
? van leraren, en van Beijaard, die onderzoekheeft uitgevoerd naar de manier waarop lerarenhun professionele identiteit percipiëren. Daar-naast kwamen in het symposium Professiona-lisering van leraren, onderzoek in ontwikkelingcognities van leraren in verschillende vormen(interactieve cognities, opvattingen, con-cepten, et cetera) naar voren. In dit symposiumpresenteerden onderzoekers hun onderzoek datzich in een beginstadium bevond, en daardooreen goede weerspiegeling vormde van recenteontwikkelingen binnen het onderwijs- enopleidingsonderzoek. Er werd onder meer aan-dacht besteed aan concepten van leraren (DeVries), praktijkkennis van leraren (Meijer) enalternatieve opleidingswegen (Buitink). Onderzoek dat aansloot bij ontwikkelingenbinnen de Nederlandse context concentreerdezich met name rond het thema 'beroepsprofie-len', ofwel de (nieuwe) rollen en taken van le-raren. In de papersessie 'veranderd leraar-schap' kwam dit thema in verschillende

studies(Brandsma, Koelma & Meelissen; Lunenberg;Pannebakker & Vermeulen; Van der Ploeg &Oudejans) uitgebreid aan bod. Daarnaast is ookde studie van Buitink over de 'in-fimctie' lera-renopleiding een vermelding waard. In dezestudie wordt een mogelijke alternatieve leer-route - de 'student' volgt een lerarenopleidingterwijl hij of zij al een baan in het onderwijsheeft - onderzocht en geëvalueerd. Resultatenvan deze evaluatie waren nog niet beschikbaar,maar de belangstelling hiervoor is groot. Deovereenkomst tussen studies in de twee ont-wikkelingslijnen is dat ze alle streven naar eenverdere professionalisering van leraren. Pro-fessionaliteit kan dan enerzijds worden opge-vat als aandacht voor het leraarsberoep als pro-fessie. Onderzoek naar aanleiding vanontwikkelingen in de Nederlandse situatie gaatuit van deze opvatting van professionaliteit enhoudt zich bezig met de status van het leraar-schap als beroep. Anderzijds kan professionali-teit worden gezien als het

professioneel denkenen handelen van leraren. In dit geval wordt deleraar gezien als een professional, en in onder-ftoteoaiscHc wordt geprobeerd inzicht te geven in deze sTUDitN professionaliteit van de leraar. Onderzoek naarpraktijkkennis en naar onderwijsconcepten vanleraren valt hierbinnen te plaatsen. Gezien de uitgebreide aandacht op dit con-gres voor de cognities van leraren en de afne-mende belangstelling voor onderzoek dat zichalleen richt op leraarsgedrag, is het maar devraag of de term 'leraarsgedrag' binnen de di-visienaam gehandhaafd kan blijven. Misschiendat een term als 'professionalisering van lera-ren' beter zou zijn. Dit geeft in ieder geval hetalgemene thema van de bijdragen van dezeORD weer. Beroeps- & Bedrijfsopleiding (E. Gielen, UT, Twente Het programma van de divisie Beroeps- en Be-drijfsopleidingen bestond dit jaar uit 3 sympo-sia, 3 discussiebijeenkomsten, 7 paperpresen-taties en een forumdiscussie. Enkele van dezeonderdelen waren parallel

geprogrammeerd. Het eerste symposium, onder voorzitter-schap van Nijhof en Mulder (UT), was getiteldLoopbaan en profielen van bedrijfaopleidin-gen. Achtereenvolgens werd onderzoek gepre-senteerd over de professionaliseringstenden-sen bij opleiders in Nederland (Thijssen,Rabobank Nederland), over huidige en toe-komstige rollen en kwalificaties van opleidersin Nederiand (Van Ginkel, UT) en over de hui-dige rollen en kwalificaties in vier Europeselanden (De Rijk, UT). Stokking (UU) ging alseerste discussiant in op de methodologische as-pecten. Hij noemde met name het probleemvan de representativiteit van de steekproevenen de niet altijd duidelijke of consequente han-tering van begrippen. Lindeboom (NVvO) on-derstreepte, behalve enkele kritische noten(steekproef, snelle veroudering data), het be-lang van dit type onderzoek in verband met deontwikkelingen op het gebied van certificeringvan instituten en professionals. Het tweede symposium was getiteld Orga-niseren

van leersystemen in ondernemingen.Het stond onder leiding van Van der Krogt(KUN). Hier kwamen aan de orde: de kwalifi-catieproblemen en strategieën van actoren ineen bedrijf (Kerkhof, SPD); managers en uit-voerenden over het leersysteem in hun organi-satie (Ter Woerds, QPS Lochem), een vergelij-kende analyse van leerprojecten in arbeidsor-ganisaties (Poell, KUN), organisatie-kenmerken en leren op de werkplek (VanMoorsel, KUN), en over mformeel leren en ar-beid (Kwakman, KUN). In het laatste symposium over Deelname



