
? een grootschalig project in Schotland, waarinmet behulp van kwantitatieve en kwalitatievegegevens van scholen, leerlingen, leerkrachtenen ouders werd gewerkt aan schoolverbetering. Beroepsonderwijs, Beroepsopleidingen enVolwasseneneducatie (M. Mulder, Landbouw-universiteit WageningenAJniversiteit Twente) Invited speaker bij de Divisie BBV dit jaar wasEraut, hoogleraar en voormalig decaan van deUniversiteit van Sussex. De titel van zijn bij-drage was 'Developing knowledge and skills inthe woricplace'. De zaalvoorzitter merkte inzijn introductie op dat Eraut zich in het verle-den op het standpunt had gesteld dat de compe-tentie van beroepsbeoefenaren eigenlijk wassamen te vatten onder de term 'professionalknowledge', terwijl Onstenk in zijn proef-schrift brede vakbekwaamheid opvat als eengeïntegreerd pakket van vaardigheden. Beidenzien respectievelijk kennis of vaardigheden alsde kern van persoonlijke competentie. In zijnreactie op deze typering van twee

diametraaltegenovergestelde zienswijzen stelde Eraut datde titel van zijn bijdrage aan de ORD'98 aangafdat de definiëring van de term competentietoch iets ingewikkelder lag en dat hij in zijninleiding zou aantonen dat in de beroepsprak-tijk zowel kennis als vaardigheden in hetgeding zijn. In zijn inleiding benadrukte hij het belangvan het onderzoek naar de wijze waarop wer-kenden in de beroepspraktijk leren. Hij maaktdaarbij onderscheid in reactieve en deliberatie-ve leervormen, reflectie op en review vanepisodes uit het verleden, incidentele en oppor-tunistische momentane ervaringen en noodza-kelijke en geplande toekomstige doelen. Ver-der onderscheidde hij drie perspectieven op hetleren op de werkplek: de 'human performancetechnology', die hij opvat als een vorm van'social engineering', het leerproces-perspec-tief, dat naar zijn piening veel voorkomt in devolwasseneneducatie en zelfgestuurd leren enhet activiteiten-theoretisch perspectief, waarbijcollectieve leerprocessen worden

betrokken,alsmede noties over intemalisatie en externali-satie van kennis en ervaring. De basisgedachte achter zijn huidige con-ceptualisering van leren in organisaties is datformeel onderwijs en daarop volgend niet-regulier onderwijs slechts in beperkte matebepalen wat er tijdens werk wordt geleerd.Vandaar dat hij diverse projecten heeft uitge-voerd naar het leren van anderen tijdens hetwerk. 'Tacit knowledge', impliciet leren enniet-formeel leren zijn daarbij voor hembelangrijke aandachtsgebieden. Op basis vandiverse interviews en analyses van transcriptiesheeft hij diverse categorieën onderscheidenvan wat werkenden hebben geleerd: inzicht (insituaties, in de persoon zelf, collega's, de orga-nisatie en strategisch inzicht), kennisbronnen(mensen, netwerken, cursussen, materialen),vaardigheden (technisch, interpersoonlijk,leren, denken) en prepositioneel leren. Hier-mee maakte Eraut inderdaad duidelijk dat waarhet de ontwikkeling van competenties van wer-kenden betreft, gaat om meer dan

kennisalleen. Hij onderscheidde ook de categorievaardigheden en voegde daar zelfs de catego-rieën kennisbronnen en propositioneel lerenaan toe. Vervolgens kwam Eraut met een aantalobservaties die ervaren BBV-onderzoekersbekend in de oren klonken. Er worden in veelorganisaties veel korte cursussen aangebodenmet een zeer gevarieerde inhoud. Als deze ophet juiste moment worden aangeboden, zijn zeuitermate effectief, maar in de praktijk blijkt detiming van de deelname problematisch te zijn-In veel gevallen komt een cursus te vroeg of telaat met alle problemen van dien. Een grootprobleem wordt ook gevormd door een gebrek-kige follow-up. Opvallend was verder dat terbeschikking gestelde materialen nauwelijksworden gebruikt, sterker nog, veel geïnter-viewde beroepsbeoefenaren vermijden hetgebruik van materialen en de overgrote meer-derheid leerde van anderen. Voor organisatiesis het een uitdaging verder vorm te geven aanhet leren van het werk zelf. In principe

wordtwerken deels leren, maar veel organisaties zijnzich hier nog niet van bewust. Vervolgens gaf Eraut een overzicht enanalyse van de mogelijkheden voor georgani-seerde ondersteuning van het leren zoals bij-voorbeeld inductie, mentoring, coaching, scha-duwen en rotatie. Hij stelde dat er vier groepenverborgen theorieën zijn te onderscheiden diede basis vormen van het leren van werkendenin de praktijk; dit zijn theorieën met betrekkingtot inductie en integratie, exposure en osmose, 354 PEDAGOGISCHE STUDIËN



