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1. Algemene inleiding

1.1 Probleemstelling

Voor arbeidsorganisaties is he[ meer dan ooit van belang aandacht te schenken aan
de opleiding van hun personeelsleden. Dat geldt ook voor oudere personeelsleden,
grofweg personeelsleden vanaf ongeveer veertig jaar. Over de opleidingsdeelname
van deze leeftijdscategorie bestaan evenwel nog veel onduidelijkheden. De vraag-
stelling die in deze studie centraal staat, sluit daarbij aan, namelijk:

Welke factoren zijn van invlced op de opleidingsdeelname van oudere
personeelsleden?

Wat kinderen en jeugdigen ten behoeve van hun entree op de arbeidsmarkt leren is
heden ten dage van beperkte waarde. Geen enkele beroepsopleiding vormt een
garantie voor passende kwalificaties gedurende een gehele loopbaan. Volwassenen
en ouderen, die met het stijgen van hun leeftijd een zinvolle rol in het arbeidsproces
willen blijven vervullen, zullen meer dan voorheen opleidingen moeten volgen. Zij
kunnen het volgen van opleidingen niet beperken tot de loopbaanstart, anders kan
hun inzetbaarheid onder druk komen te staan. De diverse problemen die te maken
hebben met inzetbaarheidsbeperkingen vormen de meest klemmende reden om
meer aandacht te besteden aan opleidingen voor personeelsleden die de eerste
loopbaanperiode achter de rug hebben, niet alleen tijdens de midcareer, zelfs ook
daarna.

Een belangrijke achterliggende doelstelling van deze studie is dan ook een bijdrage
te leveren aan inzichten in de mogelijkheden om de inzetbaarheid van oudere
personeelsleden in het arbeidsproces te optimaliseren en de rol te verhelderen die
opleidingsdeelname daarbij speelt. Opleiding en loopbaanperspectief kunnen niet
los van elkaar worden bezien, al is de samenhang tussen beide bepaald niet
duidelijk.

Het volgen van opleidingen is niet de enige manier om te leren. Andere manieren,
zoals zelfstudie en begeleiding op de werkplek, zullen dan ook niet buiten
beschouwing worden gela[en. Het accent ligt hier echter op opleidingsdeelname
vanwege het toenemend belang voor (her)plaatsingsmogelijkheden op de interne en
externe arbeidsmarkt. Uitwijken naar banen waarin aanvullende opleidingen niet
nodig zijn, zal steeds minder mogelijk zijn in een maatschappij waarin onge-
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schoolde banen schaars worden. Voor verreweg de meeste berceps- en functie-
categorieën zijn naast initiële opleidingen post-initiële opleidingen nodig. Het is
dan ook niet vreemd, dat sinds enige tijd in alle sectoren van het bedrijfsleven een
toenemende aandacht voor bedrijfsopleidingen valt waar te nemen.

Onderzoekspublikaties weerspiegelen deze toenemende aandacht voor
bedrijfsopleidingen. Gedurende de laatste twintig jaar heeft op dit terrein steeds
meer onderzoek plaatsgevonden. Overzichtsstudies maken duidelijk dat na een wat
aarzelend begin een opzienbarende publikatiestroom is ontstaan (Carnevale, Gainer
8z Villet, 1990; Goldstein, 1980; Mulder, 1992a; Thijssen, 1995a). In de jaren
tachtig is voor het eerst systematisch onderzoek naar bedrijfsopleidingen in
Nederland verricht. De in die periode verschenen onderzoekspublikaties zijn vooral
gewijd aan de aard, de omvang en het belang van bedrijfsopleidingen (Bentlage et
al, 1989; Einerhand, Meesters 8r Spannenburg, 1984; M611er, 1982; Mulder,
Akkerman 8t Bentvelsen, 1989; Mulder, Van Lent, Luijendijk á Spannenburg,
1988; Spannenburg, 1985; Suesan, Tops 8c Wijers, 1986; Teulings 8~ Budil-
Nadvornikova, 1989).
Door het inventariserende en pioniersachtige karakter van veel onderzoek uit deze
periode zijn vaak tegelijkertijd gegevens verzameld over allerlei uiteenlopende
opleidingsaspecten in een diversiteít van bedrijfstakken en branches, op basis van
een niet altijd geheel helder en eenduidig begrippenapparaat (zie Mulder, 1992a;
Peters, 1992). Kritische vragen over de betekenis van uitkomsten zijn dan ook niet
uitgebleven. Recentelijk is gepleit voor meer diepgaand onderzoek naar specifieke
thema's binnen een bescheiden aantal organisaties of organisatie-onderdelen op
grond van beter uitgewerkte concep[en en definities (De Koning et al., 1991;
Mulder, 1992b; Overduin, 1992; Peters, 1992).

