? (CIBB), binnen de context van het beroepson-derwijs, en van Stallen en Lunenberg (VU),binnen de context van de basiseducatie, bouw-den voort op het leerstijlen-onderzoek van Ver-munt. Een sterk punt in deze onderzoeken wasde vertaling van leer- naar doceerstijlen. Het isnamelijk nog niet duidelijk welke opvattingenen feitelijke activiteiten van leraren het zelf-standig leren van leerlingen kunnen bevorde-ren. De instrumenten die in beide onderzoekengehanteerd werden, bevinden zich weliswaarnog in een stadium van verdere ontwikkeling,maar bieden zeker perspectieven om de doceer-stijl voor procesgerichte instructie te concreti-seren. Een interessant resultaat uit het ontwikke-lingsonderzoek van Stallen en Lunenberg wasdat docenten hun doceerstijl afstemmen op deverwachtingen van cursisten. Hierdoor kunnendocenten, die procesgerichte instructie nastre-ven, terugvallen op een substituerende rol wan-neer cursisten een centrale rol van hen ver-wachten in het leerproces. Geconcludeerd kanWorden

dat niet alleen de intenties van docen-ten, maar ook de verwachtingen van lerendeneen doorslaggevende rol spelen bij het al danniet slagen van onderwijsvernieuwingen. In de discussie van de papersessie werd metrecht gewaarschuwd voor het gebruik van hetconcept 'zelfstandig leren' als containerbegripin zowel het onderzoek als het onderwijs. ZoWorden de termen 'zelfstandig leren' en 'actiefleren' veelal onterecht als equivalent gebruikt.Wordt 'zelfstandig leren' verward met zelfstan-dig werken en mag ook de interpretatie vanzelfstandig leren' door docenten zelf niet overhet hoofd worden gezien. De actieve rol van de lerende werd tijdensdeze ORD sterk benadrukt. Eigenaardig is wel'lat het aanbod van de ORD bijna geheelbestond uit frontale papersessies en symposiabaarbij, met uitzondering van de discussies.Weinig beroep gedaan werd op een actieveinbreng van de deelnemers. Bij de ORD '97zouden een groter aantal interactieve presenta-tievormen een welkome aanvulling zijn. Beroeps- &

Bedrijfsopleidingen (E.A.M. van der Schoot, TO, Universiteit Twente,Enschede) Binnen het thema &quot;Beroeps- & bedrijfsoplei-dingen&quot; was door de coördinatoren Van derSanden (KUB) en Versloot (UU) een breedscala aan onderwerpen samengebracht. Erstonden twee symposia, een forumdiscussie,twee papersessies en een postersessie op hetprogramma, deze laatste bleek echter toch eenpapersessie te zijn. Het door mij bezochte sym-posium had als thema: &quot;Onderwijskundige enbeleidsmaatregelen rondom rendement in hetBVE-veld&quot;. De forumdiscussie ging over per-formance improvement en (nieuwe) rollen vanberoeps- en bedrijfsopleiders. De papersessiesbetroffen: Effectief opleiden; Leren voor eenberoep, en Beroepsonderwijs: kennisinfra-structuur en rendement. In de papersessie getiteld &quot;Effectief oplei-den&quot; bracht De Vries (RUG) factoren naarvoren die een training in het 'omgaan met lasti-ge/agressieve klanten' succesvol maken. Cen-traal stond daarbij het oordeel

over de effectenvan de trainingen op de cursisten. Het nietserieus genomen worden van de werkvloerbleek hierbij het grootste knelpunt te zijn. Vervolgens presenteerden Streumer en Vander Klink (UT) hun bevindingen over HRD(Human Resource Development) in de toe-komst. Zij hadden een survey onder oplei-dingsfunctionarissen gehouden waarin zij hun40 ontwikkelingen voorlegden op organisato-risch, technologisch en opleidingskundig ge-bied. De respondenten was gevraagd bij iederitem aan te geven: 1) de kans dat de ontwikke-ling de komende vijf jaar zal optreden; 2) heteffect ervan op HRD in het algemeen; 3) heteffect ervan op de eigen organisatie. Opval-lend was dat men de kans dat een bepaalde ont-wikkeling invloed zou hebben op HRD aan-zienlijk hoger inschatte dan de kans dat dezeontwikkeling invloed zou hebben op de eigenorganisatie. Mulder en Van Ginkel (UT) deelden eenhand-out uit van hun onderzoek naar de deter- IcoAcoaiscHeminanten van opleidingseffectiviteit. Zij onder-

sroo/f«zochten de mogelijke samenhang tussen despecificatie van een opleidingsproject enerzijdsen de getrouwe implementatie daarvan en deeffectiviteit van dat programma anderzijds.

