? Vliegwieleffecten van een stimuleringsprogrammaEen evaluatie van INSP-deelprogramma's gericht op hetberoepsgeoriënteerde onderwijs W.J. NIJHOF Vakgroep Curriculumtechnologie, Universi-teit Twente Samenvatting Het Informatica Stimuleringsplan (INSP) dateffectief was in de jaren 1984 t/m 1988 heeftvooral gefunctioneerd als een prikkel om initi-atieven tebevorderen. Binnenditplan waseendeelprogramma gericht op het beroepsge-oriënteerde onderwijs. Dat deel is voorwerpgeweest van een bliksemevaluatie. De conclu-sie van die evaluatie is dat het programmaheeft gewerkt als een vliegwiel en een diversifi-catie aan verwachte en onverwachte effectenheeft gesorteerd die niet allemaal even gunstiguitpakken. De belangrijkste conclusie is dat inde aanvangsfase heel naief de nadruk lag opapparatuurverstrekking, dat er geen samen-hang was met leerplanontwikkeling en na-scholing en dat de beoogde

kwalificatie-ontwikkeling, nl. aansluiten op veranderingin de beroepenstructuur niet uit de verf is ge-komen. Verwacht wordt dat een aantal vlieg-wieleffecten in het vervolgprogrammaPRINT beter tot zijn recht komt. Een echteoutput-evaluatie is dan wèl op zijn plaats. 1 Inleiding en probleemstelling Eén van de hoofddoelstellingen van het IN-formatica Stimuleringsplan (INSP) (1984-1988) was het creëren van 'human capital' opde terreinen informatiekunde en informatica.Dit doel werd binnen het overheidsbeleid alsnoodzakelijk gezien, omdat bij het bedrijfsle-ven en ook binnen de politiek de zorg bestaatdat het reguliere beroepsonderwijs onvol-doende in staat is om op deze terreinen tege-moet te komen aan de behoeften op de ar-beidsmarkt. Een van de vragen die het beleid zich o.a.stelt is in hoeverre het niet-reguliere onderwijsin staat moet worden geacht deze aansluitingwèl tot stand te brengen. Onder

niet-regulieronderwijs wordt in dit verband verstaan parti-culiere opleidingen die worden aangebodenop de markt en waaraan in principe iedere vol-wassene kan deelnemen. Er zijn ook (internebedrijfs-)opleidingen die worden aangebodendoor werkgevers en uitsluitend toegankelijkzijn voor het personeel van de betreffende on-derneming of instelling (zie Mulder, Akker-man & Bentvelsen, 1988). Bezien dient echter te worden of de stellingjuist is dat het reguliere beroepsonderwijs nietin staat zou zijn adequaat en flexibel in te spe-len op de behoeften van de arbeidsmarkt. Bo-vengenoemde vraagstelling gaat te gemakke-lijk uit van een tweedeling en van deveronderstelling dat wat het reguliere systeem(nog) niet kan of mag wel geschiedt door hetprivate onderwijssysteem. Verschillende onderzoeksprojecten zijn delaatste jaren ontwikkeld en uitgevoerd om teonderzoeken hoe de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

m.b.t. informatietechnologi-sche ontwikkelingen gerealiseerd kan worden(o.a. Van Hoof, 1986; Hesse & Nijhof, 1988;Kanselaar, De Bruijn, Cadot, Dehning,Groot & Maas, 1987; Nijhof & Mulder, 1986;Pieters & Mulder, 1988). Daarbij moet vast-gesteld worden dat het om een relatief nieuwdomein gaat waarvoor noch in het buiten-land, noch in ons la^d langdurige routines enervaringen zijn opgebouwd. Bovendien is debasis voor de ontwikkelingen van nieuweopleidingen niet altijd aanwezig. Deze bestaatdoorgaans uit een gekend en bekend be-roepsprofiel. Door de nieuwe technologischeontwikkelingen ontstaan daarin (soms ingrij-pende) veranderingen. Een heroriëntatietreedt daardoor op, zowel binnen bedrijvenals binnen opleidingen. Van daaruit is het be-grijpelijk dat de vraag naar de functie en defunctionaliteit van het reguliere en het niet-reguliere beroepsgerichte systeem aan de ordeis waar het de

aansluitingsproblematiek 100 Pedagogische Studiën Pedagogische Studiën 1990 (67) 154-156

? betreft. Deze aansluitingsproblematiek wordt'n de context van dit artikel vooral vanuit eenleerplantechnische optiek bezien: in welkeniate slagen opleidingen erin nieuwe kwalifi-catiestructuren aan te reiken resp. te ontwik-kelen op het domein van de informatiekundebinnen de beroepsgerichte opleidingen in hetlicht van de veranderende arbeidsmarkt. Determen informatica en informatiekunde vat-ten wij in dit verband op als kennisgebieden ofleerplandomeinen, terwijl onder informatie-technologie de kennis wordt verstaan die ge-bruikt wordt om informatie te be- en verwer-ken d.m.v. informatieverwerkende systemen. De commissie Evaluatie INSP (zie de bij-drage van Scheerens in dit themanummer)heeft aan bovengenoemd aansluitings-^raagstuk een aantal aspecten onderscheiden,en wel: de discrepantieproblematiek tussen onder-wijsaanbod en de behoeften op de ar-beidsmarkt; b. de mogelijkheden van

het reguhere en niet-reguliere beroepsgerichte onderwijs, incl.de innovatiecapaciteit van beide in vergelij-kend opzicht; c. stimulering van het irreguliere 'stelsel'voor de bevordering van informatiekunderesp. informatica. Aan de hand van een uiterst sobere achteraf-cn een op de toekomst gerichte evaluatie dien-de een antwoord te worden verkregen op debovengestelde vraagstellingen. Het sobere ka-rakter van de evaluatie bestond daarin datslechts 20 werkdagen beschikbaar waren eneen totaal bedrag van ƒ 40.000, - . De evalua-tie moest daardoor het karakter krijgen vaneen bliksemonderzoek en voortbouwen op be-schikbare kennis. Een van de onderdelen van de evaluatie'NSP heeft betrekking op het lager en middel-baar beroepsonderwijs (INSP cluster II.4).^e doelstelling van dat cluster luidt: &quot;Bevor-deren c.q. verder uitbouwen van aspecten van'nformatietechnologie in het leerplan van

deVerschillende schoolsoorten&quot; (Informati-castimulering, oktober 1987, p. 10). Na aan-hankelijk binnen het INSP het accent te heb-ben gelegd op de apparatuurverstrekking,'ijkt de aandacht verschoven te worden naar'eerplanontwikkeling en programmatuuront-^•kkeling voor de sectoren techniek, econo-•^ie/administratie en dienstverlening (ge-zondheidszorg). De evaluatie is daarom voor-al gericht op de vraag: a. of 'human capital' wordt gecreëerd (kwali-ficaties); b. of discrepanties tussen onderwijsaanboden behoeften op de arbeidsmarkt zijn af-genomen; c. wat de innovatiecapaciteit van regulier enniet-regulier beroepsgericht onderwijs is; d. welke vormen van stimulering noodzake-lijk zijn voor de bevordering van informa-tiekunde resp. informatica. De antwoorden hebben betekenis voor hetstimuleringsbeleid inzake toepassingen vaninformatietechnologie in het onderwijs na hetInformatica

stimuleringsplan o.a. in het Pro-gramma Invoering Nieuwe Informatie Tech-nologieën in het Onderwijs (PRINT). 2 Context 2.1 Het Cluster 11.4 (LBO/MBO-projecten)Voor een goed begrip van cluster II.4 wordthier zeer beknopt een schets gegeven van devragen, overwegingen en criteria die hebbengeleid tot keuzen voor het inhoudelijk beleid.Bij de formulering van het inhoudelijk kadervoor het projectplan speelde een viertal kern-vragen een rol, te weten: 1. Waar zijn in het bedrijfsleven, in de dienst-verlenende sector en bij de overheid be-langrijke ontwikkelingen te verwachten? 2. In welke mate speelt de introductie van in-formatica in welke toepassingsvorm danook daarbij een rol? 3. Vanuit welke schoolsoort vindt een belang-rijke uitstroming plaats naar deze delenvan het bedrijfsleven en de dienstver-lening? 4. Met welke activiteiten moet door de scho-len op deze ontwikkelingen worden in-gespeeld (PSOI,

1987a, p. 3)? Vooral vraag 4 wordt van grote betekenisgeacht (PSOI, 1987a, p. 5). Waar het de eerste drie vragen betreft isaangesloten bij conclusies van de 'CommissieWagner 11'. Deze leiden vervolgens tot zoge-naamde hoofdaandachtsgebieden en 8 mani-feste toepassingsgebieden van informatica, teweten: 1. Transito-informatica toepassing (trans-port, opslag, overslag en transito-activi-teiten). 101 Pedagogische Studiën ?