Ondanks de geuite kritiek op en de soms onderlinge strijdigheid van de resultaten
die uit de eerste onderzoeken zijn voortgekomen, bestaat geen twijfel over de toe-
genomen opleidingsinvesteringen in Nederland, hoewel taxaties van de bedragen
die daarmee gemoeid zijn, sterk uiteenlopen. Ook over het feit dat opleidings-
investeringen in oudere personeelsleden in het algemeen genomen achterblijven bij
opleidingsinves[eringen in jongere personeelsleden bestaat geen verschil van
mening.
Er bestaat evenwel weinig inzicht in de factoren die van invloed zijn op het al of
niet deelnemen van ouder wordende werknemers aan bedrijfsopleidingen. De
verheldering van deze problematiek wordt onder meer belemmerd doordat geen
eenduidigheid bestaat over hetgeen wèl en hetgeen níet tot bedrijfsopleidingen
gerekend wordt.

In het navolgende deel van dit hoofdstuk zullen eerst enkele ontwikkelingen in de
betekenis van het begrip bedrijfsopleidingen aan de orde worden gesteld. Nadat het
begrip `bedrijfsopleidingen' is gedefinieerd, wordt nader ingegaan op daartoe
gerekende activiteiten die als scholing kunnen worden aangeduid. Aansluitend
volgt een eerste oriëntatie op factoren die van belang kunnen zijn voor de scholings-
deelname van oudere personeelsleden. In de slotparagraaf van dit hoofdstuk wordt
de vraagstelling van deze dissertatie aangescherpt, terwijl ook de verdere opbouw
wordtaangegeven.
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1.2 Bedrijfsopleidingen als verschijnsel

1.2.1 Betekenisontwikkeling

De recentelijk toegenomen aandacht voor het verschijnsel bedrijfsopleidingen heeft
erin geresulteerd dat dit tegenwoordig is te beschouwen als een substantieel aspect
van personeelsmanagement, maar tegelijk ook als een belangrijke vorm van vol-
wasseneneducatie.
Binnen het kader van personeelsmanagement liep deze toenemende aandacht
parallel met de opkomst van het Human Resource Management (HRM), een visie
op personeel volgens welke de ontwikkeling van het `menselijk potentieel' van
strategische waarde is voor de overlevingskansen van organisaties (zie onder meer
Fombrun, Tichy óz Devanna, 1984; Hall 8L Goodale, 1986; Vloeberghs, 1989).
Binnen het kader van de volwasseneneducatie liep deze toenemende aandacht
parallel met een ontwikkeling in het arbeidsvoorzieningenbeleid van de overheid,
waarbij meer nadruk is komen te liggen op scholingsactiviteiten om s[ructurele
onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt te bestrijden (zie onder meer Aalders,
1994; Kloosterman 8c Elfring, 1991).
Personeelsmanagement en volwasseneneducatie refereren echter aan twee sterk
uiteenlopende belevingswerelden en perspectieven (Gilley 8z Eggland, 1989;
Smith, 1989), ofschoon verwantschap van bedrijfsopleidingen met beide terreinen
moeilijk kan worden ontkend.

Bedrijfsopleidingen zijn bedoeld om kwalificaties van personeelsleden te
beïnvloeden op een wijze die het functioneren van een organisatie ten goede komt.
Hierbij wordt het woord organisatie ruim geïnterpreteerd. Het kan een organisatie-
onderdeel maar ook een bedrijf of een arbeidsorganisatie als geheel betreffen.
Kessels en Smit (1989a, p.19) omschrijven de belangrijkste functie van bedrijfs-
opleidingen als volg[:
Opleidingen in organisaties moeten erop gericht zijn medewerkers in staat te stel-
len de noodzakelijke kwalificaties te verwerven, waarmee zij hun functie optimaal
kunnen uitvoeren, teneinde de organisatiedoelen beter te realiseren.

