achteruitgang van het ni-veau in het onderwijs in de VS. Later is veelkritiek gekomen op de validiteit van de mini-mum competency tests. Een effect dat echterblijvend genoemd mag worden is een verho-ging van het onderwijsniveau in de basicskills. In de beginjaren tachtig stak een soort-gelijke beweging opnieuw de kop op in de VS,toen het onderwijs in de high school onder deloupe werd genomen (Nation at Risk, 1983).Uit internationaal vergelijkend onderzoek ophet gebied van wiskunde, science en talenbleek, dat de VS niet meer excelleerde - Ja-
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? pan daarentegen wel - en de nieuwe techno-logieën vroegen om beter onderwijs en in hetverlengde daarvan om beter gekwalificeerdpersoneel. Opmerkelijk was echter dat aan het be-roepsonderwijs volstrekt geen aandacht werdbesteed in Nation at Risk. Gesproken werdvan de onvoltooide agenda (National Center,1984). De roep om beter of hoger gekwalifi-ceerd personeel wordt vertaald in program-ma's gericht op onderwijs in basic skills enmaatregelen die de studie-inzet zowel in tijd(aantal schooldagen, huiswerk) als qua moti-vatie zouden versterken. Samenvattend kan gesteld worden dat totde basic skills traditioneel een drietal instru-mentele vaardigheden worden gerekend. Zijvormen de basis 'tools' van veel leer- en com-municatieprocessen in de samenleving. Hetniveau waarop ze vereist worden is niet duide-lijk. Door internationaal vergelijkend as-sessment onderzoek kunnen standaarden ont-wikkeld en

relatieve vergelijkingen gemaaktWorden. Als de kwaliteit van het onderwijs inhet geding komt, wordt de oorzaak vaak ge-legd bij deze vaardigheden. De redenering is,dat wanneer deze vaardigheden ontbrekenschoolverlaters niet volwaardig kunnen func-tioneren in de samenleving. Dat daartoe meernoodzakelijk is dan deze vaardigheden zalduidelijk zijn. 1.1.2 Job-related basic skillsOnder de term job-related basic skills vallendie vaardigheden die noodzakelijk zijn omadequaat te kunnen functioneren in een be-roepssituatie. Dit zijn vaak, maar niet uitslui-tend, technisch-instrumentele vaardigheden.In de Uteratuur worden drie invalshoeken ge-kozen van waaruit bezien wordt welke vaar-digheden noodzakelijk kunnen zijn, nl. a. het verwerven van een baan (Datta, 1982); b. het uitvoeren van een functie (Datta, 1982; Sticht &MickuIecky, 1984); c. het bijscholen tijdens de loopbaan (Herr, 1977). Het verwerven van een baan is

gebasseerdop een communicatieproces. Door middel vaneen advertentie maakt een werkgever zijnWensen bekend. De sollicitant moet deze kun-nen lezen, begrijpen en interpreteren. DaaropVolgt een reactie: het schrijven van een brief ofhet telefoneren, waarbij op duidelijke en ade-quate wijze de geschiktheid en motivatie voorde functie moet worden aangetoond. Indien de situatie zover komt, dient de kan-didaat doorgaans in een gesprek een en andernader toe te Uchten. Hierbij blijken houdings-aspecten zeer belangrijk. Centraal in dit communicatieproces staanschriftelijke en mondelinge taalvaardighe-den. Als een individu zijn basisvaardigheden(basic skills) niet beheerst ontstaan proble-men. Het blijkt dat personen afkomstig uit et-nische minderheden en uit lagere sociaal eco-nomische milieus hierbij problemen ervaren,waardoor een drempel ontstaat om een baante verwerven (Herr, 1977). Als een persoon de baan

verwerft, ontstaateen tweede fase met voorwaarden. In welkemate en tot welk niveau reiken zijn basisvaar-digheden, noodzakelijk voor de uitoefeningvan de begeerde functie. Sticht en Mickulecky(1984) hebben een secundaire analyse uitge-voerd op een twintigtal studies. Daaruit blijktdat gemiddeld door technische werknemers 2uur per dag wordt besteed aan het lezen vaninstructies, tabellen, kaarten en computerter-minals. Deze activiteiten zijn noodzakelijkom de taken uit te kunnen voeren. Ongeveer75% van de leesactiviteit is bedoeld om detaak uit te kunnen voeren en niet om er ietsvan te leren dat begrepen en onthouden moetworden (Datta, 1982; Sticht & Mic-kulecky, 1984). In 98% van de gevallen, zo blijkt uit hunanalyse, wordt een tamelijk hoog niveau vanbasic skills vereist, d.w.z. een beheersing ophet niveau van de tweede/derde klas voort-gezet onderwijs. Sticht en Mickulecky diffe-rentiëren dit vereiste niveau

helaas niet naarde soort activiteit van de arbeider. Belangrijkis hun conclusie dat de testscore die mensenbehalen bij het werken met en beantwoordenvan vragen over gestandaardiseerde tekstenniet maatgevend is voor hun basic skills ni-veau op de werkplek. Vaak zijn andere cogni-tieve vaardigheden in het geding. Een diffe-rentiatie naar functieniveau is hier vanbelang. De studie van Sticht en Mickulecky is metname gericht op uitvoerende functies. Daarbijblijkt dat een gebrek aan job-related skills totproduktieverlies of ongelukken kan leiden,omdat mensen instructies niet (goed) begre-pen hebben. Voor hogere functies in de lijn ofstaf kan het aandeel om te begrijpen wel gro- 391 Pedagogische Studiën ?



