
? Kroniek Annual Meeting AmericanEducational ResearchAssociation18-22 aprii1995San Francisco Inleiding (J.N. Streumer, Universiteit Twente) De jaarlijkse conferentie van de AmericanEducational Research Association heeft in1995 minstens in één opzicht een record gebro-ken: meer dan 11.000 bezoekers werden gere-gistreerd. Dat impliceert dat ongeveer de helftvan alle AERA-leden (in totaal 22.000) was af-gereisd naar San Francisco. In totaal werden1461 sessies georganiseerd. Iets meer dan dehelft van de ingezonden papervoorstellen werdgoedgekeurd en in het programma opgenomen.Dit wijkt niet af van voorafgaande jaren. Hetprogramma bestond uit paper- en symposium-sessies, experimentele sessies, trainingsactivi-teiten, poster sessies, presentaties voor nieuwe'eden en graduate studenten, invited presenta-'ions, tentoonstellingen, off-site sessions entalrijke bijeenkomsten met een zakelijk en/ofgezelligheidskarakter. Het thema voor 1995 was: Partnership for aNew America in a Global

Community. Ook in 1995 waren de Nederlanders goedVertegenwoordigd, zowel in de rol van confe-fentiebezoeker als paperpresentator. Nauw-keurige statistieken over 1995 wat betreft denationaliteit van deelnemers en paperpresenta-toren zijn nog niet bekend. De verwachting isechter dat het aantal presentatoren dit jaar ho-ger is uitgevallen dan vorig jaar. Om een idee tegeven van de Nederlandse aanwezigheid in1994 volgen hieronder enige gevevens, ont-leend aan een artikel van Richard White in hetäugustus-september nummer van de Educatio-nal Researcher. Van een totaal van 4674 pre-sentatoren in 1994 waren er 37 met een Neder-landse nationaliteit en 5 met een Belgischenationaliteit. Nederland eindigde wat betreftliet aantal deelnemende presentatoren op devijfde plaats, voorafgegaan door de VerenigdeStaten (4100 presentatoren). Canada (235),Australië (81), Engeland (77). Belgie eindigdeop een gedeelde 1 Ie plaats. Dit jaar zal de AERA-conferentie plaatsvinden in New York van 8-12

april. Het themazal zijn: Research for Education in a Democra-tie Society. De programmavoorzitter voor1996, Ann Lieberman, zegt daarover: &quot;In gene-ral, the theme suggests the importance of edu-cational research to a variety of issues that dealwith leaming, teaching, and access to knowl-edge for increasmg numbers of students in ourown country and around the world. In particu-lar it asks that we work to achieve a better un-derstanding of the many new small leamingcommunities being created today that are suc-cessfully engaging a diverse population of stu-dents. And further, that we look carefully atsmall- and large-scale efforts that are attemp-ting to transform relationships between districtand school, school and family, teacher and stu-dent, and researcher and practioner (Lieber-man, 1995 in: Educational Researcher, June-July 1995, p. 43). De papervoorstellen voor dit jaar zijn in-middels al weer becommentarieerd en de in-zenders zijn op de hoogte van het feit of hunpaper is geaccepteerd en

geprogrammeerd. Zalde trend van de afgelopen jaren wat betreft eengroeiend aantal Nederlandstalige presentatiesen deelnemers zich ook dit jaar weer voortzet-ten? Beroeps- en bedrijfsopleidingen (M. Mulder,Universiteit Twente) Het gebied van de beroeps- en bedrijfsopleidin-gen wordt binnen de AERA niet afgedekt dooreen volwaardige divisie. Er zijn diverse SpecialInterest Croups (SIGs) op het gebied van de be-drijfsopleidingen, het beroepsonderwijs, oplei-dingen binnen defensie, opleidingen binnen debedrijfskunde en de volwasseneneducatie.Aangezien ik als programmavoorzitter verant-woordelijk was voor het programma van deSIC Training in Business and Industry zal ikvooral verslag doen over de bijdragen van dezeSIG. Het programma bestond uit vier sessies:twee gewone papersessies, een sessie voor zo-genaamde roundtables waar geïnteresseerdenintensief van gedachten kunnen wisselen over 149 »OACOG/SCHESTUOItN 1996(73)149 157