Aan de func[ie van bedrijfsopleidingen, zoals door Kessels en Smit omschreven,
kan gestalte worden gegeven door middel van een reeks van uiteenlopende
leeractiviteiten. Hierbij is het van belang te bedenken dat het begrip leeractiviteiten,
anders dan bijvoorbeeld in de onderwijslleerpsychologie (zie onder meer
Boekaerts, 1982; Vermunt, 1992), in het kader van bedrijfsopleidingen (alsook
breder in de volwasseneneducatie) gebruikt wordt voor allerlei manieren om
nieuwe kwalificaties te verwerven, zowel op de werkplek als daarbuiten (Gilley 8t
Eggland, 1989; Rachal, 1988; Visser 8t Van Leeuwen, 1993; Van der Zee,
Rosendaal 8t Stroomberg, 1984). Bovendien kunnen bij de voorbereiding en
uitvoering van deze leeractiviteiten organisatie-interne maar ook organisatie-
externe opleidingsdeskundigen zijn betrokken; in beide gevallen worden deze
activiteiten tot bedrijfsopleidingen gerekend (Aalders, 1994; Nadler 8c Wiggs,
1986; Robinson 8c Robinson, 1989).
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In recent onderzoek (onder meer Thamhain, 1992; Warmerdam, 1993) worden
diverse op kwalificatieverwerving gerichte activiteiten onderscheiden die een
decennium eerder waarschijnlijk nog niet bij het inventariseren van bedrijfs-
opleidingen zouden zijn meegenomen. Te denken valt dan aan leren via kennis- en
ervaringsuitwisseling; zelfstandig bestuderen van bijvoorbeeld handleidingen,
brochures, tijdschriften enz.; begeleiding bij job rotation; bijwonen van congressen
en symposia; deelname aan reguliere onderwijsprogramma's als onderdeel van een
bedrijfsintern omscholingsplan enz.

In vroegere publikaties over bedrijfsopleidingen is het object van studie vaak
beperkt tot korte, taakspecifieke cursussen. Men zou kunnen spreken over een
opleidingsperceptie gericht op `beroepsonderwijs in pocketformaat'. In weerwil
van de meest `oorspronkelijke' opleidingsactiviteiten on-the-job, die thans een
revival doormaken (Jacobs 8z Jones, 1995; De Jong, 1991; Kruijd, Kessels 8t Smit,
1991; Luchters, 1990; Onstenk, 1994; Rothwell, 1991), ligt het accent in deze
vroege publikaties op formele opleidingsactiviteiten off-the-job, vaak gericht op
taken of deeltaken met een laag abstractieniveau. De verwantschap met het
Tayloriaanse denken is opmerkelijk, te meer daar het hier gaat om publikaties uit de
jaren zeventig en (begin) tachtig.

Ofschoon in de literatuur pas enkele decennia geleden een meer systematische
aandacht voor bedrijfsopleidingen is ontstaan, heeft gedurende deze relatief korte
periode een ontwikkeling in begripsbepaling plaatsgevonden (Cantor, 1989; Miller,
1987; Thijssen, 1988a). Deze ontwikkeling is (nog) niet uitgemond in een een-
duidige en algemeen aanvaarde omschrijving. De toenemende differentiatie van tot
bedrijfsopleidingen gerekende leeractiviteiten heeft evenmin geleid tot een breed
gedragen categorisatiemodel. Wel zijn in de loop der jaren diverse aanzetten tot
indelingsmogelijkheden gegeven, waarvan enkele voorbeelden zullen volgen.

Voor de taakspecifieke cursussen en instructiebijeenkomsten, die in de vroege
publikaties de meeste aandacht kregen, werd in de Angelsaksische literatuur veelal
de term `training' gebruikt. Van een onderscheiding in typen van trainingen is in
deze pioniersfase niet of nauwelijks sprake. Begripsdifferentiatie beperkte zich tot
varianten in doelgroepaanduidingen als management training, employee training,
trainers training, personnel training en dergelijke (zie onder meer Carnevale 8c
Goldstein, 1983; Hinrichs, 1976; Wexley, 1984).

Een later ontstane indeling die thans nog wel wordt gehanteerd, gaat uit van
begripsdifferentiatie naar soorten van beoogde leerresultaten, in Engelse publikaties
doorgaans aangeduid als knowledge, skills, attitudes (zie onder meer Jamieson 8z
Lightfoot, 1982). Daarbij wordt in vroegere Nederlandse omschrijvingen (zie onder
meer Boeren, 1980; Mdller, 1982) aangesloten door deze drie typen van leer-
resultaten (vaak vertaald als kennis, vaardigheden, houding) te relateren aan drie
typen van activiteiten, te weten scholing (of opleiding in engere zin), training en
vorming (zie voorts Thijssen, 1988b). Het geheel van activiteiten krijgt dan wel de
term opleiding in ruimere zin toebedeeld.