? 2. Industriële automatisering (CAD/CAM,Flexibele Produktie-Automatisering(FPA)). 3. Communicatieve informatieverzorgendesystemen {o.a. databanken). 4. Systemen voor geavanceerde toepassing inbank- en verzekeringswezen. 5. Systemen voor electronic Publishing. 6. Verkeersbegeleidingssystemen (wegver-keer, scheepvaart en luchtvaart). 7. Medische informatica en automatiserings-systemen. 8. Kantoorsystemen. Op grond van bovenstaande vragen en over-wegingen is een beleid geformuleerd dat op devolgende uitgangspunten is gebaseerd a. het vernieuwingsbeleid binnen scholen enbinnen cluster II.4 dient op elkaar te wor-den afgestemd; b. beroepsvoorbereidend onderwijs moetgeënt zijn op feitelijke in de beroepsprak-tijk voorkomende situaties; c. bijstellen van leerplannen dient in kortlo-pende projecten te worden gerealiseerd; d. streven naar sectorale samenhang tussenprojecten;

e. experimenteel beproeven van optimaal ge-bruik van duurdere apparatuur b.v. doorregionale voorzieningen; f. beproeven van de relatie tussen nieuwetechnologieën in bedrijfsleven en de leer-plannen in het beroepsonderwijs. De aan-sluiting MBO-HBO dient zorgvuldigbestudeerd te worden. Centraal staat de afstemmingsvraag en desamenhang tussen onderwijssoorten. De ont-wikkeling van kwalificaties dient gebaseerd tezijn op feitelijk in de beroepspraktijk voorko-mende zo mogelijk verwante beroepssitua-ties. Hoewel dit uitgangspunt aantrekkelijklijkt blijkt uit nogal wat studies dat de ontwik-keling van de beroepenstructuur onder in-vloed van moderne technologieën allerminsteenduidig is en sterke polarisatietendenzenvertoont (Rumberger, 1987; Wegmann,Chapmann& Johnson, 1989; Spenner, 1985). In de tweede plaats wordt een samenwer-king tussen bedrijfsleven, regulier en niet-regulier onderwijs

voorgestaan o.at door mid-del van regionaal in te richten centra. In de derde plaats zoekt men naar korte ter-mijn aanpassingen van leerplannen cm doel-treffend te reageren op ontwikkelingen in dearbeidsmarkt. Lange termijn trajecten zijn uitden boze. Gezocht wordt naar een verkortingvan procedures t.b.v. leerplanontwikkelingen -invoering. Gekozen is voor zowel een diepte- als eenbreedtestrategie. De dieptestrategie is gerichtop het laten beproeven resp. ontwikkelen vanprogrammatuur en courseware in nauwe rela-tie tot de aangeschafte hardware en wordt be-taald uit INSP-gelden. De breedtestrategie isgericht op de verspreiding van gevondenoplossingen binnen cluster II.4 en wordt gefi-nancierd uit reguliere middelen. Het totale fi-nanciële INSP-kader voor cluster II.4 be-droeg ca. 75 miljoen gulden (1984-1988). Om projecten en prioriteiten te kunnen be-palen die binnen het programma passen zijnde

volgende overwegingen gehanteerd: a. Er is behoefte aan concrete voorbeeldenvan toepassingen van informatietechnolo-gie (IT) in de beroepspraktijk. Op basisdaarvan kunnen heldere en voor langereperioden geldige leerplannen worden ont-wikkeld (PSOI, 1987a, p. 9). b. Voor de invoering van IT zijn educatieveProdukten noodzakelijk. Primair zal ge-zocht worden naar in het buitenland aan-wezige Produkten. c. Qua software dient gebruik te worden ge-maakt van Produkten die in de be-roepspraktijk worden benut. Uniforme-ring wordt voorgesteld. Problemen m.b.t.auteursrechten en aanpassingen dienen teworden onderzocht. d. Hardwareconfiguraties dienen te voldoenaan: 16 bits architectuur, werkend onderMSDOS. De verstrekkingsbasis is 8 com-puters per school. e. Het vak informatiekunde zal als gevolg vanontwikkelingen in het v.o. (NIVO-project)moeten worden omgebouwd in een be-roepsgerichte

richting. Dit geldt voor lbo,kmbo, bbo/leerlingwezen en mto (Compu-terkunde). De projecten binnen Cluster II.4 zouden tenslotte moeten voldoen aan de volgencje crite-ria (PSOI, 1987a, 14): Ze moeten passen in hetgeformuleerde beleid, innovatief zijn, plan-matig zijn opgezet, concreet gedefinieerdeoverdraagbare produkten opleveren, een han-teerbare omvang en een doorlooptijd vanmaximaal 3 jaar hebben, een goede projector-ganisatie en een kwalitatief goede bemanning 102 Pedagogische Studiën ?

? ^ränderen en de mogelijkheid bieden voorinbreng van extern aanwezige expertise. On-doelmatige overlap van projecten dient teborden tegengegaan. De bewaking van devoortgang berust bij het project-managementINSP-cluster II.4. Ter complicering van het geheel werd decommissie Evaluatie INSP door de overheid 1-c. de Ministeries van Landbouw en VisserijSn Economische Zaken gewezen op twee deel-projecten die weliswaar geen deel uitmaaktenvan cluster II.4, maar qua thematiek wel ver-bant waren en ook onderdeel waren van hetINSP, te weten de Informatisering in de land-bouw en het landbouwonderwijs en het Natio-naal Inhaalprogramma Informatica Oplei-dingen (NIIO). Omdat ook deze beideprojecten voorwerp werden van evaluatieWorden ze hier beknopt beschreven. 2-2 Informatisering in de landbouw en hetlandbou wonderwijs Om de automatisering in de landbouw te be-vorderen heeft

het Ministerie van LandbouwSn Visserij een eigen INSP-LV opgezet.Doelstelling van dat plan was het behouden enVersterken van de internationale concurren-tiepositie van de agrarische bedrijfstak o.a.door een goed gebruik te maken van informa-ticatoepassingen. Het zwaartepunt van hetINSP-LV ligt bij een gerichte stimulering vande automatisering van boerderij- en manage-nientsystemen. Binnen het INSP-LV is ge-kerkt aan: de opbouw van zogenaamde takorganisa-ties en het uitvoeren van proefprojecten;b- een sterke combinatie van onderzoek, on-derwijs en voorlichting;C' een informatica-infrastructuur van het mi-nisterie van L & V.^an groot belang in het kader van dit INSP-LV plan was het ontwikkelen van informatie-&quot;lodellen. Voor het plan was in totaal 236 miljoen gul-den beschikbaar, waarvan een deel benut is^°or landbouwkundig onderzoek, waartoeProefboerderijen en regionale

onderzoeks-centra zouden moeten fungeren in het gebruik^an managementsystemen. T.b.v. het informatica-onderwijs op hoge-''e. middelbare en lagere agrarische scholen(HAO, MAO en LAG) is veel aandacht°esteed aan de coördinatie tussen schoolsoor-ten en de afstemming met bedrijfsleven. Gekozen is voor de volgende fasering: Fase I: eerst maken van leerplannen voorbasisinformatica; in proefprojecten wordt deontwikkelde programmatuur beproefd enwordt aan docenten nascholing gegeven. Fase 2: gebruik van informatica bij de les-sen in de beroepsgerichte en ondersteunendevakken. Dit gebeurt in overleg met de takor-ganisaties. Ook wordt bijschohng verzorgdvoor werkenden in de agrarische sector.Voorts zijn samenwerkingsprojecten opgezettussen agrarische hogescholen in het kadervan levensmiddelentechnologie, bosbouw encultuurtechniek (IBM, 1987). Alle informatica-ondersteunings- en