? ter zijn. Daarover geeft de studie van Sticht enMickulecky echter geen uitsluitsel. Ten slotte de job-related basic skills in hetkader van bijscholing tijdens de loopbaan.Een conclusie uit het voorgaande is dat alsmensen al problemen hebben met basic skills,zij dit zeker zullen hebben met bijscho-lingsprogramma's. Herr (1977) vermeldt dateen categorie van 20 ä 30% van de werkne-mers functioneel analfabeet is. Sticht en Mic-kulecky (1984) pleiten voor trainingspro-gramma's met name in het basic skill domeindat sterk aan de beroepssituatie gerelateerd is.Die training zou geïntegreerd moeten wordenin de training van technische beroepsvaardig-heden, waardoor het nuttig effect van die trai-ningen oploopt tot wel drie maal dat van eennormaal trainingsprogramma. In feite pleitenSticht en Mickulecky hier voor interne be-drijfsopleidingen die functiegericht van ka-rakter zijn met aandacht voor basic skills. Als conclusie

van deze paragraaf kunnen weformuleren dat mondelinge en schriftelijketaalvaardigheid van essentieel belang is omeen baan te verwerven. Tijdens de uitoefeningvan de baan of functie ligt de nadruk sterk opde beoefening en het gebruik van basic skillsom informatie te verwerken die direct ge-bruikt wordt voor de beroepsuitoefening. Inhet kader van de bijscholing wordt een inte-gratie van technischeren basic skills bepleit:functiegericht opleiden. 1.1.3 Verruiming van de basic skillsVerschillende auteurs voorzien dat ten gevol-ge van de invoering van nieuwe (informatie-)technologieën het niveau en de inhoud van hetpakket basic skills zich zal wijzigen. Een eer-ste verruiming van het domein van basic skillstreffen we aan in een rapport van Daniels enKarmos (1983). Zij beschrijven een onderzoekwaarbij respondenten het niveau moestenaangeven van high school-studenten op devolgende basic skills domeinen: lezen,

schrij-ven, spreken, luisteren, wiskunde, natuur-kunde en redeneren. We zien in deze opsom-ming een uitbreiding optreden naar de meerexacte vakken in het voortgezet onderwijs,terwijl redeneren (reasoning) doelt op analy-tisch denken en probleemoplossen. Muil en Prescott (1984) en Rumberger(1984) leggen vooral op deze laatste vaardig-heid een zwaar accent. We komen daaropterug. In de International Encyclopaedia of Edu-cational Research (Husen & Postlethwaite,1985) wordt de verwachting uitgesproken datleerlingen en volwassenen 'media- en compu-ter literacy' moeten leren. Onder medialitera-cy wordt de vaardigheid verstaan om te lerenvan televisie, films en radio. Computer litera-cy loopt volgens hen uiteen van het kunnen in-teracteren met een computer d.m.v. een beeld-scherm tot en met het kunnen schrijven van eencomputerprogramma. Muil en Prescott (1984)citeren de National Science Board

Commissi-on die stelt, dat we terug moeten keren naar debasics. De basics van de 21ste eeuw zijn echterniet meer alleen lezen, schrijven en rekenen.Deze basics omvatten nu ook communicatieveen technologische vaardigheden, denkvaar-digheden waarmee we de technologische we-reld om ons heen kunnen begrijpen. Rumber-gers (1984) betoog gaat in dezelfde richting.Hij benadrukt dat basic skills en basisonder-wijs verder reiken dan wis- en natuurkunde-onderwijs; ook communicatieve, analytischeen technische vaardigheden moeten getraindworden. De invulling van het begrip basisvaardighe-den, zoals die door de voorgaande auteurs isgegeven beslaat vaardigheden die een beroeps-overstijgend karakter hebben en de mogelijk-heid bieden van transfer naar andere leer- enberoepssituaties. Jones (1981) legt de nadrukop 'transfer skills', omdat de enige zekerheidin de moderne samenleving de constante

ver-andering is. Zij voert daarbij een pleidooi voornieuwe instructiestrategieën, omdat er anderseen verdere scheiding tussen de hoog- en laag-presterende leerlingen zal optreden. Als ergeen nieuwe instructiestrategieën worden toe-gepast dan zullen de nieuwe basic skills waar desamenleving om vraagt, zoals 'planning' en'trouble shooting' (zie b.v. Nijhof & Kom-mers, 1985), waarschijnlijk alleen in curriculavoor hoogbegaafden worden opgenomen,vooral ook daarom omdat dit vaardighedenzijn waarmee lager begaafden vanwege hetabstracte karakter altijd al moeite hebbengehad. De conclusie die we uit deze paragraaf trek-ken is, dat er nog geen eenduidigheid bestaatover de verruiming van de basic skills. Wel zijnde auteurs het eens over het feit dat er eenuitbreiding naast de bestaande drie 'R's' nodigis. In welke richting en binnen welk inhoude-lijk domein is echter nog niet duidelijk. Wel 392 Pedagogische
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? is duidelijk dat meer abstracte kennis en vaar-digheden vereist zijn: kennis van proceduresen regels en kennis van de inhoud. Dat wil zeg-Sen contextgebonden kennis gecombineerd•ïïet leerstrategieën en andere procedurelevaardigheden. 1-1.4 Generic skills De generic skills benadering verschilt in eentweetal opzichten van de hiervoor besprokenbenaderingen. Op de eerste plaats gaat hethierbij expliciet en uitsluitend om kennis envaardigheden welke voor de beroepsuitoefe-ning noodzakelijk zijn. Op de tweede plaatswordt het normatieve karakter op basis waar-van niveau en inhoud van de basic skills wordtbepaald, ingeruild voor een meer empirischebenaderingswijze. We zullen aandacht beste-den aan een drietal onderzoeksprojecten,waarin een en ander aan de orde wordt gesteld.Mertens'(1974) uitgangspunt is het begripsleutelkwalificaties. Deze zijn opgebouwd uiteen viertal categorieën: basiskwalificaties,