Ook treft men voorstellen tot indelingen aan gebaseerd op de aard van
opleidingskundige interventies, bijvoorbeeld in categorieën als instructie, training,
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cursus, opleiding en ontwikkeling (Mulder, 1992a). Daarnaast komt vaak een meer
globale categorisatie voor in activiteiten on-the-job en off-the-job, waaraan door
bepaalde auteurs nog een derde categorie wordt toegevoegd, namelijk through-the-
job, dat wil zeggen kwalificatieverwerving door het uitoefenen van bepaalde taken
of functies (zie onder meer Gilley 8z Eggland, 1989, Hammond 8t Wille, 1991).
Doorgaans wordt echter met een tweedeling volstaan, waarbij on-the-job en
through-the-job dikwijls als één categorie worden gezien.
Voor het geheel van deze naar hun aard onderscheiden categorieën van leer-
activiteiten worden uiteenlopende overkoepelende termen gebruikt die op een
`ruimere' interpretatie van bedrijfsopleidingen duiden, zoals Human Resource
Development (vaak afgekort als HRD).

Daarmee wordt aangesloten bij een reeds eerder in Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten ingezette trend om he[ woord [raining, als oorspronkelijke
kernbegrip in de Angelsaksische literatuur, te relateren aan begrippen als education
en~of development en ze onder één noemer te brengen; een noemer die alle
voorzieningen omvat die gericht zijn op het intentioneel verwerven van nieuwe
kwalificaties door mensen die binnen een arbeidsorganisatie werkzaam zijn. Het is
verwarrend dat de benamingen die aan deze noemer worden gegeven nogal
uiteenlopen. Training ác Development (TBtD), Human Resource Developmen[
(HRD) en kortweg Development worden door verschillende auteurs als over-
koepelend begrip gehanteerd (Fombrun, Tichy ói Devanna, 1984; Laird, 1985;
Nadler, 1984; Nadler 8z Wiggs, 1986; Prior, 1991). Daarbij dient te worden
aangetekend dat benamingen als HRD of Development in dit verband `slechts'
betrekking hebben op individual development. In een tweede, ruimere betekenis
heeft HRD tevens betrekking op career development (loopbaanontwikkeling) en
organization development (organisatie-ontwikkeling). Zie onder meer Gilley en
Eggland (1989). Om misverstanden te voorkomen zullen wij de term HRD hierna
alleen in de eerstgenoemde betekenis gebruiken.

In Nederland worden thans naast bedrijfsopleidingen enkele andere overkoepelende
benamingen gebruikt, zoals opleiding 8z ontwikkeling en diverse eerdergenoemde
Engelse termen, vooral ook HRD. Tot op heden is evenwel in Nederlandstalige
publikaties de term bedrijfsopleidingen het meest gangbaar gebleven.
Het centrale definitorische conflict dat daardoor wordt opgeroepen, is dat
bedrijfsopleidingen als definiendum (naam voor het te beschrijven begrip) is
gehandhaafd, terwijl deze benaming nogal eens een `smallere' associatie oproept
dan het sterk gewijzigde, i.c. verruimde definiens (beschrijving van de verschijnse-
len die tot de te definiëren term worden gerekend). Tegenwoordig rekent men tot
deze verschijnselen vaak alle min of ineer intentionele leeractiviteiten, gericht op
prestatieverbetering in heden en toekomst, waarvoor een arbeidsorganisatie
voorzieningen treft (vergelijk Gilley 8r. Eggland, 1989). Daarbij aansluitend kiezen
wij voor wat Den Ouden een `brede' opvatting van bedrijfsopleidingen noemt (Den
Ouden, 1992, p. 21). Gezien de reikwijdte van deze opvatting is het niet zo
verwonderlijk dat de Engelse term `Human Resource Development' (HRD) nogal
eens een beter `dekkende' benaming wordt geacht dan bedrijfsopleidingen. Wij
zullen deze beide benamingen als synoniemen hanteren.
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1.2.2 Bedrijfsopleidingen gedeftnieerd

Recente Nederlandse definities van bedrijfsopleidingen weerspiegelen de ruimer
geworden betekenis. Enkele definities zullen hier meer en detail worden besproken.