coör-dinatie-activiteiten zijn ondergebracht bij hetCentrum voor Informatica Ondersteuningvoor het Landbouwonderwijs (CILO). Bin-nen deze organisatie wordt gewerkt aan deontwikkeling van programmatuur, handlei-dingen en aan bijscholing. Het CILO heeftdaarmee een centrale taak binnen het agra-risch onderwijs. Het verzorgt niet alleen decourseware, maar ook de implementatie,voorlichting, opleiding individuele begelei-ding, onderhoud en applicatie- en systeem-beheer. Qua apparatuur beschikt het agrarisch on-derwijs vrijwel volledig over bestuurlijk-administratieve voorzieningen. Voor onder-wijskundig gebruik zijn nog geen grote ont-wikkelingen te melden. Het beschikbaar stellen van apparatuur iseen van de knelpunten binnen het INSP-LVprogramma. Waarmee de toepassing van in-formaticakennis uiteraard wel staat of valt.Daarmee wordt tevens vastgesteld dat dit pro-ject geen technology push als

startfase kende. 2.3 Het Nationaal Inhaalprogramma Infor-matica Opleidingen (NIIO)Binnen het kader van het INSP zijn projectengeorganiseerd die betrekking hebben op zowelregulier als niet-regulier onderwijs. Het Mi-nisterie van Economische Zaken (EZ) was metname betrokken bij projecten gericht op hetberoepsonderwijs. INSP-projecten voor hetregulier onderwijs zijn verdeeld volgens deonderwijssectoren, terwijl de irreguliere pro-jecten in vijf clusters zijn ondergebracht. Het NIIO dat onder de hoede van EZ ver-keerde heeft als doel de kwalitatieve en kwan-titatieve discrepantie tussen vraag en aanbodvoor een aantal beroepsgroepen, die van 103 Pedagogische Studiën ?

? belang zijn voor de stimulering van het infor-maticagebruik, te verminderen. Het NIIO be-stond uit de volgende vijf clusters: 1. Bijscholing van werkzame academici. 2. Bijscholing van overheidsmanagers. 3. Praktijktrainingscentra voor produktie-vernieuwing (PTP); Automatiseringsprak-tijkcentra (APC's). 4. Demonstratieproject voor het midden enklein bedrijf (mkb). 5. Informatica in de transport- en transitosec-tor (INTIS). Voor het programma-onderdeel was 50miljoen gulden beschikbaar. 3 Evaluatieopzet T.b. V. de evaluatie van het INSP was voorzienin een evaluatieplan (Scheerens, 1989). Doelvan dat plan was een oordeel te vellen over degenerale effecten van het INSP dat qua pro-jectorganisatie en financiële omvang uniekwas. Hoewel een evaluatie voorzien was, afge-dwongen door de Tweede Kamer, kon dezeslechts aan het einde van het vijfjarig pro-gramma worden uitgevoerd. Evaluaties dieeigenlijk

vooraf gepland behoorden te wor-den, zoals tussentijds door externe evaluato-ren, om het zicht op de voortgang en de effec-ten te behouden waren niet aanwezig. Gedwongen door tijd en de beperkte hoe-veelheid geld kreeg de evaluatie van het INSPdaardoor het karakter van een noodzakelijke,maar beperkte sondering, waarvan de resulta-ten mogelijkerwijs niet meer'zouden kunnenworden benut in voortgangsplannen, zoalshet PRoject Invoering Nieuwe Technologieën(PRINT). Deze overheidsplannen voor deverdere integratie van informatietechnologiein het onderwijs waren medio 1988 reeds na-genoeg vastgesteld. De vraag was waartoe deze evaluatie zoumoeten dienen. Een niet zo bijzondere vraagt.a.v. overheidsevaluaties. De maximale ver-wachting zou in ons geval kunnen zijn een be-ter inzicht in de opbrengsten en wellicht eenmarginale bijsturing van overheidsplannen.Evaluatie-onderzoek als stiefkind

derhalve. Toch is er nog een specifieke reden. Het be-roepsonderwijs is een sector die in het bijzon-der geconfronteerd wordt met de gevolgenvan informatietechnologische toepassingen inberoep en bedrijf die doorgaans direct wordenvertaald in vaardigheden en bekwaamhedendie noodzakelijk zijn om het be- en verwer-kingsproces van Produkten van welke aard ensoort adequaat te laten verlopen. Anders danin het algemeen voortgezet onderwijs is deopleiding toegesneden op beroepsgerichtevaardigheden, al is er een sterke behoefte ommeer algemene op transfer gerichte 'basis-vaardigheden' te onderscheiden en deze op tenemen in leerplannen (zie b.v. Nijhof & Mul-der, 1986; Nijhof & Remmers, 1989). ClusterII .4 is met name gericht op de vraag of de aan-sluiting met de beroepssituatie in acht wordtgenomen. Evaluatie van dit fenomeen alleenal levert een belangrijk inzicht in de wijzewaarop scholen en

projecten dit probleem telijf gaan. Zinvol is vooral de vraag of via de diep-testrategie structurele oplossingen worden ge-vonden en of deze dissemeneerbaar zijn. Het voorgaande maakt duidelijk dat devoorgestelde evaluatie niet het karakter hadvan een formatieve of summatieve leerplane-valuatie, maar van een zeer sobere beleidseva-luatie op enkele hoofdpunten waar het de aan-sluitingsproblematiek betreft: kwantitatief eninhoudelijk en waar het betreft de vormen vansamenwerking en ontwikkeling tussen regu-lier en niet-regulier beroepsgericht onderwijs. Vergelijking van 'beide' groepen is welis-waar een doel, maar niet eenvoudig vanwegede verscheidenheid aan doelstellingen en ob-jecten. Voor het niet-reguliere onderwijs laggeen plan voor en waren ook geen bijzonderefaciliteiten beschikbaar. Deselectie van gevallenDe selectie van projecten (n = 14) uit het to-taalbestand (n = 60) is tot stand gekomen

inoverleg met de Commissie INSP-evaluatie eneen groep beleidsambtenaren van O & W, L &V en EZ. De projecten moesten voldoen aande volgende eisen: - de clusterdoelstellingen fungeren alskader; - de selectie vormt een dwarsdoorsnede vanhet beroepsonderwijs; - een accent wordt gelegd op het technischonderwijs; - een aparte aanvulling vormt het Informati-seringsprogramma van het Landbouwon-derwijs. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het 104 Pedagogische Studiën ?

? Nationaal Inhaal programma InformaticaOpleidingen (NIIO) en aan andere niet-reguliere opleidingen. Dit betekent dat de lijstmet projecten een select karakter heeft. Toepassing van bovenstaande criteriaheeft geresulteerd in het overzicht dat is weer-gegeven in Tabel 1. Tabel 1 Te evalueren INSP-projecten* 9. 10.11.12. 13. 14. 15. 16. 17. Speerpunt experiment regionale centra CNC/MTO Micro electronica MTO Besturingstechniek MTO Computer Aided Design (CAD) MTO Flexibele automatisering m.b.v. lasrobots Fotozetsystemen grafische MTS'en Experimentele technische computerkunde MTO Proefproject Robotica in het KMBOUitbreiding technische computerkunde MTSSOMprojecten CNC/CADOntwikkelingen VEV/BKASpeerpuntproject electrotechniekTechnische informatica Bovenbouw LTOVoorbeeldcentra Kantoor- en Winkel-praktijk Het Informatiseringsproject LVHet Nationaal Inhaalprogramma