? aan bedrijfsopleidingen door ouder personeelmet als voorzitter Prevoo (Rabobank Neder-land) werd verslag gedaan van drie samenhan-gende onderzoeken binnen Rabobank Neder-land over de factoren die van invloed zijn op hetal of niet deelnemen van oudere personeelsle-den aan bedrijfsopleidingen. Allereerst een on-derzoek over de bedrijfskundige condities(Thijssen) en de onderwijskundige condities(Cramer) voor scholingsdeelname in de midcareer fase en ten slotte over de onderwijskun-dige condities voor jongere en oudere werkne-mers (Alberink). De discussie spitste zich toeop de wijze waarop leerprincipes aan de res-pondenten zijn aangeboden (waarom geenprioriteit aangeven, alle positief geformuleerd)en op de relatie tussen de werkelijke mogelijk-heden voor loopbaanontwikkeling (voor delaagopgeleiden) en het streven naar een hogerescholingsdeelname. De forumdiscussie had als titel meegekre-gen Kwaliteit van beroeps- en bedrijfsopleidin-gen. De

forumleden waren afkomstig uit hetbedrijfsleven, universiteit en ministerie. Er be-stonden, uiteraard, uiteenlopende standpunten.De discussie concentreerde zich met name opde certificering van opleidingsinstituten. Hetbeoogde effect van certificering is volgens devoorstanders dat de klanten weten wat ze kun-nen krijgen, een soort garantie dus. En natuur-lijk kan het voor de gecertificeerde institutenals marketinginstrument worden gebruikt.Daar staat tegenover dat het in de dienstverle-nende sector niet mogelijk (niet wenselijk?) isom procedures te standaardiseren zoals in deproduktie-industrie waar ISO van afkomstig is(Van Aken). Maar volgens Kerklaan is het bijcertificering juist de bedoeling om te werkenmet een minimum set van regels en vooral tezoeken naar mogelijke risico- en faalfactoren.Hij is van mening dat het juist professioneel iskritisch te kijken naar de kwaliteit van de pro-cessen. Volgens Scheerens leiden systemenvan kwaliteitszorg die proceskenmerken

onaf-hankelijk van Outputs waarderen (gegeven deonvolledige kennis over proces-output relatiesin onderwijs en opleidingen) tot goal-displace-ment, bureaucratie en symbolisch gedrag endaardoor waarschijnlijk tot kwaliteitsverlies.Het wekken van een soort schijnzekerheid dus;zoals Weggeman het formuleerde 'een van bui-ten veroorzaakte duffigheid'. De eerste discussiebijeenkomst was gewijdaan Kessels' proefschrift Towarddesign Stand-ards for curriculum consistency in corporateeducation. Eerst gaf Kessels een korte inlei-ding, waarbij onder andere het belang werd be-nadrukt van de relationele benadering (met alsoutput externe consistentie) als noodzakelijkevoorwaarde naast de interne consistentie vaneen opleidingsprogramma. De twee discus-sianten onderstreepten het belang van commu-nicatie en commitment over opleidingen. Zijstelden wel de vraag of het management welbereid is voldoende tijd en energie te bestedenaan het bereiken van een dergelijke mate

aanexterne consistentie. Bovendien werd gesugge-reerd dat in dat geval de resultaten van eenopleiding haast automatisch positief wordenbeoordeeld. In de discussie rondom de methodologischeaandachtspunten in onderzoek bij beroeps- enbedrijfsopleidingen bleek dat wederom de re-presentativiteit van de steekproef in survey-onderzoek een groot probleem is (Bellemaker,UT). Niet alleen het aantal taken (283) maarook de context-afhankelijkheid van de takenleidden tot vraagtekens bij de interpretatie. Bijhet onderzoek van Mulder (RISBO) richttenzich de vragen vooral op de operationalisatievan het concept toenemende complexiteit. BijGlaudé (UU) was de voorgestelde definitievoor werkplekopleidingen aanleiding voorvragen en discussie. De laatste discussie over dualisering in hetmbo onder leiding van Römkes (CIBB) had alsuitgangspunt een project waarbij de ontwikke-ling van modellen voor duaal Ieren voor hetmiddelbaar beroepsonderwijs het doel was. Naeen presentatie

van het project en de belang-rijkste resultaten werd er gediscussieerd overbijvoorbeeld de betekenis van de resultatenvoor vervolgprojecten. De paperpresentaties waren ondergebrachtin enkele thema's. Onder het thema opleidings-beleid in arbeidsorganisaties kwam De Witte(KU Leuven) aan het woord over vormingsmo-dellen in organisaties en de rol van de imiversi-teit. Bij het thema onderzoeken in het mbo wa- j . HDAGOGISCHC ren de onderwerpen: mtem rendement en de studumbreedte van het opleidingsaanbod (Batenburg& De Boer, RUG); en leerstijlen in het mbo(Riteco-Slaats, KUB). Onder de vlag van de in-vloed van de organisatiecontext op effecten van