Mulder, Akkerman en Bentvelsen (1989, p. 16) omschrijven bedrijfsopleidingen
als:
Binnen het organisatiebeleid passende voorzieningen die erop gericht Zijn bij leden
van arbeidsorganisaties doelgerichte leerprocessen te realiseren, die het
functioneren en de ontwikkeling van de werknemers en de organisatie direct dara
wel indirect ten goede komen.

Belangrijke elementen uit deze definitie worden door ons onderschreven.
Allereerst ligt het, gezien de functie van bedrijfsopleidingen, in de rede dat bij
bedrijfsopleidingen sprake is van voorzieningen die passen bij het organisatie-
beleid. Het kan daarbij overigens niet alleen maar gaan om voorzieningen van
operationele aard, dat wil zeggen om het investeren van tijd en~of geld in het - dcen -
realiseren van concrete leertrajecten in welke vorm dan ook (cursussen, trainingen
op de werkplek, symposia, zelfstudiepakketten enzovoort). Naast dergelijke
operatie-gebonden voorzieningen worden ook operatie-overstijgende voor-
zieningen tot het verschijnsel bedrijfsopleidingen gerekend, zoals de mogelijke
realisatie van organisatie-interne opleidingsafdelingen en het expliciteren van
opleidingsplanning en -beleid.
Belangrijk is ook dat Mulder, Akkerman en Bentvelsen in hun definitie spreken
over `voorzieningen die erop gericht zijn (....) doelgerichte leerprocessen te
realiseren' (1989, p. 16). Daaruit valt af te leiden dat bij bedrijfsopleidíngen wordt
uitgegaan van een `dubbele intentionaliteit'. Enerzijds van inteniies op het niveau
van individuele personeelsleden: het geheel onbedoeld of terloops verwerven van
kwalificaties wordt niet tot bedrijfsopleidingen gerekend. Anderzijds van intenties
op het niveau van arbeidsorganisaties, i.c. het verantwoordelijk management:
voorzieningen worden getroffen met de in[entie personeelsleden [e doen leren, of
beter intentioneel te doen leren.
De voorzieningen die het management daartoe kan treffen, worden in diverse
andere definities min of ineer concreet omschreven. Aanduidingen als `organized
learning' (Nadler 8c Wiggs, 1986, p. 5) en `planned learning' (Rothwell 8c Kazanas,
1989, p. 2) wijzen op specifieke maatregelen om leersituaties te organiseren.
Aanduidingen als `active management of employee learning' (Hall, 1984, p. 159)
lijken meer open te laten welke voorzieningen worden getroffen. Ook
voorzieningen (beschikbaarheid van tijd en~of geld) gericht op het zelfstandig
verwerven van kwalificaties vallen binnen een dergelijke open formulering.
Mulder, Akkerman en Bentvelsen (1989) kiezen eveneens voor een open
formulering. Daarmee sluiten zij aan bij hetgeen eerder een `brede' opvatting van
bedrijfsopleidingen is genoemd (zie paragraaf 1.2.1).
De hiervoor geciteerde definitie van Mulder, Akkerman en Bentvelsen (1989) geeft
ook aanleiding tot enkele kritische kanttekeningen.
Een eerste kanttekening betreft het feit dat in voornoemde definitie sprake lijkt van
twee categorieën van doelgroepen waarop bedrijfsopleidingen zich zouden richten,
namelijk leden en werknemers. Ook indien wij onverlet laten dat met beide het-
zelfde zou zijn bedoeld, lijkt de gekozen formulering ons minder adequaat. Diverse
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arbeidsorganisaties, zoals bepaalde coóperatieve instellingen, stichtingen en vereni-
gingen, kennen zowel leden als personeelsleden (of werknemers). Bedrijfsopleidin-
gen zullen zich, naar ons idee, altijd richten op personeelsleden, dat wil zeggen op
degenen die bij een arbeidsorganisatie werkzaam zijn. Het feit dat door bedrijven
soms ook opleidingen worden aangeboden aan niet-werknemers (leden, klanten en
dergelijke), bijvoorbeeld als PR-activiteit, is geen reden om in die gevallen van
bedrijfsopleidingen of van HRD te spreken.