ho-rizontale of laterale kwalificaties, 'Breitenele-mente' en zogenaamde vintagefactoren. In ditkader behandelen we vooral de ' Breitenele-mente'. Verderop komen we op de overige ca-tegorieën terug. Mertens definieert 'Breiten-elemente' als die kennis en vaardigheden, dievoor een groot deel van het beroepenveld alspraktische vereisten voor de invulling van dearbeidsplaats worden geformuleerd. Om dezefunctievereisten te achterhalen of te identifice-ren stelt Mertens voor functievereisten te ana-lyseren b.v. aan de hand van beroepengidsen.Stel dat in 500 beroepen, waarvoor het onder-wijs opleidt, de eindtermen meettechniek, ar-beidsveiligheid en machine-onderhoud voor-komen. Mertens meent dat deze doelstellingendan in het algemeen vormende deel van het on-derwijs opgenomen zouden moeten worden.Hij kiest dus voor de grootste gemene deler vanfunctiebestanddelen (kennis- en vaardigheids-aspecten) als

criterium om te bepalen wat welof niet tot het algemeen vormende onderwijsgerekend zou moeten worden. Hoe de 'Brei-tenelemente' geïdentificeerd zouden moetenWorden, daarover laat hij zich niet uit. Randhawa (1978) presenteert een methodedie gebruikt is om generic skills te genereren inhet kader van beroepsgericht onderwijs entraining. Als uitgangspunt werd een definitievan generic skills opgesteld. Deze luidt alsvolgt: &quot;Generic skills are those overt andcovert behaviors which are fundamental to theperformance of many tasks and subtasks car-ried out in a wide range of occupations andwhich are basic to job specific skills''. Hiertoerekent hij mathematische, communicatieve,redeneer-, interpersoonlijke en manipulatievevaardigheden. De doelstelling was om eengroot aantal beroepen te clusteren op overeen-komstige vaardigheidsprofielen. Er werd eengrootschalig empirisch onderzoek uitgevoerdonder 490

werknemers en hun direct leidingge-venden. Gebruik werd gemaakt van eengestructureerde vragenlijst met 226 items ver-deeld over de vij f vaardigheidscategorieën. Deresultaten van de interviews werden in een be-roepsvaardighedenmatrix samengebracht metvoor ieder item een schaalwaarde. Het eindre-sultaat besloeg 164 vaardigheden. Een itemkreeg een score 3 als deze noodzakelijk wasvoor het beroep, een score 2 als deze mogelijknoodzakelijk zou zijn, of een score 1 als dezeniet vereist was voor het beroep. Op basis vandeze waardering en scoring kon worden be-paald dat 38 vaardigheden tot de kern kondenworden gerekend van het beroep. Deze coreskills lopen uiteen van het basic skills domein,zoals eerder beschreven, naar meer beroepsge-relateerde vaardigheden, zoals telefoonge-bruik, het geven van informatie en instructie,of taakgerichte conversatie. De overige 126 vaardigheden werdenm.b.v.

factoranalyse tot een zestal clusters sa-mengevoegd: a. meetkunde, b. lezen en schrij-ven, c. algebra, d. diagnostiek, e. communica-tie en f. een restcategorie. De kernvaardigheden samen met de zesclusters kunnen gegeneraliseerd worden overde 37 onderzochte beroepen en opgenomenworden in een algemeen gedeelte van beroeps-voorbereidende scholing. Of de gevondenvaardigheden bijdragen aan een adequater enmeer flexibel functioneren in de door techno-logische ontwikkelingen veranderende be-roepssituatie kan uit de studie niet worden af-geleid, ook niet omdat onduidelijk is in welkemate moderne technologische ontwikkelingenmede bepalend zijn geweest bij de samenstel-ling van de itemlijst. In Nederland wordt door het Centrum voorInnovatie van Beroep en Bedrijf (CIBB) eenprocedure toegepast die sterke verwantschapvertoont met het werk van Randhawa. Demethode staat bekend onder de naam
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? project. Het resultaat is een aantal beroepsprofielenmet een gemeenschappelijk en een gedifferen-tieerd deel. Het gemeenschappelijk deel kanopgevat worden als de groep generic skills voordie beroepen. Deze beroepsprofielen wordenvoorgelegd aan een panel van deskundigen uitde beroepssector om ze te beoordelen op volle-digheid en representativiteit voor de werkelij-ke beroepssituatie. Een belangrijk criterium isof door de beroepsprofielen ook mogelijketoekomstige ontwikkelingen in de beroepssec-tor worden afgedekt. Een belangrijk verschil met de procedurevan Randhawa is dat het Mantelproject perproject een aantal verwante beroepen onder-zoekt, welke een beperkte horizontale en verti-cale differentiatie kunnen vertonen. Randha-wa richtte zich op een grote groep vanuiteenlopende beroepen. Naast het Mantel-project bestaat een veelheid van dergelijke me-thoden (zie Carlisle, 1986). Doel van deze