? Hiertoe was een survey gehouden onderopdrachtgevers van opleidingsprojecten. Hetconceptuele kader was gebaseerd op procesmo-dellen voor het ontwerpen en implementerenvan opleidingen en modellen voor het onder-scheiden van niveaus in opleidingseffecten.Getrouwe implementatie bleek voor de effecti-viteit van groot belang te zijn. Het was debedoeling dat er tijdens deze presentatie ruimtezou zijn voor discussie, wat helaas in het waterviel. Tot slot brachten Van Ginkel, Streumer enNijhof (UT) hun studie naar nieuwe manage-mentrollen in de communicatie-industrie onderieders aandacht. Door gebruik te maken vanverscheidene onderzoeksinstrumenten hebbenzij getracht de veranderende rol van managersin kaart te brengen om een nieuwe opleidings-structuur te ontwerpen en toekomstgerichteinvulling te kunnen geven aan het curriculum. De forumdiscussie met als thema &quot;Perfor-mance improvement en (nieuwe) rollen vanberoeps- en bedrijfsopleiders&quot; sloot de

eerstedag van de ORD'96 af Forumleden waren:Van der Zee (RUL), Van Noort (NS), Bruining(Center Parcs) en Streumer (UT). Zij discus-sieerden samen en met de zaal onder leidingvan Mulder (UT). Performance improvement,oude wijn in nieuwe zakken, aldus Bruining(Center Parcs). Maatschappelijke ontwikkelin-gen nopen bedrijven tot het continu verbeterenen innoveren van werkprocessen. Een soortmodem Taylorkme. Hij zag in arbeidsorgani-saties een driedeling ontstaan: een elite vankenniswerkers, een laag van vaklieden, en eenonderlaag van flexwerkers. Vervolgens ont-stond een interessante discussie omtrent het nutvan het optimaal laten functioneren van werk-nemers. Met name de ontmenselijking van veelondernemingen riep bij velen ethische vragenop. Echter telkens keerde in de gevoerde rede-neringen de vraag terug naar de inhoud van hetconcept performance improvement. Van derZee (RUL) wees erop dat in de vakliteratuursteeds meer performance-terminologie tot

het'correcte' taalgebruik hoort. Een copernicaansewending in het opleidersmétier, waarbij hijsTUDitN zich afvroeg of we daar blij mee moesten zijn. De tweede dag begon met een symposiumgetiteld &quot;Onderwijskundige en beleidsmaatre-gelen rondom rendement in het BVE-veld&quot;.Hövels (KUN) deed verslag van zijn analyse van het overheidsbeleid ten aanzien van hetsecundair beroepsonderwijs. Een schets werdgegeven van de belangrijkste probleemdefini-ties en beleidslijnen. Beleidsdoelen en instru-mentaria werden eveneens onder de loep geno-men. Afgesloten werd met dilemma's enuitdagingen voor het huidige beleid. Samen-werking en integratie bleken in dit kader vanbelang, evenals een grotere autonomie vaninstellingen en het opvoeren van het beleids-voerend vermogen van schoolorganisaties. Vervolgens presenteerden Den Boer enHarms (RUG) hun studie naar causale relatie(s)tussen beleidsimplementatie en rendement. Indeze bijdrage stond het gekozen

instrumentari-um van de overheid centraal. Uit hun onder-zoek bleek dat veel afhangt van wat instellin-gen er zelf van maken. Lokman, Nieuwenhuis en Van Woerkom(STOAS) bespraken hun onderzoek, gericht ophet meten van het inteme rendement in hetBVE-veld. Met name de individuele benade-ring van het rendementsvraagstuk werd uit-gewerkt, hetgeen stond voor dat wat hetonderwijs toevoegt aan reeds bestaande kwali-ficaties. Traditionele instrumenten kunnenhiervoor niet meer gebruikt worden. Tot slot gingen Den Boer (KUN) en Moer-kamp (UvA) in hun presentatie in op de bete-kenis van een onderwijsnummer voor evaluatievan het BVE-veld. Inderdaad leidt invoeringvan een onderwijsnummer tot het beter kunnenvolgen van leeriingen, daling van het oneigen-lijk gebruik van gelden, en ontlasting van scho-len. Echter gebleken is dat de beleidsinforma-tie-waarde beperkt is. Tijdens dit symposiumwas er wel erg weinig ruimte voor interactiemet de zaal. In de daarop volgende

papersessie met alsthema &quot;Leren voor een beroep&quot; viel één pre-sentatie weg, die van Vermeulen (UU). Slaats,Van der Sanden en Lodewijks (KUB) presen-teerden hun studie naar leerstijlen en persoon-lijkheidskenmerken in het MBO. Zij haddenleerstijlen gemeten volgens de ILS-MBO envolgens Kolb. ILS-MBO is een uitsprakenlijstwaarop leerlingen hun opvattingen omtrentleren en hun motieven om te leren scoren. Iede-re leeriing krijgt een score op een reproductie-ve en op een constructieve factor, waarna devolgende vier leerstijlen onderscheiden kunnenworden: veelzijdige-, constructieve-, reproduc-

