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BASISVAARDIGHEDEN VAN
VOLWASSENEN ONDER DE LOEP
Een Brits onderzoeksteam zal vijf jaar lang
onderzoeken welke invloed basisvaardighedenprogramma's op de werkplek hebben op
werkgevers en hun personeel .

Welke basisvaardighedenprogramma's op de
werkplek werken, wanneer en hoe is de focus van
een vijf jaar durend project onder leiding van
Alison Wolf, professor in management en
beroepsonnwikkeling aan King's College in Londen . Het onderzoeksteam bestaat nit onderzoekers van King's College en het Institute of Education van de University of London . Het team zal
de impact beoordelen van aan de werkplek gerelateerde interventies, zowel op de werkgever als
op de individuele werknemer die eraan deelneemt. Het project, Enhancing `Skills for Life' :
Adult Basic Skills and Workplace Learning
Research Programme, wordt gefinancierd door
bet Teaching and Learning Programme, met
steun van bet National Research and Development Centre (NRDC), en wil werknemers die
leren, mensen nit bet HRD-vakgebied en werkgevers betrekken bij de analyse van de directe en
langetermijnresultaten van programma's die
gericht zijn op de verbetering van de basisvaardigheden van vohwassenen .

WAARNEEMBARE IMPACT METEN
Het project heeft niet als doel snelle manieren to
vinden om een 'vaardighedenkloof' in de Britse
economic to dichten . Hoewel er zeker zulke kloven bestaan, zegt professor Wolf, is er niet veel dat
crop wijst dat werknemers vinden dat ze hun werk
niet kunnen doen omdat hun basisvaardigheden
onvoldoende zijn . Ook zijn er geen grote aantallen werkgevers die vinden dat hun bedrijf schade
lijdt door de basisvaardigheden van hun werknemers . Dat betekent niet dat verbetering van vaardigheden niet nodig is, want bet leidt wel tot
beter geschoold personeel op de lange termijn en
personeel dat meer toegewijd is aan bet op peil
houden van zijn vaardigheden . Maar bet idee dat
er een gapende vaardighedenkloof bestaat waar
werknemers en werkgevers zich dagelijks van
bewust zijn, wordt in het project niet bevestigd .
Het project buigt zich over een aantal vragen,
zoals : welke factoren zorgen ervoor dat basisvaardighedenprogramma's op de werkplek duurzaam
zijn ; voor welke soorten projecten schrijven men-

sen zich in en aan welke blijven ze ook deelnemen ; wanneer kun je spreken van een waarneembare impact op de organisatie zelf; swat zijn
de meer algemene implicaties daarvan voor wat
succesvolle training inhoudt% En als je probeert
het personeel to onnwikkelen, welke programma's
leiden dan tot een waarneembare invloed op de
betrokkenheid bij de organisatie, de bereidheid
om met ideeen to komen en bet personeelsverloopr Wat zijn de kenmerken van programma's
die werkelijk een positief effect hebben op de
vaardigheden van mensen en leiden tot een grotere betrokkenheid bij bet leren, zodat mensen
nit zichzelf nog meer gaan leren?

FEEDBACK VAN LERENDEN
Cruciaal voor het beantwoorden van deze vragen
is dat de mensen die leren hun mening geven
over de programma's die zij volgen, stelt Wolf .
Het onderzoeksteam wil voor bet project 400 tot
500 mensen werven die een cursus volgen . `De
mening van de mensen die leren over hoe iets
werkt en waarom het wel of niet succesvol is, staat
absoluut centraal', zegt Wolf .
De groep lerenden die momenteel aan bet project meewerkt, is heel gevarieerd . Bijna iedereen
heeft een vaste baan en 80 procent werkt fulltime . Ruim 60 procent is op 16 jarige leeftijd of
jonger gestopt met school . Meer dan twee derde
heeft geen formele kwalificaties, hoewel 61 procent de laatste 5 jaar wel enige formele training
heeft gevolgd . Van de groep is 70 procent blank,
9 procent zwart en 15 procent Aziatisch . De leeftijden varieren van 19 tot 64, waarbij bijna drie
kwart ouder is dan 35 .

VOO RTG A N G
Er is geen snelle oplossing, denkt Wolf. Het is een
hele onderneming om de vaardigheden van mensen significant to verbeteren . Het grootste deel
van de huidige beroepsbevolking moet nog dertigjaar werken . Er zijn veel mensen die weinig
opleiding hebben, die graag meer willen, die bet
aan bepaalde vaardigheden ontbreekt en denken
dat bet ze weerhoudt van promotie en dat ze minder goed in staat zijn als burger to functioneren,
aldus Wolf. Desondanks weten we verbazingwekkend weinig over wat effectief werkplekleren of
effectieve pedagogiek voor volwassenen inhoudt,
vervolgt ze . Ze hoopt dat de uitkomst van het pro-
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ject is dat ze lets concreets, bruikbaars en specifieks kunnen zeggen over het opzetten van een
effectief programma op de werkplek, dat mensen
lets leert en hen motiveert om to blijven leren en
dat tegelijkertijd lets betekent voor het bedrijf.
Het team bevindt zich nog in de eerste fase van
het verzamelen van gegevens, rekruteren van
bedrijven en lerenden voor deelname en eerste
interviews en tests . Deze worden over een jaar

gevolgd door meer interviews, omdat men niet
zozeer wi1 weten wat mensen in een tien weken
durende cursus leren, maar of zij een jaar later
nog steeds leren en of hun houding ten opzichte
van hun werk of hun manier van werken is veranderd . Het doel is ook to achterhalen wat de
redenen van mensen zijn om to leren en wat ze
ermee willen bereiken .
BRON : ADULTS LEARNING,
SEPTEMBER 2004 .