me-thoden is vooral de kern van de functie op tesporen, om op basis daarvan opleidingsprofie-len en curricula te kunnen inrichten. Niet zo-zeer de vraag naar generic skills staat centraal.De gemeenschappelijke kern kan echter op-gespoord worden. Belangrijk blijft daarom devraag of d.m.v. een mantelproject-achtigewerkwijze over beroepsgroepen heen genericskills kunnen worden opgespoord. In beginselkan dit, zoals Mertens heeft getracht, doch deprimaire doelstelling van dit type projecten isdomein- en beroepsgroepspecifieke vaardig-heidsprofielen op te sporen t.b.v. leerplanont-wikkeling. Concluderend kunnen we stellen dat de ge-neric skills benadering een belangrijke stapvoorwaarts is om inzicht in en feitenmateriaalte verkrijgen over de harde kern van kennis envaardigheden van brede beroepsgroepen, of inmeer beperkte zin voor een aantal verwante be-roepen. Het zou een belangrijke stap voor-waarts zijn

geweest als een sterker accent op deberoepsgebonden vaardigheden gelegd hadkunnen worden. 1.1.5 Transferable skillsDe generic skills benadering van Randhawawerd ontwikkeld in het begin van de jaren ze-ventig. Dan wordt door het voormalig Natio-nal Center for Research in Vocational Educa-tion te Columbus, Ohio in de VS eenonderzoeksproject gestart naar de relatie tus-sen beroepsadaptatie en transferable skills(Pratzner, 1978). 'Transferable' of 'flexibleskills' zijn vaardigheden die de overgang vande ene carrière (loopbaan) naar de andere be-vorderen (Wiant, 1987, p. 1). Schattingen in deVS geven aan dat men verwacht dat mensen ge-durende hun leven gemiddeld 10 keer van baanzullen veranderen. 'Transition-vaardighedenzijn dan van grote betekenis. We zullen in dezeparagraaf een drietal benaderingen besprekendie alle min of meer pogen om de relatie tussenberoepsadaptatie en flexibiliteit of

transfera-bility aan de orde te stellen, dan wel te onder-zoeken. Op de eerste plaats Daniels en Karmos(1983) die een drietal alternatieven beschrijvenom studenten te scholen in het adapteren vannieuwe technologische ontwikkelingen in desamenleving. In de tweede plaats het onder-zoeksproject Transferable skills van het voor-malig National Center for Research in Vocati-onal Education te Columbus, Ohio (Pratzner,1978; Wiant 1987). In de derde plaats het on-derzoek naar sleutelkwalificaties door Mer-tens (1974,1975). 1.1.5.1 Daniels & Karmos' adaptatie-concept Het onderzoek van Daniels en Karmos is ge-richt op de vraag hoe studenten voorbereidkunnen worden voor een samenleving die inhoge mate door technologie wordt beïnvloed.Zij presenteren drie alternatieven die alsinterventie- of instructiestrategieën kunnenworden opgevat. De drie alternatieven bou-wen op elkaar voort en hebben daardoor

eencumulatief karakter: a. het belang van basic skills. Het gaat hierbijom de bekende basisvaardigheden als lezen,schrijven, spreken, wiskunde, luisteren,natuurkunde, redeneren. b. Het tweede alternatief legt naast de basicskills ook een accent op transferable skills.De laatste worden als volgt gedefinieerd: 1. de vaardigheid is fundamenteel voor een be-paald beroep of trainingsprogramma; (en-treevoorwaarde) 2. de vaardigheid is noodzakelij k voor het suc-cesvol kunnen uitvoeren resp. volgen vaneen beroep of trainingsprogramma; (hand-havingsconditie) 3. de vaardigheid is overdraagbaar naar an-dere beroepssituaties en -categorieën(transitievoorwaarde). Op grond van nade-re analyse formuleren Daniels en Karmos 394 Pedagogische Studiën ?



? 1 • Herkennen van en reageren op veranderingen; een persoonlijke stijl van reageren ontwikkelen. 2. Taxeren en gebruiken van externe symptomen; gebruik maken van externe ondersteunende systemen, zoalsgezin, vrienden, trainingsprogramma's. 3- Taxeren en gebruiken van interne symptomen; gebruik maken van het persoonlijke bewustzijn als prikkeltot verandering en persoonlijke kracht, als een bron van energie voor verandering. 4. Verminderen en kunnen hanteren van emotionele spanning. 5. Plannen en uitvoeren van veranderingen; gebruik maken van discrepanties tussen bestaande en gewensteomstandigheden om op basis daarvan een actieplan op te stellen, om een nieuwe visie te ontwikkelen en uitte voeren. Figuur I Change skills een vijftal categorieën transferable skills:wiskundige, communicatieve, interper-soonlijke, redeneer-en manipulatieve vaar-digheden. c. Het derde alternatief bouwt voort op

devoorgaande twee en omvat derhalve basicskills en transferable skills. Daniels en Kar-mos voegen daar een pakket 'change skills'aan toe. Deze vaardigheden om te kunnenveranderen vormen de basis voor een ade-quaat zelf-management. De auteurs menendat het derde alternatief de beste mogelijk-heid biedt om in te spelen op de veranderen-de eisen van de moderne technologische sa-menleving. Om de genoemde change skills te concretiserengeven we van hen in Figuur 1 een overzicht. In een latere publikatie definiëren Daniels,Karmos en Presley (1985) de vaardigheden on-der andere labels, zoals generalizable skills,Problem solving skills en transition skills andknowledge. Waarmee aangegeven wordt hoemoeizaam het definitieprobleem rondom hetbegrip basisvaardigheden wordt opgelost. 1-1.5.2 //et Transferable Skills ProjectLoopbanen van mensen voltrekken zich nietlieer zoals decennia geleden. Meerdere