Informati-ca Opleidingen Het niet-reguliere onderwijs (particulier) Projectomschrijvingen zijn te vinden in PSOI-??«eks, nr. 27, 1987b. Methoden en technieken^wee hoofdinstrumenten zijn benut om gege-^^ns te verwerven: interviews en documenten-analyse. Een tiental respondenten is benaderd voor&quot;^erzichtsinformatie en het geven van een^'cht op de toekomst. Het betreft hier beleid-sambtenaren van de verschillende departe-'&quot;^nten, wetenschappelijke experts en INSP-Pfojectmanagers. Waar het het Nationaal In-haalprogramma Informatica Opleidingen be-'&quot;?^ft is volstaan met gesprekken met beleid-sambtenaren van het departement vanéconomische Zaken en zijn enkele bronnengeraadpleegd. Voorts zijn van alle projecten de projectcoördinatoren benaderd voor een mterview. In totaal ging het om ca. 35 perso-Door het feit dat de respondenten, pro-jectcoördinatoren, projectmanagers of

be-^&quot;Jsambtenaren, betrokken waren bij deomwikkeling van de plannen en projecten is de kans op antwoordtendenties groot. Aan dehand van eigen waarneming, externe evalua-tierapporten en analyse van documenten vande projecten is deze informatie gecontroleerd,gecorrigeerd of aangevuld. Om op een systematische wijze gegevens teverzamelen zijn zogenaamde topiclijsten ont-wikkeld (zie Tabel 2). Deze lijsten bieden demogelijkheid alle gewenste informatiecatego-rieën na te lopen en toch ruimte te laten voorniet voorziene ontwikkelingen. Tabel 2 De topic/ijst Inhoud van het projectDoelstelling Apparatuur (omvang, standaardisatie, kwa-liteit, beheer, service)Software (omvang, aard, kwaliteit, ade-quaatheid, beheer)Nascholing (omvang, door wie)Ervaringen nascholing (goed, matig, slecht)Leerervaringen DocentenLeerervaringen StudentenLeerplanontwikkelingIntegratie van IT in beroepIntegratie

IT in leerplannenIntegratie IT in de onderwijsorganisatieAansluiting IT op voorgaand onderwijsInpassing in SVM-operatieAfstemming met niet regulier onderwijsWijze van instructie Combinatie van IT met andere technologieënCombinatie van IT met moduleren Alle gesprekken zijn op tape vastgelegd enschriftelijk verwerkt. De informatie uit docu-menten en gesprekken is verwerkt aan de handvan bovenstaande categorieën, uiteraardvoorzover van toepassing. De evaluatie heeftdaardoor het karakter gekregen van een ver-gelijkende case studie. De belangrijkste bevin-dingen per project zijn weergegeven in Nij-hof, Reijmerink en Thijsen (1988, p. 32 e.V.). In het kader van de evaluatie van het parti-culier onderwijs is een keuze gemaakt vooreen vijftal grote tot zeer grote instituten dieopleidingen verzorgen ten aanzien van toepas-singen van informatietechnologie in beroepresp. functie, en wel: Dirksen, LOI,

NOVI,PBNA en TELEAC. Deze instituten zijn be-naderd voor schriftelijke informatie en er zijngesprekken gevoerd met coördinato-ren/respondenten m.b.t. de inspanningen diedeze instellingen leveren t.a.v. scholing en 105 Pedagogische Studiën ?

? training op liet gebied van informaticatoepas-singen. Ten behoeve van de interviews is eenaparte maar analoge topiclijst opgesteld omop een systematische wijze gegevens te verza-melen en te ordenen. In het hierna volgende worden de belang-rijkste conclusies samengevat. Daarbij issprake van een aggregatieprobleem. Het sa-menvoegen van gegevens van projecten metverschillende doelstellingen, een dwarsdoor-snede door het INSP cluster 11.4, daarnaastINSP-LV, NIIO en het overige niet-reguliereonderwijs, vereist een aantal stappen. De eer-ste is die van evaluatiegegevens per project.Dat is voor een beleidsevaluatie en ons doel nuniet zinvol. Daarom wordt gekozen voor eenordening van conclusies op twee niveaus: perdeelprogramma en over het totaal. 4 Conclusies deelprogramma 's 4.1 Het reguliere beroepsonderwijsWaar het de algemene doelen van het INSPcluster II.4 betreft, nl. het creëren van

'humancapital', de opvang van de discrepantie tussenaanbod en behoeften op de arbeidsmarkt, deinnovatiecapaciteit t.a.v. regulier en niet-regulier onderwijs kan gesteld worden dat deaansluitingsproblematiek in de geanalyseerdeprojecten niet als centrale doelstelling heeftgefungeerd. Veeleer is een wisselwerkingwaarneembaar tussen behoeften en initiatie-ven die vanuit scholen toch al ontstaan warenen de INSP clusterplannen. Veel initiatievenvan scholen zijn overgenomen en ingepast.Dat moet dan ook leiden tot de conclusie dathet INSP-project als aanjager heeft gefun-geerd of als vliegwiel en daarmee een serie(on)verwachte effecten heeft gesorteerd.Daarop gaan we nu in. Technology push De eerste fase van het INSP-programma ookvan dit cluster heeft geleid tot een grote appa-ratuuraanschaf (technology push), zonderdat duidelijk was hoe en op welke wijze die ap-paratuur zou kunnen worden ingepast

in hetleerplan en in de instructieprocessen. Uit desoftware- en implementatieproblemen die la-ter zijn ontstaan blijkt dat. Eerst daarna zijnpogingen ondernomen om leerplan- en leer-gangontwikkeling (incl. software-aanpassingof -aankoop) en nascholing te regelen. Dat be-tekent dat niet de leerplanstructuur (de leerin-houden, beroepsopleidingskwalificaties) mo-del heeft gestaan, maar de hardware. Vanuiteen leerplantechnisch oogpunt, maar ookvanuit een oogpunt van de inrichting en vorm-geving van leerprocessen een verwerpelijkeaanpak. Apparatuur is op grote schaal aangeschaft.Er blijken veel knelpunten op te treden: de le-vertijden van apparatuur zijn (soms) lang; deapparatuur is vaak niet compatibel; de inrich-tingskosten vaak niet voorzien, de onder-houdskosten onvoorzien hoog en het onder-houd matig tot slecht georganiseerd.Overigens menen beleidsvoerders dat er eendiscrepantie is aan te wijzen

tussen dat wat do-centen zeggen nodig te hebben - wat vaakwordt toegezegd - en de mate waarin ze eropvoorbereid zijn. Een specifiek probleem in dit verband is devraag of er gestreefd moet worden naar stan-daardisatie. Er is op grond van de afzonderlij-ke projectervaringen geen eenduidige conclu-sie te trekken. Er zijn projecten waarbij opgrond van een beredeneerde keuze is gekozenvoor een bepaalde configuratie. De ervarin-gen zijn desondanks wisselend. Er zijn echterook gevallen waarin apparatuur met succes opde lokale behoeften is afgestemd. Op grondvan leerplantechnische, financiële en dis-sementatie-overwegingen is standaardisatievan besturingssystemen en programmatuurwel aan te bevelen. De beschikbaarheid van goede software iseen probleem. In die gevallen waarin softwareontwikkeld moest worden deed men soms eenberoep op een educatief softwarehouse als hetECC (voorheen COI).

In gevallen waarin menzelf software ontwikkeld heeft inclusief bijbe-horende manuals/handboeken rijst het pro-bleem van de auteursrechten en de versprei-ding. Scholen hebben daarmee geen ervaring.In enkele gevallen werd samengewerkt meteen educatieve uitgever. Regionale centra Van ingrijpende aard zijn die projecten waar-in getracht is de aansluiting onderwijs ar-beidsmarkt via zogenaamde regionale centraverder tot ontwikkeling te brengen, zoals hetspeerpuntproject MTO en de centra voorkantoor- en winkelpraktijk. Soortgelijke va-rianten kunnen worden aangetroffen in hetNlIO-project en in de landbouw, waar de 106 Pedagogische Studiën ?