? een paper van de onderzoeker, en een businessmeeting waarin A. Tuijnman een inleiding zouhouden over de relatie tussen opleiding en eco-nomische ontwikkeling, maar helaas moest hijenige tijd voor de conferentie afzeggen. De belangstelling voor het programma vande SIG is al jaren vrij constant. Meestal varieerthet bezoekersaantal bij de sessies van twintigtot dertig personen, met uitschieters naar veer-tig tot vijftig personen, wat voor een SIG rede-lijk goed genoemd kan worden. Ervaren bezoe-kers van de AERA weten dat er soms bijeen-komsten van divisies plaatsvinden in zalen meteen capaciteit van honderden personen, terwijler dan vier of vijf inleiders verslag doen vanhun onderzoek voor nog geen tien bezoekers inde zaal. Ook in 1995 was dat weer het geval. De onderwerpen van de sessies in de SIGwaren 'de positie van evaluatie, team oriëntatieen klanttevredenheid', 'evaluatie van Electro-nic performance systems, training coursewareen management training', en

'arbeidsbetrok-kenheid, evaluatie en kwaliteit van opleidings-programma's'. Zoals zo vaak tijdens interna-tionale wetenschappelijke conferenties, wasook binnen dit programma sprake van weinigcoherentie. De onderwerpen die aan de ordekwamen, waren zeer uiteenlopend en zeer ver-schillend van kwaliteit. Ik beperk me bij het bespreken van de pa-pers tot enkele naar mijn oordeel redelijkgoede. Daarbij laat ik mijn eigen bijdrage aanhet programma buiten beschouwing. Ik laat hetliever aan anderen over om daar een kwaliteits-oordeel over uit te spreken. Allereerst het onderzoek van Gauthier vande Universiteit van Montreal. Zij heeft een on-derzoek gedaan naar de transfer van de resulta-ten van een opleiding naar de werksituatie vanmanagers en medewerkers van een instelling inde dienstensector. Dit is een belangrijk onder-zoeksthema omdat vaak wordt gesteld dat maartien tot twintig procent van de inhoud vanopleidingen leidt tot werkelijke transfer op dewerkplek. Het onderzoek borduurt voort

op eenconceptueel raamwerk van Baldwin en Ford,•iDAcoaiscMc waarbij naast opleidingscondities, persoonska-sTUDitN rakteristieken en kenmerken van de werkom-geving worden gezien als factoren die leren enretentie alsmede korte en lange termijn transferbeïnvloeden. Het onderzoek van Gauthier richtzich op de vraag of het organisatieklimaat en de 150 betrokkenheid bij het werk van invloed zijn opde transfer. In het onderzoek is gebruik ge-maakt van vier experimentele groepen en eencontrole-groep (n = 75). Bij de verschillendeexperimentele groepen zijn op verschillendemomenten gegevens verzameld. Als methodenzijn gebruikt: een observatie door externe ob-servatoren van het werk twee maanden voor entien maanden na de opleiding en vragenlijstendie zijn ingevuld door de deehiemers aan deopleiding. Het gaat om vier vragenlijsten voorhet meten van respectievelijk de beheersingvan de opleidingdoelen, het werkgedrag in dewerksituatie, de betrokkenheid bij het werk enhet

organisatieklimaat. Uit de resultaten vanhet onderzoek, die overigens niet zo helderworden beschreven, blijkt dat er sprake is vanleren, retentie en opleidingseffecten, en dat be-trokkenheid van het werk en organisatiekli-maat inderdaad van invloed zijn op de transfer. Vervolgens het onderzoek van Russ-Eft enRavishankar van Zenger Miller in San Jose. Zijonderzochten de houding van managers en me-dewerkers ten opzichte van hun werk en verge-leken daarbij organisaties naar de mate waarinzij verschillen in hun oriëntatie op teams. Inveel organisaties wordt gewerkt aan teamvor-ming, omdat veelal gestipuleerd wordt dat hetwerken in teams als resultaatverantwoordelijkeeenheden leidt tot een grotere efficiëntie en ef-fectiviteit van het werk. De onderzoekers heb-ben 81 managers en 364 medewerkers uit tienorganisaties een oordeel laten geven van hunfunctie en organisatie. Daarnaast hebben onaf-hankelijke experts op het gebied van zelfge-stuurde werkteams een oordeel gegeven overde

mate waarin de organisatie is gericht op hetwerken in teams. Deze gerichtheid van organi-saties duiden de onderzoekers aan met de term'team oriëntatie'. Uit de resultaten van het on-derzoek blijkt dat de team oriëntatie van orga-nisaties inderdaad samenhangt met de houdingvan managers en me'dewerkers ten opzichtevan de eigen functie en organisatie. Bovendienblijkt dat in teamgerichte organisaties de oor-delen van managers en leidinggevenden overhun functie en de organisatie meer met elkaarovereenkomen dan in organisaties met een la-gere mate van team oriëntatie. De onder-zoekers concluderen dat team oriëntatie eenbelangrijk middel is om het klimaat in organi-saties te verbeteren. De vraag is echter of op