carriè-res in een leven zal steeds meer usance worden.Dit gegeven vormde de achtergrond van hetproject Transferable Skills. De vraag die opkwam was welke vaardigheden dragen ertoebij dat de overgang van de ene carrière naar deander wordt bevorderd en de vraag waar enhoe deze te leren zijn. Wat flexibele of trans-ferable skills waren was aanvankelijk niet zoduidelijk &quot;(...) imprecisely defined skillssuch as communication, interpersonal skills,Problem solving skills and so forth&quot; (Wiant,1987, p.2); alhoewel eenieder die bij het pro-ject betrokken raakte, overtuigd was van hetbelang van deze vaardigheden. Volgens Pratzner (1978) kunnen transfera-ble skills in twee betekenissen worden opgevat.Ten eerste als vaardigheden waardoor indivi-duen aangeleerde of bestaande kennis en vaar-digheden kunnen overdragen en toepassen innieuwe of veranderende situaties. Ten tweedeals vaardigheden met

transferwaarde. Dit zijnvaardigheden waarvan gebleken is dat ze over-draagbaar zijn naar vele (nieuwe) vaardighe-den. Het is een belangrijk analytisch onder-scheid en roept twee achterliggende vragen op:Wat zijn transfervaardigheden die het trans-ferproces bevorderen, en wat zijn transferablevaardigheden? We gaan in deze paragraaf op de tweedevraagstelling in, ook omdat deze de kernvormt van het Transferable skills project. Omde vraag naar transferable skills te kunnenbeantwoorden werd een Inductieve proceduregevolgd. Veertien onderwijsprogramma's vanscholen en bedrijven werden geselecteerd. Deprogramma's werden onderzocht op implicie-te en expliciete aspecten van vaardigheden dietransfer bevorderen. Daarnaast werden bij-eenkomsten belegd met docenten, vakbonds-vertegenwoordigers, personeels- en oplei-dingsfunctionarissen uit verschillendebedrijfstakken. De deelnemers werd verzocht om hun

erva-ringen en meningen over tranfervaardighe-den, personeelsselectie, training, feitelijketransfer van personen en functiegroei te vertel-len. De onderzoekers benadrukken dat de re-sultaten die deze analyses opgeleverd hebben,geen brede empirische basis hebben en daarommet de nodige voorzichtigheid moeten wordengehanteerd. De resultaten van de analyses engroepsinterviews werden verwerkt in een vijf-tal categorieën, en wel: a. mathematische vaardigheden, b. communicatieve vaardigheden, c. interpersoonlijke vaardigheden. 395 Pedagogische Studiën ?



? d. redeneervaardigheden, e. psycho-motorische vaardigheden. De beschreven vaardigheden zijn zeer alge-meen van karakter, fundamenteel voor veleberoepsgroepen of opleidingsprogramma's,noodzakelijk voor succes en overdraagbaarnaar andere beroepssituaties. Door Pratznerworden deze vaardigheden als noodzakelijkgenoemd in verband met de door de technolo-gieën veranderde beroepspraktijk. Deze in-ductieve inventariserende benadering vanPratzner geeft geen duidelijkheid over de rich-ting van transfer; er wordt bijvoorbeeld geenuitsluitsel gegeven op de vraag of het om hori-zontale of verticale transfer gaat, of het om'near' dan wel 'far' transfer handelt. Pratzner plaatst wel kanttekeningen bij ditsoort lijsten met vaardigheden. Er is, zo stelthij, erg weinig bekend over functieverande-ringen en beroepsmobiliteit. Er is geen alge-meen aanvaarde lijst met specifieke vaardig-heden en persoonskenmerken

die ingezetkunnen worden in een breed scala aan be-roepssituaties. Transfervaardigheden als zo-danig garanderen nog geen groter adaptatie-vermogen; zij bevorderen deze hoogstens.Overigens zijn de laatste jaren wel studies on-dernomen naar loopbanen (Balmer, Gonon &Straumann, 1986). Vooral de biografischemethode is daarin zeer in zwang. Wij komendaarop bij de beschrijving van Mertens terug. 1.1.5.3 Sleutelkwalificaties: Het concept van MertensHet begrip sleutelkwalificaties dat door Mer-tens (1974) is ontwikkeld, komt voort uit eenonderzoeksprogramma van het Institut fürArbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bun-desanstalt für Arbeit (lAB) te Nürnberg(BRD). Het onderzoek startte in de jarenzestig en probeerde een oplossing te vindenvoor de starheid van de onderwijseconomi-sche planningsmodellen. Met behulp van eenflexibiliteitsonderzoek is getracht hierop eenantwoord te vinden. Getracht

wordt vast testellen in welke mate personen met dezelfdeopleiding of hetzelfde beroep in uiteenlopen-de functies te vinden zijn en in hoeverre be-paalde soorten functies door personen metuiteenlopende opleidingen of beroepen wor-den bezet. Zo hoopt men flexibiliteitsmoge-lijkheden aan de aanbodzijde en de vraagzijdeop het spoor te komen (Dedering & Schim-ming, 1984; Van Hoof & Dronkers, 1980). Het flexibiliteitsonderzoek heeft een sterk em-pirisch karakter. Het begrip sleutelkwalifica-ties en de nadere uitwerking daarvan is echternormatief van aard en vormt een aanvulling inonderwijskundige richting op dit arbeids-marktonderzoek. In het flexibiliteitsonderzoek wordensubstitutie- en mobiliteitskenmerken van dearbeidsmarkt onderzocht. In deze benaderingworden nog geen ontwikkelingen in de be-roepssituatie en de werkgelegenheidsstruc-tuur verdisconteerd. Sleutelkwalificaties die-nen zodanig van