? zelfgestuurd leren en gestructureerde persoon-lijke ondersteuning voor het leren. VerderWerkte Eraut de mogelijkheden voor de onder-steuning van het leren van werkenden uit op hetgebied van de consultatie en samenwerkingbinnen de werkgroep, consultatie buiten deWerkgroep en het werk zelf. Tot slot besprakhij de individuele factoren die het leren beïn-vloeden, alsmede de invloed van managers ophet leren op de werkplek. Individuele factorendie van belang zijn voor het leren, zijn: zelfver-trouwen, motivatie, capabiliteit en voorkennis.Factoren met betrekking tot het managementdie van invloed zijn op het leren, zijn: organi-satie-beleid, de rol van managers (als ontwik-kelaars van medewerkers) en de informele?nvloed van managers als rol-modellen, expertsen leidinggevende professionals op het vorm-geven van een micro-klimaat dat al dan nietbevorderlijk is voor het leren. Dit laatste aspect's het meest belangrijk, vooral in de mid-careerfase van medewerkers. Andere hoogtepunten

van het programmaWaren de forumdiscussie over 'Beroepsprak-tijkvorming in school en bedrijf voorgezetendoor Vermeulen van het IVA te Tilburg enWaarin participeerden: Mulder, Ockels (Rand-stad Opleidingscentrum te Diemen), Onstenk(SCO-KS te Amsterdam), Van der Sanden(Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg enT^echnische Universiteit Eindhoven) en Kolk-nian (ROC Oost Nederiand). Enkele conclusiesVan deze forumdiscussie waren dat beroeps-Praktijkvorming in het onderwijs slechts zinheeft als tijdens de loopbaan actief wordtgewerkt aan verdere competentie-ontwikke-hng, dat de beroepspraktijkvorming een zwaredissel trekt op de leermogelijkheden inarbeidsorganisaties, dat de vraag of de specifie-'^e leersituatie in de beroepspraktijkvormingaffectief is voor een belangrijk deel afhangt^an de doeloriëntatie van de lerende, dat hetleervermogen in alledaagse omstandigheden^an groot belang is voor het daadwerkelijkleren in de beroepspraktijkvorming en dat eraanvullende

middelen nodig zijn voorOnderwijsinstellingen om de beroepspraktijk-vorming gestalte te geven terwijl de overheidOp dit punt zeer terughoudend is. Verder vonden de gebruikelijke symposia papersessies plaats. Thema's van de sessies^aren: 'aspecten van BB V-onderzoek', 'lerenvan docenten in veranderende organisaties','beleid, kwaliteit en effectiviteit van bedrijfs-opleidingen', 'aspecten van kwalificatie-structuur in het MBO en ICT in het beroeps-onderwijs'. Zoals gebruikelijk varieerde despecifieke thematiek van de individuele bijdra-gen en de kwaliteit van de gepresenteerdeonderzoeken sterk. Tenslotte is het interessant te vermelden datdit jaar voor het eerst een poging is gewaagdeen symposium te organiseren gezamenlijkmet een andere divisie, namelijk de divisie'Lerarenopleiding en leraarsgedrag'. De the-matiek van de nascholing en professionele ont-wikkeling van leraren, alsmede de thematiekvan de school als lerende organisatie, raakt hetonderzoeksterrein van de divisie BBV.

Blij-kens de inhoud van en belangstelling voor ditsymposium uit de kringen van beide divisieskan worden geconcludeerd dat het aanbevelingverdient bij volgende ORD's opnieuw te pro-beren symposia te organiseren te zamen metandere divisies. Hoger Onderwijs (A. Pilot, UniversiteitUtrecht, IVLOS) Het thema 'Hoger Onderwijs' op de ORD98omvatte drie symposia, een forum en driepapersessies met als belangrijkste trefwoorden:innovatieprocessen, projectonderwijs, acade-mische vorming en kwaliteitszorg. Het symposium 'Ontwikkeling en invoeringvan projectonderwijs' was gericht op een zeerrelevante problematiek. In de afgelopen jarenzijn zowel in het universitaire onderwijs als inhet hoger beroepsonderwijs vele onderwijsver-nieuwingsprojecten gestart, die gericht zijn ophet invoeren van projectonderwijs. Centraal indit symposium stond dan ook de vraag: wat kan/moet er gebeuren om het projectonderwijs teontwikkelen en in te voeren en hoe kan/moetdit gebeuren? De bijdragen waren

gericht ophet ontwikkelen en toetsen van aanwijzingenen regels voor een systematische aanpak vandit type onderwijs(kundige) problemen. Diemoeten met name bruikbaar zijn voor de onder-steuning van de innovatieprojecten door onder-wijskundige diensten bij initiatie, implementa-tie en incorporatie van projectonderwijs. In zijninleiding ging Terlouw met name in op de posi-tie van projectonderwijs ten opzichte van ver- 355 PEDAGOGISCHE STUDIËN