? grond van het onderzoek wel gesproken kanworden over een causale relatie tussen teamoriëntatie en organisatieklimaat. Er zijn mijnsinziens evenzovele gronden om aan te nemendat het organisatieklimaat van invloed in op demate van team oriëntatie. Als antwoord op dievraag zou het interessant zijn om na te gaan inwelke mate opleidingen in team oriëntatie vaninvloed zijn op het verbeteren van het organisa-tieklimaat. Tenslotte het onderzoek van MacDonald,Bradley Cousins, Bailetti en Rahman van deUniversiteit van Ottawa en de Carleton Univer-siteit. Zij hebben een model geconstrueerdvoor betekenisvolle evaluatie van manage-mentopleidingen in ondernemingen met eensterk technologisch karakter. Zij zien dit modelals een alternatief voor de vele evaluaties waar-bij alleen wordt ingegaan op de reacties van dedeelnemers of waarbij de verhouding tussenkosten en baten wordt geïnventariseerd. Hetuitgangspunt van de onderzoekers is dat eerst•noet worden nagegaan wat de factoren zijn diehet

succes bepalen van produktontwikkelings-projecten. Zij hebben daarvoor tien managersuit negen verschillende ondernemingen eenlijst van 47 succesfactoren voorgelegd. Dezepersonen hebben die lijst beoordeeld met be-hulp van een kaartsorteertechniek en importan-tieweging. De gegevens zijn verwerkt met be-hulp van multi-dimensionale schaaltechniekenen een clusteranalyse. Het resultaat is een mo-del met karakteristieken van individuen, groe-pen en werkobjecten die succesvol zijn bij pro-duktontwikkelingsprojecten. Dit model kanworden gebruikt bij evaluaties van manage-mentopleidingen in technologisch geörien-teerde ondernemingen. Er zullen dit jaar voor het eerst proceedingsverschijnen van de papers die zijn gepresen-teerd in het programma van de SIG Training inBusiness and Industry. Deze proceedings zul-len worden uitgegeven door de Faculteit derToegepaste Onderwijskunde onder de titel'AERA Research Papers on Training in Busi-ness and Industry 1995'. De SIG op het gebied van

het beroepsonderwijs's voornemens een divisie op te richten getiteld'Education and Work'. Initiatiefnemer is prof.dr. Curtis Finch. Het is de bedoeling om niet teconcurreren met de bestaande SIGs, ofschoonde oprichting van deze divisie wel de nodige ef-fecten zal hebben op de SIGs. Veel leden vanverschillende SIGs zullen namelijk belangstel-ling hebben voor deze nieuwe divisie. Hoe danook, de intentie is de divisie op te richten naastde bestaande SIGs, zodat deze hun eigen activi-teiten gewoon kunnen voortzetten. Vergeleken met de Nederlandse situatiebinnen de Vereniging voor Onderwijsresearchzou deze AERA-divisie verwant zijn aan deVOR-divisie Beroeps- en Bedrijfsopleidingen.Ik ondersteun het initiatief om te komen totdeze divisie omdat ik denk dat het veel voorde-len biedt voor onderzoekers op het terrein vande beroeps- en bedrijfsopleidingen. Nu is hunonderzoek sterk versplinterd in alleriei SIGsbinnen de AERA. De beoogde divisie kanwaarschijnlijk meer synergie in de presentatievan

onderzoeksresultaten bewerkstelligen.Voorwaarde voor het oprichten van een divisiebinnen de AERA is echter dat een substantieeldeel van de AERA-leden het initiatief onder-steunt. Geïnteresseerde VOR-leden van de di-visie Beroeps- en Bedrijfsopleidingen kunnenzich voor verdere informatie melden bij deauteur van dit deel van de AERA-Kroniek. Hijtreedt op als contactpersoon voor de Ameri-kaanse initiatiefnemer. Instructie- en Communicatietechnologieën(J.M. Pieters, Universiteit Twente) De tijd dat er op de AERA presentaties werdenverzorgd waarbij de onderzoeker zijn of haarresultaten presenteerde met handgeschrevenen/of moeilijk leesbare transparanten lijktvoorgoed voorbij. De presentaties zijn goedverzorgd en de moderne media hebben hun in-trede gedaan. Het gebruik van Power Point ofvergelijkbare presentatiesystemen, off-linedan wel on-line, is vanzelfsprekend. Bij eenaantal sessies zag ik de discussiant tijdens depresentaties zijn of haar discussie voorbereidenop de computer,

vanzelfsprekend van note-book formaat. De discussie zelf was daardoorzeer to-the-point en visueel van hoog niveau.Ook de dynamica heeft zijn intrede gedaan.Tijdens de presentatie dynamische voorstellin-gen het betoog laten ondersteunen, soms zelfsmet aansluiting op een externe computer, komtook voor.