? tieve- en de passieve leerstijl. Volgens Kolbkunnen ook vier leerstijlen onderscheiden wor-den: accomodatieve-, assimilatieve-, divergen-te- en de convergente leerstijl. Een deel van derespondenten scoorde op persoonlijkheidsken-merken van de Big Five. Van het onderzoekbleek dat op het MBO de ILS-MBO meerbruikbaar is dan Kolb. Ook bleken er relaties tebestaan tussen persoonlijkheidskenmerken ende verschillende leerstijlen. Tot slot presenteerde Kools (LUW) eenvoorstudie naar vrouwelijke en mannelijkeleerlingen over de kenmerken van hun toekom-stig agrarische beroep. Het lijkt dat verschillen-de beroepen verschillende aantrekkingskrach-ten uitoefenen. Opvallend is ook dat leerlingenover hetzelfde beroep verschillende kenmerkenbenadrukken. Het thema &quot;Beroepsonderwijs & Bedrijfs-opleidingen&quot; werd afgesloten met een paper-sessie die als onderwerp had &quot;Beroepsonder-wijs: Kennisinfrastructuur en rendement&quot;.Twee presentaties volgden, die van Nieuwen-huis en

Grooters (STOAS) over de bouwstenenVoor responsiviteit en die van Bruijn (UvA)over de vormgeving en het rendement van dekorte voltijd beroepsopleiding. Door de hittewas het aantal toehoorders danig afgeslankt,ondanks de interessante beschouwingen. Hoger Onderwijs & Volwasseneneducatie (CU. Sikkema, SCO-Kohnstamm Instituut, UvA,Amsterdam) Ds divisie &quot;Hoger Onderwijs&quot; had vier paper-sessies en vier symposia op haar agenda staan.Twee sessies en twee symposia worden hier'^esproken, gevolgd door een korte algemene conclusie. In de eerste papersessie stond het thema'Leerstijlen en leerstrategieën&quot; centraal. Indeze levendige sessie werden vier papersgepresenteerd. Na elke presentatie was er ruim-te voor een aantal vragen en aan het eind gafdiscussiant Vermunt (KUB) interessanteopmerkingen waarover nog een tijd is gepraat. In drie van de vier presentaties (Vermetten,KUB; Prins, UvA; Wijffels, Universiteit vanAntwerpen) werd het studeergedrag van stu-denten, onder

andere in relatie met leerresulta-ten benadrukt. Over het algemeen werd in delongitudinale cohortstudies gebruik gemaakt van het instrument Inventaris Leerstijlen (ILS)van Vermunt. De uitkomsten waren echter ver-schillend. Vermetten vond dat studenten bete-kenisgerichter waren gaan werken terwijl Prinsnauwelijks verschillen had gevonden. Daar-naast vond Prins geen cross-sectionele ver-schillen, in tegenstelling tot Wijffels die vonddat jongerejaars-studenten inzichtelijker stu-deerden, met meer structuur en minder nadrukop memoriseren. Een discussiepunt dat hierbij aan de ordekwam betrof de aanpassing van studenten aanwat van hen verwacht wordt. De vraag was ofstudenten hun studietaken weten en de strate-gieën kunnen kiezen om aan de studie-eisen tevoldoen. Doen studenten gewoon wat van henverwacht wordt en passen ze zich aan als eenkameleon? Het vergt bepaalde kennis om stra-tegisch en flexibel in te kunnen springen opdatgene wat van ze verwacht wordt. In deberoepspraktijk moeten

die vaardigheden ookaanwezig zijn. Het is van belang meer inzichtte verkrijgen in de onderlinge samenhang vande verschillende leerstrategieën. Wijffels heeftdaartoe een eerste stap gezet door factoranaly-se te gebruiken. Een andere mogelijkheid ommeer zicht op dit vraagstuk te verkrijgen werddoor Oosterhuis (UT) genoemd. Zij benadruktedat universitaire opleidingen te theoretisch zijnen te weinig op de arbeidsmarkt zijn afge-stemd. In Twente is een cursus ontwikkeldwaarin professionele vaardigheden aangeleerdworden. Daarbij is ook de ILS gebruikt, maarop een andere manier. Tijdens deze cursus wor-den de uitkomsten teruggekoppeld naar deaparte items. Een sterkte-zwakte analyse kanaangeven of een student bijvoorbeeld laagscoort op kritisch verwerken of memoriseren.Daar kan dan aan gewerkt worden. Hier wordthet begrip leerstijl ontleed in de aparte onder-delen. De relatie tussen studiegedrag en leerresul-taten is niet helder. Er is wel een tendens datstudenten die de toepassingsgerichte

leerstijlgebruiken betere resultaten behalen, maar ditverband is niet significant. De niet gevondenrelatie kan veroorzaakt zijn door de kwaliteitvan het onderwijs: leerprestaties kunnen fout sTuoitNbeoordeeld worden. Tot slot werd ingegaan op het feit dat de ILSniet ontwikkeld is om longitudinale ontwikke-ling van leergedrag te kunnen verklaren. Het is 55 PEDAGOGISCHE