? Proefboerderijen een soortgelijke functie ver-vuilen. De rationale achter de MTO-centra was dathet opleiden van MTS'ers werktuigbouwkun-en produktietechnieken onder invloed vantechnologische vernieuwingen onder drukkomt te staan. Nieuwe kwalificatie-eisen ko-eien op en deze moeten gerealiseerd wordenop ruim 60 scholen. Aangezien voor het trai-nen van nieuwe vaardigheden kostbare appa-ratuur vereist is en de middelen beperkt zijn,lag het idee voor de hand om regionale centraUit te rusten met geavanceerde apparatuur die°ok gebruikt zou kunnen worden door scho-len voor het trainen van vaardigheden op diegeavanceerde apparatuur. Vanuit verschillen-de ministeries (O & W, SOZaWe, EZ) is het'nitiatief genomen tot de oprichting van regio-nale centra met de volgende functies:a- gezamenlijk gebruik van dure apparatuurdoor verschillende insteUingen van be-roepsonderwijs; gebruik van

geavanceerde apparatuur terverbetering van de aansluiting van de eind-termen van een opleidingsprogramma vanhet reguliere onderwijs aan de eisen die aanwerknemers in startfuncties wordengesteld door het bedrijfsleven;gebruik van apparatuur voor her-, om- enbijscholing van werknemers en werklozenen nascholing van docenten.Uit de evaluatie van de projecten blijkt, datde functie van een regionaal centrum sterk af-hankelijk is van de mogelijkheden die aan hetMTO worden gegeven in het kader van deSVM-operatie, haar bekostigingsstructuur,de mogelijkheden tot contractonderwijs encursorisch onderwijs. Verder zijn er tal vanPolitieke ontwikkelingen op provinciaal en lo-kaal niveau, zoals de regionale besturen ar-beidsvoorzieningen (RBA) en het regionaaleducatief overleg (REO) waarin overheid,Werkgevers en werknemers samenwerken om^ot scholingsvoorzieningen te komen. De po-^'tie van het

regionaal centrum in dat geheel is&quot;iet duidelijk. Indien we de twee in de evaluatie betrokken^Peerpuntcentra van Almelo en Amsterdaml'an de in totaal zes bestaande, qua ontwikke-&quot;ig, opzet, ervaringen en toekomstvisie ver-gelijken (zie Nijhof et al., 1988, p. 32 e.v.) en^schouwen als exemplarische gevallen voorde overige regionale centra dan trekken we deVolgende conclusies: 1. De overheid hinkt t.a. v. de regionale centraop twee gedachten. De regionale centramoeten self supporting zijn, maar de ge-bruikers van het centrum - de scholen -worden mede door sponsoring (!) goed uit-gerust met apparatuur, zodat ze geen ge-bruik hoeven te maken van een centrum. 2. Een onderscheid in basisvorming doorMBO-scholen (basisvaardigheden) en ver-dieping (van geavanceerde vaardigheden)door regionale centra, een doelstelling diede overheid voor de geest staat, lijkt doorbovenstaande

ontwikkeling doorkruist teworden. 3. De input van het bedrijfsleven (waar hetbetreft kennis en middelen) komt aarze-lend tot stand. Het is de vraag of het be-drijfsleven voor een structurele basis vancentra kan en wil zorgen. 4. Het vermoeden is aanwezig dat het accentzal gaan verschuiven van cursussen t.b.v.het MBO naar cursussen voor het be-drijfsleven. De oorzaak is een veranderdebekostigingsstructuur in het MBO en hetfeit dat er problemen zijn m.b.t. de samen-werking tussen de scholen. In het kader vande SVM-operatie en de veranderde regelge-ving voor het MBO, waardoor contracton-derwijs en cursorisch onderwijs mogelijkis, worden de MBO-scholen eerder concur-renten dan partners. Daarmee verliezen decentra een van de beoogde functies. 5. Niet-reguliere opleidingen werken nauwe-lijks samen met regionale centra. Ze heb-ben een eigen bekostigingssysteem, eigendoelgroepen, een eigen

marketing en eeneigen traditie. Ze zijn eerder concurrerenddan coöperatief. De regionale centra lijkentussen wal (MBO-scholen) en schip (irregu-lier onderwijs) te vallen. De noodzaak voor MBO-scholen om ge-bruik te maken van regionale centra is nietaantoonbaar. De apparatuurcomponent vanhet centrum is op de duur een te geringe factorvan betekenis. Het bestaansrecht van centraop termijn wordt daardoor bedreigd. De cen-tra hebben wel een groeiende functie t.a.v. hetbedrijfsleven, al ligt de omvang van de dienst-verlening ver achter bij de aanvankelijk ge-maakte schattingen (Nijhof et al., 1988, p.33). 107 Pedagogische Studiën ?

? Leerplanontwikkeling en nascholingEen belangrijke taak van veel projecten is hetontwikkelen van voorbeelden van leerplan-nen, lessen in het licht van een versnelde leer-planontwikkelingsprocedure en een mogelijklangdurig gebruik van lesmaterialen in eenverscheidenheid van vormen (o.a. modulen).Er is echter onvoldoende terugkoppeling vande projecten naar het landelijke niveau waar-door de implementatie en afstemming proble-matisch is. Ook de bepaling van eindtermenvoor verschillende vakken wordt onderlingniet afgestemd, waardoor afstemmingspro-blemen ontstaan met het bedrijfsleven en metHTS'en. Relatieve autonomie binnen projec-ten zonder outputbewaking en zonder hetdoen legitimeren van doelen door externerespondenten roept het beeld op van een onge-controleerde leerplanontwikkelingsstrategiedie bottom up werkt in plaats van top down.Gecontroleerde formatieve en

summatieveevaluaties vinden ook niet plaats, waardoorhet leerproces van ontwikkelaars via trial anderror verloopt. Ervaringen zullen zo latermoeilijk overdraagbaar zijn naar vervolgpro-jecten. Er blijkt een onderschatting van deprofessionele taak van leerplanontwikkeUngen een overschatting van de mogelijkheid ombuitenlandse leerplanprodukten te adapterendan wel te reviseren, zowel naar inhoud alsnaar tempo. Gelet op deze ervaring kan deze taak beterdoor professionele instituten worden uitge-voerd of in ieder geval beter worden on-dersteund. De roep om snelheid bij leerplan-ontwikkeling staat in dit geval haaks op derealisatie van de beoogde output. Waar het denascholing betreft kan worden opgemerkt dathet opmerkelijk is te zien dat eerst na de appa-ratuuraanschaf de naschoUng (veel te laat)wordt georganiseerd, waardoor apparatuurwerkloos blijft staan en de invoering in het on-derwijs, gecombineerd

met leerplanontwik-keling op zich laat wachten. Organisatie- en implementatieproblemenEr doemen nogal wat ongelijksoortige proble-men op bij de invoering van IT in het onder-wijs mede als gevolg van randvoorwaardendie vervuld moeten worden: * - lesuitval bij nascholing van docenten; - onvoldoende en te late toewijzing van taak-uren en/of middelen voor personeel om b.v. software te ontwikkelen (veel lief-dewerk); - bij gebrek aan service van een leverancieronderhouden docenten de apparatuur; - organisatie van projectonderwijs in relatietot cursorisch onderwijs geeft problemente zien; - gelijktijdig lesgeven in Computer AidedDesign (CAD) en in conventionele technie-ken is niet mogelijk; - behoud van deskundig personeel is moei-lijk: vertrek naar het bedrijfsleven is groot. De relatie tussen regulier en niet-regulier on-derwijs Binnen de geanalyseerde projecten is de rela-tie tussen regulier en niet-regulier

onderwijszwak. Als er een vorm van samenwerking is, isdeze toevallig en restrictief. Ze beperkt zichtot overname van cursusmateriaal. Een taak-afbakening tussen beide soorten onderwijs iser niet. 4.2 EvaluatieINSP-LVIn het kader van het INSP-LV in de land-bouwsector is vooral in eerste instantie demarktsector gestimuleerd. Tegelijkertijd isgezorgd voor een goede voorhchting en na-scholing van docenten uit het landbouwon-derwijs. Apparatuurvoorziening en leerplan-ontwikkeling kwamen op de tweede plaats,vooral omdat men er niet in gelooft dat via hetonderwijs technische ontwikkelingen in demarktsector doorgevoerd kunnen worden:onderwijs als aanjager op korte termijn vande economie ziet men dus niet. De idee van de centralisatie is in het land-bouwonderwijs verder doorgevoerd dan inhet technische onderwijs. De overheid heeft inhet landbouwonderwijs greep op de praktijk-centra, de proefstatipns,

door in de eindter-men de verplichting van een bezoek aan eenpraktijkcentrum van enkele weken op te ne-men. De financiering van deze centra wordtdoor de overheid geregeld en niet via deelne-mende scholen. Zijn binnen een praktijkcen-trum opstelUngen ontwikkeld (instructievemachines) die ook binnen de scholen gebruiktkunnen worden, dan is het de bedoehng datdit daadwerkelijk gebeurt. De centra zijn zotoegankelijk voor de markt- en onderwijssec-tor. De relatie tussen overheid, bedrijven enscholen wordt als direct en goed beschouwd.De leerplantrajecten zijn relatief kort. 108 Pedagogische Studiën ?