karakter te zijn dat zemaximale substitutie en mobiliteit garanderenen in potentie aan toekomstige, gedeeltelijknog onbekende kwalificatievereisten vol-doen. Mertens geeft in feite een aanzet tot eentaxonomie van sleutelkwalificaties met eenheuristische waarde. Sleutelkwalificaties die-nen categorieën te bevatten m.b.t. de bevor-dering van een veelheid aan vaardigheden enpersoonskenmerken. Hij noemt als voorbeel-den: het levenslang kunnen leren, wisselingvan sociale rollen, afstand scheppen door tetheoretiseren, creativiteit en relativeringsver-mogen bevorderen, verbinden van theorie enpraktijk, ontwikkelen van technisch begrip,analyse van interesses, samenwerkingsbereid-heid, uithoudingsvermogen, concentratie,etc. De taxonomische indeling van Mertensbestaat uit 4 categorieën: a. basiskwalificaties, kwalificaties van eenhogere orde, gericht op verticale transfer; b. horizontale kwalificaties, kwalificaties

ge-richt op horizontale of laterale transfer(soortgelijke situaties, functies, beroepen); c. 'Breitenelemente' kunnen worden opgevatals generieke vaardigheden (zie ook para-graaf 3.2.4); d. 'vintage factoren' omvatten die kennis envaardigheden die in de huidige opleidingenwel zijn opgenomen, maar die oudere gene-raties niet meer hebben gehad (vreemde ta-len, computer onderwijs, e.d.). Zij kunnenals inbreng dienen voor volwasseneneduca-tie of voor bijscholingscursussen. In het kader van deze paragraaf zijn de ba-siskwalificaties en de horizontale kwalifica-ties van betekenis, daar zij immers verwijzennaar transfer. Basiskwaliteiten en horizontale kwalifica-ties kunnen worden onderscheiden in een aan-tal deelvaardigheden (zie Figuur 2). 396 Pedagogische Studiën ?



? Basiskwalificaties algemeen 1. logisch denken 2. analytisch denken 3. kritisch denken 4. structurerend denken 5. dispositie denken 6. coöperatief denken 7. conceptueel denken 8. beslissingsgericht denken 9. creatief denken10. contextueel denken Horizontale kwalificaties algemeen concretisering 1. geïnformeerd zijnover informatie a. het wezen van informatie b. inwinnen van informatie c. begrijpen van informatie d. verwerken van informatie Figuur 2 Sleutelkwalificaties volgens Mertens (1974) Door Balmer, Gonon en Straumann (1986)is een biografisch onderzoek uitgevoerd naarinnovatie en kwalificatie van elektromonteursen mecaniciens als gevolg van nieuwe techno-logieën. Hun studie was erop gericht onderandere na te gaan in welke mate kwalificatiesdoorwerken van school naar beroep en binnenverschillende functies (carrière). Het kwalifi-catiemodel dat zij schetsen is een leerprocesop de arbeidsplaats zelf dat zij

een immanentkarakter toekennen. De speelruimte dieiemand krijgt om zichzelf te ontwikkelenwordt bepaald door drie dimensies: de matevan generaliseerbaarheid van kwalificaties,de mate van zelfstandigheid en de individueleleerstrategie van de werknemer. Waar het de generaliseerbaarheidsthese of-dimensie betreft sluiten de auteurs aan bijMertens' conceptie om deze empirisch te on-derbouwen. Anderzijds menen zij wel datMertens' polyvalente kwalificaties zo alge-meen en situatieneutraal zijn dat zij moeilijkop concrete beroepssituaties betrokken kun-nen worden. Uit hun analyse van biografieën blijkt datook heel duidelijk t.a.v. zowel de 'Breitenele-mente' als t.a.v. basiskwalificaties. Dalmer etal. (1986, p. 166) gaan zelfs zo ver dat zij de ba-siskwalificaties als zelfstandig definieerbarekwalificaties afschrijven. Zij menen dat hetvooral socialisatieprocessen zijn die transferbewerkstelligen op de werkvloer. Logischdenken

b.v. is een eis die altijd wel geformu-leerd kan worden bij welk beroep dan ook. Detoepassing van logisch denken zal bij een in-formaticus verschillen van die van een ver-pleegkundige evenais de wijze waarop dezeWordt geleerd. Generalisaties in de vorm vanspecifieke socialisatie-effecten zijn door Dal-mer et al. duidelijk geconstateerd. Ook Wiant(1987) wijst in zijn bijdrage meer op de wijzevan verwerven van flexibele vaardigheden,dan dat hij zich vermoeit met de vraag wat zezijn. Wie de vaardigheden van Mertens bekijkten nader analyseert zal moeten vaststellen datdeze inderdaad zeer algemeen zijn en van eenhoog abstractieniveau. Deze abstractiegraadvloeit voort uit de eis van algemene wendbaar-heid, inzetbaarheid en toepasbaarheid. Juistt.a.v. deze abstractiegraad formuleren ver-schillende auteurs zware kritiek op het sleutel-kwalificatieconcept van Mertens. De kwalifi-caties zijn veel te abstract, staan te ver af

vande concretisering in de onderwijspraktijk enzeker van die in het beroepsonderwijs. Dekwalificaties zijn zowel te vaag als te ruim, zezullen nader geoperationaliseerd moeten wor-den. Dan kan ook de feitelijke transferpoten-tie onderzocht worden (Dedering & Schim-ming, 1984; Dalmer et al.,1986). Op basis van het voorgaande kunnen we enke-le conclusies trekken. De empirische basiswaarop de uitspraken en voorstellen voortransfervaardigheden berusten is nogal zwak.De gegevens moeten daarom met het nodigevoorbehoud worden gehanteerd. De genoem-de vaardigheden zijn van een buitengewoonhoog abstractieniveau, zodat ze nauwelijksdifferentiëren tussen beroepen en soorten on-derwijs. Veel vaardigheden die genoemd wordenbevinden zich in het klassieke cognitieve in-strumentele domein. Dat is op zich niet ver-wonderlijk. Daarentegen valt wel op dat 397 Pedagogische Studiën ?