In de tweede plaats suggereert het laatste deel van de definitie dat sprake moet zijn
van effecten op èn het functioneren èn de ontwikkeling van zowel het individu als
de organisatie, alvorens van bedrijfsopleidingen mag worden gesproken.
Het zal zeker de bedoeling zijn dat er bepaalde effecten bereikt worden, maar het
lijkt minder juist om doelgerichte leeractiviteiten buiten het begrip bedrijfsopleidin-
gen te laten, indien of voor zover (achteraf) blijkt dat de beoogde doelen niet
worden bereikt.
Of iets al of niet tot het verschijnsel bedrijfsopleidingen wordt gerekend, wordt o.i.
bepaald door de intentie, dus door hetgeen wordt beoogd. Of bepaalde resultaten
ook worden gerealiseerd, is wel een criterium voor het succes van een activiteit,
maar niet voor het feit of die activiteit wel of niet binnen de definitie valt.

Laatstgenoemd bezwaar geldt niet voor een meer recente definitie die door Den
Ouden wordt gehanteerd. Zij omschrijft bedrijfsopleidingen als volgt (Den Ouden,
1992, p. 20):
Bedrijfsopleidingen zijn binnen het organisatiebeleid passende, georganiseerde
activiteiten voor organisatieleden, die erop gericht zijn veranderingen aan te
brengen in kennis, vaardigheden en houding opdat het werkgedrag in de
organisatie in positieve zin wordt veranderd waardooruiteindelijk het functioneren
van de gehele organisatie kan worden bei'nvloed.

Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat activiteiten tot bedrijfsopleidingen
worden gerekend als die een bepaald oogmerk hebben zonder dat het noodzakelijk
is dat beoogde effecten ook daadwerkelijk worden bereikt. Opvallend is dat in deze
laatste definitie diverse effectniveaus als een sequentie zijn beschreven: aange-
geven wordt dat bepaalde leeractiviteiten gericht zijn op leerresultaten die op hun
beurt tot ander werkgedrag zouden moeten leiden, terwijl door dit veranderde
werkgedrag de organisatie beter kan gaan functioneren.
Het vermelden van dergelijke effectniveaus is op zich genomen niet onjuist: onder-
scheid tussen opleidingseffecten op onder meer leerprestatieniveau, werkgedrag-
niveau en organisatieniveau is in evaluatiestudies over bedrijfsopleidingen heel
gebruikelijk (zie onder meer Campion 8c Campion, 1987; Hamblin, 1974;
Kirkpatrick, 1975; Thijssen, 1988c). Het lijkt ons echter niet noodzakelijk deze in
een definitie op te nemen. Bovendien wordt, tenminste tussen de laatste twee
niveaus, een causaal verband verondersteld (Den Ouden spreekt van `waardoor ...'
enzovoort) dat op empirische gronden discutabel geacht mag worden (zie onder
meer Alliger 8c Janak, 1989).

Voorts is het opmerkelijk dat Den Ouden in haar definitie niet spreekt over
personeelsleden maar over organisatieleden. Het feit dat leden van een organisatie
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(bijvoorbeeld leden van cobperatieve organisaties) niet identiek zijn aan
personeelsleden, is reeds eerder besproken.

Aansluitend bij belangrijke elementen in voorncemde omschrijvingen kiezen wij
voor de navolgende definitie:
Een geheel van voorzieningen passend binnen het organisatiebeleid ten einde bij
bepaalde groepen personeelsleden doelgerichte leerprocessen te realiseren als
eonditie voor het optinutalfunctioneren van een organisatie.

In wezen komt het in deze omschrijving erop neer, dat een organisatie voor-
zieningen treft, i.c. investeringen doet, opdat dit haar functioneren ten goede zal
komen. Dat doet een organisatie op allerlei terreinen: het specifieke is hier alleen
dat geïnvesteerd wordt met het oog op doelgerichte leerprocessen van personeels-
leden. Op een behandeling van elk der definitiecomponenten zal hier niet worden
ingegaan (zie eventueel Thijssen, 1993a). Van belang is vooral dat investeringen (in
de vorm van tijd enlof geld) gericht kunnen zijn op zeer uiteenlopende
leeractiviteiten.