? Waar in het technisch onderwijs vooral isgewerkt met diversificatie in deelterreinen aande hand van Wagner II en een aanbeste-'lingsprocedure gebaseerd op verzoeken vanscholen en dit vooral in de aanvangsfase ge-leid heeft tot een forse apparatuuraanschaf,daar heeft landbouw voor de weg van demarktverkenning en de leerplanopbouw ge-kozen in samenhang met een strategie vooronderzoek in proefstations en centra. Dezetechnologische systeemaanpak' is zeer^ruchtbaar gebleken: de produkten zijn ge-reed en ingevoerd in het middelbaar en hogerAgrarisch onderwijs en vertoont veel cohesie,Haar laat aan het eind van de INSP-LV ziendat in een vervolg wel een technology pushnoodzakelijk is om de verworven basiskennisinformatica toe te kunnen passen. Een be-'ängrijk voordeel van de gekozen weg is dat degebruikers geïnformeerd zijn en weten wat zewillen. Daardoor is een doelgerichte en

effi-ciënte keuze van hardware mogelijk. 4 • 3 Evaluatie van het Nationaal Inhaalpro-gramma Informatica Opleidingen(NIIO) De vraagkant (bedrijfsleven) blijft een lastigte bepalen grootheid. Beschikbare gegevens(Bakkenist et al., 1984) zijn naar het oordeel^an respondenten achterhaald. De destijds ge-f^ormuleerde doelen bleken niet meer actueel.Er is daarom nog wel eens afgeweken van deoorspronkelijke doelstellingen. De investeringsbereidheid bij bedrijven innieuwe technologieën (robots, FPA, CAD) isterughoudend. Dat heeft zijn weerslag op debehoefte aan opleidingen daarvoor. Dit gege-ten is niet nieuw (Fortuyn, 1985). Wegmann,Chapman en Johnson (1989, p. 22) stellen aande hand van Amerikaanse literatuur vast dat•&quot;obots nog tamelijk primitief zijn en het bestberken in bedrijven die speciaal voor hen ge-bouwd zijn. Maar hun eindconclusie is dat deaffecten van automatisering en

robotiseringOp de werkgelegenheid moeilijk voorspelbaargelet op de vele factoren die van invloed^'jn op het niveau van werkgelegenheid enWerkloosheid. Daarom is elke vorm van scho-&quot;ng en training voor een deel een schot in hetduister. Het NlIO kende, zoals eerder geschetst vijfClusters. Voor de specifieke effecten percluster verwijzen wij naar Nijhof et al. (1988,P-20 e.V.). De algemene effecten zijn dat de aantallengeschoolden niet overdreven hoog te noemenzijn (ongeveer 30% van het verwachte aantal);de kwaliteit van het aanbod is redelijk tot goedte noemen. De respondenten vinden de in-vesteringen in verhouding staan tot de op-brengst, mede gelet op de algemene doelstel-ling van het programma, nl. het inhalen vaneen achterstand (Haalbaarheidsstudie Natio-naal Inhaal-programma Informatica Oplei-dingen, april 1984). Een belangrijke vraag bij deze projecten isof er een uitstraling naar het

regulier onder-wijs heeft plaatsgevonden. In cluster 3, ge-richt op de inrichting van Praktijktraining-scentra voor Produktievernieuwing (PTP's)en Automatiseringspraktijkcentra (APC's),is de opzet zo gemaakt dat wordt samenge-werkt met de TU Delft op het gebied vanCAD/CAM en Robotica. Een uitstraling oplandelijk niveau is echter niet vastgesteld. Effectmetingen vonden niet plaats binnenhet NIIO. Het is derhalve niet bekend of erenige doorwerking van nieuwe inzichtenplaatsvindt binnen bedrijven. De evaluatie isbeperkt gebleven tot het meten van behoefteaan cursussen. Bleef deze op peil dan werd datals een indicator beschouwd voor marktge-richtheid en kwaliteit van de cursussen. Nu is het meten van effecten van een cursusnaar de werkplek een notoir meetprobleem inhet transferonderzoek (zie Cormier & Hag-man, 1987; Nijhof & Remmers, 1989). De nugehanteerde maat is niet sterk te noemen,

eer-der een teken van onmacht. Een zwakke con-trole op de output van een toch dure inves-tering. In het algemeen leed het NIIO onder ge-brekkige kwantitatieve en kwalitatieve schat-tingen. Een permanente updating is noodza-kelijk, zoals de General Accounting Office inde Verenigde Staten deze regelmatig pleegt.Inzicht in de kwantitatieve en kwahtatieveverschuivingen is betekenisvol om de oplei-dingsbehoeften adequaat en snel te kunnenpeilen (Kutscher, 1988). 4.4 Particuliere instellingen: resultaten Opleidingsmotieven, deelnemersaantallen encursuskenmerken Cursussen worden met name gevolgd vanuiteen carrière-oogpunt. Het volgen van cursus-sen varieert van AMBI-modulen voor HBO- 109 Pedagogische Studiën ?

? niveau tot eenvoudige trainingen in het ge-bruii< van de PC voor tekstverwerking,spreadsheet, e.d. Dit betekent dat de doel-groepen variëren al naar gelang de vraag. Er iseen toename te bespeuren naar HBO-niveau.In het algemeen werd een stijging van het aan-tal cursisten verwacht, mede door de modulenop AMBI-niveau. De deelname aan informatica-gerichte danwel verwante cursussen (peildatum 1987) wasgroot: ca. 150.000 cursisten. Er is sprake vaneen forse deelname. Vergelijken we dit cijfermet de deelname van cursisten aan het middel-baar beroepsonderwijs 1985-1986, nl.280.000 (CBS, 1987, p. 123), dan is er sprakevan een aanzienlijke deelname, zij het dat ersprake is van deeltijdcursussen. Waarschijn-lijk ligt dit getal nog aanzienlijk hoger wan-neer alle mogelij ke 'cursussen' en kleine oplei-dingsinstituten uit de Gele Gids zoudenworden meegeteld. Of er sprake is van inhaal-effecten of van een

permanente markt is uitdeze gegevens niet af te leiden. Sommige orga-nisaties verwachten wel een einde aan de groeien menen een stabilisatie te bespeuren. Inieder geval spelen de bovengenoemde oplei-dingen een belangrijke rol bij het scholen entrainen van mensen om de aansluiting op,resp. carrière-ontwikkeling en verdere ont-plooiing in de arbeidsmarkt te realiseren. Waar het de aard van de cursussen betreft:bij vier instellingen is sprake van schriftelijkecursussen, bij Teleac is sprake van multimedi-aal onderwijs en bij NOVI ook van mondelingonderwijs. In veel gevallen worden cursussen afgeslo-ten met een landelijk erkend examen. Datgeldt in elk geval voor de AMBI-cursussen(Exin, 1987; PBNA, 1987^). Instituten gevenook eigen diploma's of certificaten af. De behoefte aan cursussen bij het be-drijfsleven wordt overigens niet gepeild aande hand van systematisch (grootschalig) be-hoeftenonderzoek,