? slechts marginaal aandacht bestaat voor niet-instrumentele kwalificaties, ook wel hou-dingsaspecten genoemd. Daarnaast kan ge-vraagd worden in hoeverre cognitieve be-kwaamheid de anderssoortige vaardigheden(interactief, psychomotorisch) beïnvloedt.Ten slotte valt wel op dat er een grote mate vanovereenstemming lijkt te bestaan in de drie ge-schetste benaderingen. Er worden op drie mo-menten in de carrière van het beroepsverloopgetracht keuzen te maken: bij de entree (basis-vaardigheden), bij de uitvoering en handha-ving van de functie (generic and job-relatedskills) en bij de transitie van de ene functie ofcarrière naar de andere. Het accentueren vanchange skills/flexible skills om mee te kunnengroeien met de arbeidsorganisatie, of om hetberoepsleven zelf een andere wending te kun-nen geven (self management) is een opvallendelement in het werk van Daniels, Karmos enPresley (1985). Vanuit een

tamelijk sceptischeinstelling kunnen we ons afvragen of bijna al-le genoemde vaardigheden transferpotentiebezitten? Wiant (1987) geeft zelf een positiefantwoord op die vraag en hij stelt ook nuchtervast dat de identificatie van zo algemene vaar-digheden geen 'nieuwe ontdekking' is. 2 Naar een voorlopige synthese We hebben verschillende auteurs de revue la-ten passeren. Het was'de bedoeling om tot die-per inzicht te komen, de essentie van het be-grip basisvaardigheden in de greep te krijgenen zo mogelijk tot een nadere concrete invul-ling te komen. Een vijftal optieken is beschre-ven. Het is nu de bedoeling om deze zo moge-lijk te verbinden of te synthetiseren. We hebben in het voorgaande gezien dathet begrip basisvaardigheden wordt geënt opde beroepsrol, soms heel specifiek in relatietot (nieuwe) technologische ontwikkelingen.Daarbij vallen drie elementen te onderschei-den: a. de entree op de

arbeidsmarkt en de noodza-kelijke beroepsvoorbereiding daarvoor.Men dient te beschikken over bepaalde(beroeps- of functiegebonden) basisvaar-digheden: (basic skills/job-related skills); b. de uitvoering van het beroep (het handha-ven en verder doorgroeien in de functie;(generic skills/job-related skills) c. de overgang van de ene functie naar deandere in een soortgelijk beroep, of deoverstap (transitie) van carrière naar car-rière (flexibel skills/transition skills/chan-ge skills). Men zou de vaardigheden ook anders kunnenordenen en wel als volgt: 1. Voorwaardelijke vaardigheden Deze behoren tot het domein van de basis-vorming voor iedereen. De WRR (1986) de-finieert basisvorming als &quot;de gemeen-schappelijke en algemene vorming opintellectueel, cultureel en sociaal gebied,die als grondslag dient voor een verdereontwikkeling van de persoonlijkheid, als-mede voor een zinvol functioneren als lidvan de

samenleving en voor een verant-woorde keuze en een verdere scholing vaneen beroep.&quot; Voor zover voorbereidingvoor een beroep plaatsvindt zullen basicskills noodzakelijk zijn aangevuld metoriënterende job-related skills. 2. Gemeenschappelijke beroepsvaardighedenDe vaardigheden die hier beoogd wordenzijn beroepsgebonden vaardigheden envallen uiteen in een tweetal categorieën: a)vaardigheden die gemeenschappelijk zijnvoor alle beroepen; en b) vaardigheden diegemeenschappelijk zijn voor bepaalde be-roepsgroepen. 3. Transitie-vaardigheden Deze vaardigheden zijn van een hogere or-de en stellen een persoon in staat om infor-matie uit de beroeps- en arbeidswereld zo-danig te verwerken dat een adequaatbesluitvormingsproces kan plaatsvindenom een carrière te plannen resp. uit te voe-ren (self management; leren leren). De voorwaardelijke vaardigheden wordengevormd door onder andere

de basic skills, dieoverigens meer omvatten dan lezen, schrijvenen rekenen. De standaard voor een modernesamenleving bestaat ons inzieos minimaal uitvreemde talen onderwijs, moedertaal, wis-kunde, science, techniek en technologie, soci-al studies, expressievakken, beroepenoriënta-tie, economie en politiek maatschappelijkevorming. Iedereen moet een minimale beheer-sing vertonen op deze domeinen om in de sa-menleving te kunnen functioneren. Ze vor-men de voorwaarde om de gemeenschappe-lijke en transitievaardigheden te leren. In zekere zin geldt dit ook voor de job- 398 Pedagogische Studiën ?