? opleidingen sprak Thijssen (Rabo) over de or-ganisatietypen en HRD-activiteiten, Versloot(UU) over de organisatorische context van be-drijfsopleidingen en Gielen (UT) over de toet-sing van een model voor transfer of training. Hoger Onderwijs & Volwasseneneducatie (W. Holleman, IVLOVUU, Utrecht) De ORD-divisie Hoger Onderwijs en Volwas-seneneducatie bestond uit drie themasessies eneen' varia'-sessie. De themasessies gingen res-pectievelijk over internationalisering, bevor-dering van de studievoortgang, en aansluitingtussen voortgezet en hoger onderwijs. Metname bij het tweede thema, bevordering van destudievoortgang, was de zaal stampvol. Warende desbetreffende papers van sublieme kwali-teit? Of boden zij een grandioze bijdrage aan devoortgang der wetenschap? Neen, maar het ho-ger onderwijs heeft dringend behoefte aanrichtlijnen en ideeën voor de beheersing vanhet studietempo. Vroeger was de VOR met haar jaarlijkseORD een platform van

academische onder-wijsonderzoekers. Tegenwoordig wil de VORniet alleen een platformfunctie voor ken-ms-producenten maar ook voor verspreiders engebruikers van onderwijskundige kennis ver-vullen: onderwijskundig ontwerpers en advi-seurs, schoolbegeleiders, docententrainers,opleidingsfunctionarissen. De ervaringen vande divisie HO & VE tonen aan dat ORD-pro-grammering per onderwijsveld dan in een be-hoefte voorziet. De twaalf HO & VE-papers werden alle ge-kenmerkt door een grote praktijkgerichtheid.Ze vielen in drie categorieën uiteen. In de eersteplaats waren er papers waarin een bepaald pro-dukt werd beschreven, dat ontwikkeld was ineen bepaalde faculteit of instelling en dat (for-matieO geëvalueerd was door de betrokken on-derzoeker in opdracht van de lokale klant:blokonderwijs in Delft, probleemgestuurd on-derwijs in Maastricht, ^on the job' studievaar-digheidstraining in Twente, een mentorensys-nDABoai^e teem (en met name een mentortraining)

insTuaiiM Delft, hoger onderwijs voor ouderen in Rotter-dam. De onderzoekers hadden geen moeite ge-daan om tot meer generale conclusies te ko-men, maar het publiek was geïnteresseerd enblij met de concrete informaties en ervaringen. Een tweede categorie papers was eveneenshet resultaat van contract-research, maar hetonderzoek was grootscheepser en de vraagstel-ling was rechtstreeks relevant voor een groterdeel van het hoger onderwijs: studeren in hetbuitenland en verschillen in studieklimaat tus-sen Nederland en Vlaanderen, studiesuccesvan allochtone en buitenlandse studenten inNederland, mogelijke maatregelen tegen stu-dievertraging en -mislukking bij fysiotherapie-opleidingen in Nederland. Interessante, vooralbeschrijvende bevindingen, maar de onder-zoekers namen (of kregen) te weinig tijd vooranalyse en reflectie. De resterende categorie papers omvattetwee proeven van onderzoek ter predictie vanstudiesucces op basis van vakkenpakket,

eind-examencijfers en subjectieve taxatie van deeigen slaagkans. Geclaimd werd dat dit typeonderzoek kon bijdragen tot meer gefundeerdeoverheidsbeslissingen, maar dat moet nog wor-den waargemaakt in zorgvuldigheid geredi-geerde onderzoekspublikaties. Verder werd ereen onderzoekscommentaar gepresenteerd ophet rapport van de commissie Studeerbaarheid(1992). De eerste indruk van de twaalf abstracts envan de elf presentaties (de twaalfde werd terug-getrokken) is dat de hogeronderwijs-researchzich relatief weinig laat voeden door bestaandebeschrijvingsmodellen, theorieën of technolo-gieën en weinig gericht is op generalisering,modelvorming en ontwikkeling van theoreti-sche of technologische kermis. Die indruk kanfaliekant fout zijn, want de abstractschrijversen presentatoren moesten woekeren met de huntoegemeten ruimte (resp. één pagina en éénkwartier): we zullen dus de eventuele publika-tie van hun volledige papers moeten afwach-ten. Maar op zichzelf is

het risico van theoreti-sche armoede inherent aan praktijkgericht endoor de marktvraag gestuurd onderzoek. Tochzijn er aanwijzingen dat d^ twaalf HO & VE-papers in dit opzicht niet representatief zijnvoor het HO & VE-onderzoek in Nederland: deselectie is veeleer een artefact van de ORD-programmering. Zowel de VOR als het ORD-programmazijn overwegend georganiseerd in academi-sche deeldisciplines. Er zijn slechts drie veld-gerichte divisies: lerarenopleiding en leraars-gedrag, hoger onderwijs en volwassenen-