maar veeleer door middelvan contacten met opleidingsadviseurs, dooracquisitie-activiteiten en door het volgen vanliteratuur, advertenties, en soms door on-derzoek. » Planning en Evaluatie Voorbereiding en uitvoering van onderwijsvindt doorgaans plaats door deskundigen vande instelling zelf plus experts uit het bedrijfsle-ven én het reguliere onderwijs. Veelal wordtdaarbij een plan opgesteld dat conform deplanning wordt uitgevoerd door een groepauteurs/docenten/regisseurs/redacteuren.Inhoudelijke en leerplantechnische deskun-digheid worden hier gekoppeld. Actualiseringvan het cursusaanbod vindt gemiddeld eensper driejaren plaats. Waar het de cursusevaluatie betreft, dezevindt incidenteel plaats; soms informeel op dewerkvloer van het bedrijf, d.m.v. telefonischecontacten of d.m.v. huiswerk en in beperktemate door systematisch onderzoek. De erva-ringen van de cursisten worden doorgaans alspositief en

goed beschreven. Samenwerking met het reguliere onderwijsDeze is beperkt en wordt meer bepaald doorincidentele behoefte dan door de wil om struc-tureel samen te werken. Voor de cursussen dieworden verzorgd ligt naar het oordeel van derespondenten de expertise vaak bij het be-drijfsleven, hoewel men voor de uitvoeringvan praktijkopdrachten vaak een beroep doetop MTS'en, HTS'en en technische universi-teiten i.v.m. de aanwezige technische uit-rusting (apparatuur en ruimte). Conclusie Het niet-reguliere onderwijs heeft als ken-merk dat het snel kan reageren op ontwikke-lingen in het bedrijfsleven. Als het regulier on-derwijs bepaalde opleidingen al geeft of gaatgeven dan wordt het door het niet-reguliereonderwijs afgestoten: men blijft marktgerichtopereren. Dat wil zeggen dat men de wens vande klant, de arbeidsorganisatie, zo veel alsmogelijk op maat uitvoert. Er drukt geen zware

wetenschappelijkesystematiek op hun werk en er vinden geengrondige evaluatiestudies plaats. Het geheelademt de sfeer van pragmatiek en snel reage-ren op een wisselende competitieve markt.Daarin zijn deze bedrijven sterk. Het onder-wijsaanbod is niet verrassend nieuw te noe-men en loopt zeker niet voorop met geavan-ceerde programma's. De huidige regelgeving in het reguljer on-derwijs wordt als een forse belemmering erva-ren om tot samenwerking te komen. Of het re-guliere onderwijs een concurrent of eenpartner wordt zal nader moeten blijken. In detoekomst wordt samenwerking niet uitgeslo-ten als contractonderwijs en cursorisch be-roepsonderwijs gerealiseerd worden. In dit 110 Pedagogische Studiën ?

? verband wordt ook gerefereerd aan het ge-bruik van modulen, die tussen regulier en niet-regulier onderwijs uitgewisseld zouden kun-nen worden. Op deze wijze ontstaat een bepaalde ver-houding tussen bedrijfsleven, regulier en niet-regulier onderwijs die overigens in het buiten-land, m.n. in de Verenigde Staten als normaalwordt beschouwd binnen de zogenaamdeCommunity centers. Het reguliere onderwijsverzorgt de permanente scholing van jonge-ren, t.a.v. basiskennis en -vaardigheden t.b. v.sector, branche of beroepsgroep. Het niet-reguliere (o.a particuliere) onderwijs reme-'^ieert, compenseert en differentieert in haaronderwijsaanbod naar marktgerichte groe-pen met een onmiddellijk te vervullen behoef-te. Massaal onderwijs heeft daarbij de voor-l^eur. In welke mate daardoor specifiekebehoeften niet worden afgedekt is niet opvoorhand duidelijk (OSA, 1988). Het bedrijfsleven legitimeert de eisen

dievoor bepaalde functies gelden mede in hetlicht van de vraag-aanbod-verhoudingen op'Ie arbeidsmarkt en faciliteert door middelvan sponsoring, cursisten, outillage, appara-tuur en netwerken de afstemming tussen beidesoorten onderwijs. Door interne bedrijfs-opleidingen zorgt het voor verder loopbaan-beleid en functiegerichte training. Door deze vormen van samenwerking ge-baseerd op een gemeenschappelijk belang nl.een kwalitatief goed opgeleide manpower,kunnen nieuwe samenwerkingspatronen ont-staan die ook qua kosten-baten-verhoudingenaanmerkelijk gunstiger zijn. ^ Algemene conclusies Verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt op het terrein van de informa-tietechnologie is een van de hoofddoelstellin-gen van het INSP. Deze aansluitingsproble-'natiek is met name leidraad geweest. In deze studie is nagegaan in welke mate deselectie van projecten tegemoet is gekomenaan

de algemene doelstelling, namelijk hetVerbeteren van de relatie onderwijs-arbeids-?^arkt. Voorts is nagegaan in hoeverre hetniet-reguliere onderwijs wellicht beter in staat's aan te sluiten bij de behoeften op de arbeids-'^arkt. Aan deze studie lagen vier vragen ten Srondslag: a. de vraag of human capital wordt gecreëerddoor middel van cluster II.4; b. of de discrepantie tussen onderwijsaanboden behoeften op de arbeidsmarkt afgeno-men is; c. wat de innovatiecapaciteit van het regulieren niet-regulier beroepsgericht onderwijsis; d. welke vormen van stimulering noodzake-lijk zijn voor de bevordering van informa-tiekunde resp. informatica. We beantwoorden bovenstaande vragenaan de hand van de volgende conclusies. Human Capital De analyse heeft laten zien dat de aanslui-tingsproblematiek in de meeste projecten nietals centrale operationele doelstelling heeft ge-fungeerd. Systematische behoeften- en

beroe-penanalyses en analyses van opleidingsprofie-len hebben nauwelijks plaatsgevonden.Leerplanontwikkeling is daarop niet geba-seerd geweest. Nieuwe technologieën oefenen invloed uitop de be- en verwerkingsprocessen in arbeids-organisaties en vergen nieuwe kennis, vaar-digheden en attitudes van medewerkers. Nieuwe beroeps- en functieprofielen ko-men op. In een aantal gevallen zijn leerplan-nen ontwikkeld op basis van beroepsprofie-len. Welke richting de kwalificaties precieszullen ingaan is nog niet duidelijk, daarvoor isde ontwikkeling van IT nog te weinig gepene-treerd en gestabiliseerd. Wel is een trendwaarneembaar naar generale vaardigheden,naar basis- of fundamentele vaardigheden(Nijhof& Mulder, 1986). Deze vaardighedenechter variëren per vakgebied en vertonen ookdifferentiaties naar functies (Hesse & Nijhof,1988). Zo hanteert het NGI (1986) 17 algeme-ne vaardigheden voor

groepen informatici. Of kwalificaties na training direct leidentot de beoogde functies wordt ontkracht dooreen uitstroomonderzoek onder MTS'ers(Kanselaar et al., 1987), waaruit blijkt dat50% van de uitstromers van het MTO niet inspecifieke MTO-functies terecht komt. Nij-hof en Mulder (1986) vonden soortgelijke ef-fecten bij LEAO-schoolverlaters. Het clusterII.4 heeft kortom in beperkte mate bijgedra-gen tot de ontwikkeling van kwalificaties. Het NlIO-programma sloot directer aanbij behoeften aan bepaalde technische vaar- 111 Pedagogische Studiën ?