? related- en de verruimde basic skills. Zij ne-men in ons betoog een tussenpositie in. Lezen,schrijven en rekenen vormen voorwaardenvoor communicatie, voor media en computerliteracy, voor wiskunde en natuurkunde.Toch is de veronderstelling dat al deze vaar-digheden een dusdanig algemeen karakterhebben, dat zij voorwaardelijk zijn voor hetfunctioneren van elk individu in onze huidigesamenleving. Beroepsgebonden of specifiekzijn ze daardoor niet. De generic skills vormen een pendant vande gemeenschappelijke beroepsvaardighe-den. Door middel van statistisch-analytischemethoden wordt van een groot aantal beroe-pen bepaald wat het gemeenschappelijk deelaan kennis en vaardigheden is. Door het feitdat ze gemeenschappelijk zijn is een uitwisse-ling mogelijk en bezitten deze vaardighedentransferpotentie. Toch lijkt het ons niet ge-wenst om te spreken van basisvaardigheden inde zin van basisvorming. Het

gaat hier eerderom 'common', d.i. gemeenschappelijke ele-menten, dan om core skills in de betekenis vanfundament voor andere vaardigheden. Be-roepsspecifieke training maakt wel gebruikvan basic skills, maar niet altijd van genericskills. De transitie-vaardigheden zouden aan ditlaatste probleem tegemoet moeten komen. Detransferable of flexible skills vormen dezelaatste categorie. Het is een belangrijke maarnog moeilijk grijpbare categorie. Balmer et al.hebben gewezen op het generalisatie-effectdat optreedt door socialisatie, maar tevens ophet zelfstandigheids- en autonomie-aspect ineen beroep en de leerstrategie waaroveriemand beschikt. We kunnen deze vaardighe-den dus zien als resultaat van een bepaald leer-of vormingsproces en als voorwaarde voorverdere ontwikkeling en vorming. Juist ditvoorwaardelijk karakter maakt ze erg belang-rijk in het kader van her- en bijscholing envoor adaptatie in veranderende

beroepssi-tuaties. De analyse tot nu toe leert ons dat we degroepen basisvaardigheden hebben uiteenge-legd in drie categorieën. We hebben een ver-binding gemaakt met faseringen in de ar-beidsloopbaan, waardoor een matrix met 9cellen kan worden gevormd (zie Figuur 3). Vaardigheden BasicFasen Generic Transferable entree x X uitvoering volharding X X meervoudige carrières X X Figuur 3 Vaardigheden gerelateerd aan loop-baanfasen Elke groep van vaardigheden zou vervol-gens geïnventariseerd en geanalyseerd kunnenworden in onderwijskundig taxonomischetermen. Daaruit komt dan een specifiek resul-taat dat voor een beroepsopleiding of functie-gerichte training betekenisvol is. Voor eenvoorbeeld kan verwezen worden naar Olbrichen Pfeiffer, 1980; voor een toepassing zie Nij-hof en Mulder, 1986. Het belangrijkste vanhet schema in Figuur 3 is dat zichtbaar wordtgemaakt dat de definitie van

basisvaardighe-den aangescherpt moet worden en wellicht datde term zelf moet vervallen voor het beroeps-onderwijs en de volwasseneducatie. We zou-den de term basisvaardigheden kunnen reser-veren voor basic skills (basisvorming), terwijlvoor de beroepsvoorbereiding en -training ensocialisatie gedacht zal moeten worden aangenerieke vaardigheden resp. flexibiliteits- oftransitievaardigheden. Daarmee zijn danresp. vaardigheden bedoeld die de laterale ofhorizontale transfer in beroepssituaties die-nen, en verticale transfer in loopbanen waar-door de mobiliteit van werknemers kan wor-den bevorderd. In de geschetste vijf benaderingen van het be-grip basisvaardigheden keren standaard driegroepen inhoudelijke aspecten terug: kennis-aspecten (concrete aan kennisdomeinen ge-bonden inhoudelijke kennis) en (psychomo-torische) vaardigheden, procedurele kennis-aspecten (weten hoe), en

persoonskenmerken(leerstijlen, autonomie, creativiteit). Dezedrie groepen treffen we aan in de drie onder-scheiden typen basisvaardigheden. Basisvaar-digheden kunnen we terugkerend naar onzewerkdefinitie daarom herformuleren als dieinstrumentele en niet-instrumentele kennis en 399 Pedagogische Studiën ?



? vaardigheidsaspecten die verticale en hori-zontale transferwaarde hebben voor gediplo-meerde schoolverlaters en beroepsbeoefena-ren in die zin dat zij toegang verschaffen tot deberoepswereld, tot verdere studie of scholingen meervoudige carrières mogelijk maken. 3 Discussie De analyse van het begrip basisvaardighedenlaat zien dat ondanks verschillen in aanpak deuitkomsten heel algemeen zijn: nogal abstrac-te categorieën vaardigheden. Dat roept allebezwaren op die ook bij Mertens geformu-leerd zijn. Bovendien leidt die kritiek tot devraag of er wel verschil is tussen beroepson-derwijs en algemeen vormend onderwijs. Ofgenuanceerder: hoe algemeen wordt beroeps-onderwijs ais zij meer op die algemene basis-vaardigheden wordt toegespitst? Het zal dui-delijk zijn dat dat onderscheid volledigverdwijnt indien uitsluitend op deze algemenevaardigheden wordt geschoold zonder enigevorm van

beroepsgebonden context. De vraagis dan wel hoe zinvol en doelmatig dat is. Voorieder zal duidelijk zijn dat metselen een speci-fieke beroepsvaardigheid is. Duidelijk is ookdat logisch denken een algemene vaardigheidis. Een beroepsgerichte voorbereiding maakthet noodzakelijk algemene en beroepsspeci-fieke vaardigheden te-combineren, zoals datin het hoger onderwijs ook het geval is. Zeerspecifieke vaardigheden worden in de prak-tijk geleerd. De vraag wordt daarom veeleer hoe be-roepsspecifiek een bepaalde algemene vaar-digheid moet worden aangekleed om functio-neel te zijn voor de beroepsuitoefening. Demate en de verhouding waarin substantiëlekennis gecombineerd moet worden met proce-durele kennis bepaalt hoe specifiek een vaar-digheid voor een bepaald beroep is. Dat leerprocessen contextgebonden zijn isde laatste jaren met grote evidentie aange-toond. Taak- en beroepenanalayses zijn
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