? digheden zoals op het terrein van CAD/CAMen robotica. De effecten daarvan in bedrijvenzijn echter niet vastgesteld. De grote vraagnaar cursussen in het particuliere onderwijskan als een maat worden beschouwd van hetbelang dat men hecht aan bepaalde kennis envaardigheden. Ook hier echter ontbreekt eentoets op de transfer van het geleerde naar dewerkplek. Binnen de projecten is wel een duidelijk be-gin gemaakt met de ontwikkeling van pro-gramma's, zijn cursussen georganiseerd en isde aanzet gegeven tot kwalificatiebevorde-ring. Dat is echter het meest systematisch ge-beurd bij Landbouw. Daar is sprake van eengrote mate van planmatigheid, interne samen-hang en doelgerichtheid. De echte invoeringzal echter moeten plaatsvinden via het pro-gramma PRINT dat begin 1989 van start isgegaan. Vraag en aanbod verhoudingenAls de vraag naar de kwalitatieve aansluitingmoeilijk te beantwoorden is,

dan is het devraag of kwantitatieve schattingen mogelijkzijn. Het bedrijfsleven tast hier zelf ook in hetduister, omdat zij niet exact weet welke rich-ting de arbeidsorganisaties opgaan, welkeeisen nodig zullen zijn. Wel treedt een trendtot verdringing op, waardoor hoger geschool-den lager geschoolden wegdrukken uit hunfunctie (zie b.v. OSA, 1988). De kwantitatievestudies van Bakkenist, Spits en Co (1984) diede basis vormden voor het NlIO-programmazijn modelmatige schattingen en bleken snelachterhaald (zie ook Van Hoof, 1986). For-tuyn heeft in 1985 schattingen laten zien opgrond van zeer voorzichtige analyses van deontwikkeling van Flexibele Produktie Auto-matisering en robotisering in de Nederlandsesituatie. In de USA heeft men zijn schattingenmoeten bijstellen in neerwaartse richting (Le-vin, 1984). Wegmann et al. (1989) schetseneen ambivalente situatie met als netto effecteen mogelijk verlies van

banen op termijn. Deconcurrentie wordt harder en het opleidings-niveau dat gevraagd wordt voorlopig hoger(Rumberger, 1988, p. 87). Rumberger wijstechter ook op de handel en de dienstverleningwaar de-skilling optreedt en de lonen lagerzijn dan in andere delen van de economie,'(...) but (...) many workers may be em-ployed in industries and occupations that re-quire no more than a moderate level of basicskills even iftheyactually usequite sophistica-ted technical products to perform their jobs&quot;(Rumberger, 1987, p. 86). Voor de ontwikkeling van opleidingen is deanalyse van beroepen noodzakelijk, maar nietals de enige determinant voor leerplanontwik-keling voor het beroepsonderwijs. Evenzeerzijn de analyses van trends in kennisontwikke-ling noodzakelijk. Door een meervoudigeanalyse van beroepen en door analyse vantrends en de transformatie daarvan in termenvan inhoud en instructie, voorkomt men

eente naïeve vertaalslag die conserverend werkt(Brandsma & Nijhof, 1989). Periodieke ana-lyses van beroepsontwikkelingen, kennisdo-meinen en organisatie-ontwikkeling zijn no-dig om opleidingen up to date te houden(Carlisle, 1985; Nijhof, 1986). Verondersteld mag worden dat in de perio-de 1984-1988 de discrepantie tussen vraag enaanbod op de arbeidsmarkt is verminderd,eenvoudig omdat er een groter aanbod is ge-komen, mede door het INSP, dat er voor dietijd niet was en door initiatieven van mensenzelf waardoor de vraag tijdelijk is toegeno-men. Of daardoor ook nieuwe behoeften zijngecreëerd is echter niet duidelijk. Het pro-gramma werkte als een vliegwiel met deels on-gecontroleerde effecten. Innovatiecapaciteit Op de vraag of niet-regulier onderwijs flexibe-ler kan aansluiten op de behoeften van de ar-beidsmarkt, is het antwoord positief, maar deaansluitingsproblematiek wordt hier

evenminsystematisch aangepakt. De ervaringen uit het Nationaal Inhaalpro-gramma laten zien dat het overigens niet van-zelfsprekend is dat niet-regulier onderwijs hetzonder meer beter doet. Het particuliere on-derwijs (een zeer heterogeen conglomeraatvan opleidingen en cursussen) speelt echterwel soepel in op de behoeften van de arbeids-markt, is minder gebonden aan regelgeving,verroostering, bevoegdheden en examen-eisen. Het kan inspelen op de markt eh moetberekende risico's nemen. Het mikt qua cur-susaanbod op massale groepen, en op risico-loos onderwijs. Naar de aard van zijn organisatie is regulieronderwijs strakker aan regels gebonden, dienthet te letten op zijn instroom, de exameneisen 112 Pedagogische Studiën ?

? ïe realiseren, en is het verder gebonden aan an-dere wettelijke voorschriften terzake inrich-ting en vormgeving. Uit het feit dat veel projecten in Cluster II.4voortgekomen zijn uit initiatieven van scho-len zelf, dat deze soms sponsoring door het be-drijfsleven hebben weten te organiseren, kanafgeleid worden dat ze wel degelijk over inno-vatiecapaciteit beschikken. De randvoor-waarden zijn echter vaak ongunstig en somsontbreekt de managementcapaciteit om eenProject te 'runnen'. Naarmate het reguliere onderwijs de moge-lijkheid krijgt contractonderwijs uit te voerenl^an het flexibeler opereren, maar loopt het dekans om evenals het particuliere onderwijsconserverend te opereren (Nijhof, 1989). öe bevordering van informatiekundeDe uitvoering van de projecten is sterk be-paald geweest door de apparatuurcompo-?^snt. Curriculumontwikkeling, software-voorziening en nascholing liepen duidelijkachter bij de

apparatuurverstrekking. Ditheeft niet alleen geleid tot een sterke onderbe-nutting van de apparatuur, maar ook tot eenVerkeerde werking. De kwaliteit van de appa-ratuur dicteerde de software-ontwikkeling of?aanschaf, of werd in het geheel niet of voorander doeleinden gebruikt. Van het grootste belang voor de ontwikke-ling van een vakgebied informatiekunde is hetbepalen van de harde kern van dat vakgebiedvan al zijn toepassingen in de beroepsge-richte context. Veel problemen in de sfeer vanleerplanontwikkeling zijn terug te voerentot onhelderheid over de structuur van een^ak, de kernonderwerpen, de eindtermen ende beheersingsniveaus (zie ook WRR, 1986).'^e gehele discussie over het core curriculum,dat is niet hetzelfde als basisvorming (1), isdaarop gebaseerd. Eerst komt de vraag naarliet wat (waarom en inhoud) en daarna de hoe-^raag (instructie). Deze essentiële kwestie, al^0 oud zolang er

leerplannen worden ge-niaakt, wordt vaak om wille van opportunisti-sche motieven en overwegingen opzij gezet,'^en kan er echter niet om heen. De vraag naarde stimulering van de informatiekunde en zijntoepassingen zal dus in de eerste plaats moe-ien gaan over de vraag wat de inhoud en deconcepten van het kennis- en toepassingsge-bied informatiekunde zijn. Daarna zijn expe-rimentele prototypische ontwikkeling en be-proeving van programma's noodzakelijk. Exploratief ontwikkelingsonderzoek isnoodzakelijk om uit te maken onder welkevoorwaarden en met welke effecten mensendie kennis integreren en benutten: bijvoor-beeld d.m.v. modulaire systemen (Nijhof &Van den Berg, 1987), door middel van simula-ties (Pieters & Treep, 1989), of door toepas-sing van expertsystemen. Regionale centrakunnen daarbij als proefstation fungerenevenals scholen. Nader onderzoek naar ontwikkelingsme-thodieken

voor beroepsgerichte onder-wijsprogramma's en de implementatie daar-van in het onderwijs is bovendien geboden. Het laat zich aanzien dat in PRINT eenaanzet wordt gemaakt tot een serieuze proto-typische ontwikkeling van programma's innauwe relatie tot nascholing, implementatieen apparatuurconfiguraties. Er resteert ééngrote zorg: het evidente gebrek aan geplandeoutput gerichte evaluatiestudies. Literatuur Bakkenist, Spits & Co, Haalbaarheidsstudie Naareen Nationaal Inhaalprogramma InformaticaOpleidingen. Den Haag: 1984. Brandsma, J. & W. J. Nijhof, Vergelijkende eva-luatie van methoden voor de ontwikkeling vanberoeps(opteidings)profielen. Paper gepresen-teerd op de Onderwijs-researchdagen 1989 teLeiden, 24 en 25 mei 1989. Carlisle, K. E. & J. W. Arv/ady, Analyzing Jobs andtasks. Englewood Cliff, NJ: Educational Tech-nology Publications, 1985. CBS, Statistisch Zakboek. Den Haag:
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