1.2.3 Categorisatie van leeraetiviteiten

Alle leeractiviteiten die door ons in dit verband tot HRD of bedrijfsopleidingen
worden gerekend, kunnen worden ingedeeld op basis van twee dimensies, die
zowel theoretisch als empirisch van belang zijn: de formalisatiegraad en het
abstractieniveau van HRD-activiteiten. Het belang van deze twee - en andere
daarmee verwante - dimensies voor te onderscheiden leeractiviteiten is herhaalde-
lijk aangegeven, zowel van elk van beide dimensies afzonderlijk alsook, echter in
mindere mate, in combinatie met elkaar (Coombs 8t Ahmed, 1974; Jarvis, 1987;
Kwakman, 1995; Marsick 8t Watkins, 1990; Nadler, 1984; Nadler 8c Wiggs, 1986;
Perkins 8z Salomon, 1989; Pieters, 1992; Simons, 1990 en 1995; Theeuwes, 1993;
Thijssen ác Den Ouden, 1990; Watkins 8z Marsick, 1992).

Door indeling van alle mogelijke HRD-activiteiten op deze twee dimensies ontstaat
een ordening in vier ideaaltypische categorieën (zie Thijssen, 1993a en 1993b),
waarvan in figuur 1.1 enkele voorbeelden worden gegeven.

1. Werkplekactiviteiten (laag abstractieniveau, lage formalisatiegraad)
Hierbij gaat het om HRD-activiteiten die op de werkplek plaatsvinden waarbij
geleerd wordt door begeleiding of naar voorbeeld van een ervaren collega of chef.
Directe supervisie en observerend leren spelen een essentiële rol bij het leren van
concrete, situatiegebonden taken.

2. Cursusactiviteiten (laag abstractieniveau, hogeformalisatiegraad)
Hierbij gaat het om het volgen van kortdurende interne of externe cursussen. Het
betreft uiteenlopende vormen van instructie (mondeling, schriftelijk, computer-
ondersteund) die vaak het karakter hebben van `drill 8t practice' voor specifieke
kennis en vaardigheid op allerlei terreinen.

16



.~. Educatie-activiteiten (hoog abstractieniveau, hogefornialisatiegraad)
Hierbij gaat het om meer langdurige vormen van professionele educatie die sterk
verwant zijn aan het beroepsonderwijs. Dergelijke HRD-activiteiten gaan uit van
`brede' functie- of beroepsprofielen. Zij kunnen bedrijfsintern plaatsvinden, maar
vaak zal sprake zijn van uitbesteding, dan wel van (selectieve) participatie in
reguliere onderwijsprogramma's.

4. Netwerkactiviteiten (hoog abstractieniveau, lage formalisatiegraad)
Hierbij gaat het om het zelfstandig verwervefi van know-how en het uitwisselen en
toetsen van inzichten in professionele netwerken. Zelfstudie in brede zin
(vakliteratuur lezen, onderzoek doen), reflectie daarop samen met vakgenoten en
deelname aan conferenties en symposia gelden als belangrijke activiteiten.

Hoog
abstractieniveau

4. Netwerkactiviteiten

Voorbeelden:

Zelfstudie en uitwisseling
op sociaal-wetenschappelijk
gebied

3. Educatie-activiteiten

Voorbeelden:

Omscholing van
boekhouders
tot informatici

Conferentie over nieuw
Lage onderzoek naar aids
formalisatie-
graad

1. Werkplekactiviteiten

Voorbeelden:

Telefonisch leren acquireren
naar voorbeeld chef

Begeleiding van een
stage-opdracht door een
ervaren mentor

Opleiding volgen tot
register-accountant Hoge

formalisatie-
graad

2. Cursusactiviteiten

Voorbeelden:

Training conflicthantering
voor baliemedewerkers

Cursus pc-
tekstverwerking voor
secretaresses

Laag
abstractieniveau

Figuur 1.1 !ncleling van tot HRD gerekende leeractiviteiten in vier kwadranten. In elk van
de kwadranten zijn enkele voorbeelden aangegeven die zijn geordend naarformalisatie-
graaden abstractieniveau

In figuur 1.1 geeft de horizontale as de formalisatiegraad weer, lopend van infor-
meel naar formeel. Informele activiteiten zijn meer gericht op het ontwikkelen van
kwalificaties geïntegreerd in het werk: zij worden wel aangeduid met de term
`ontwikkeling'. Formele activiteiten worden gekenmerkt door een meer geformali-
seerde, gestructureerde setting, veelal `off-the-job': zij worden wel als `scholing'
aangeduid, of - verwarrend genoeg - als `opleiding'. Dit onderscheid tussen infor-
meel en formeel loopt deels parallel met wat elders wel het verschil tussen impliciet
en expliciet wordt genoemd. Zie onder meer Myers en Conner (1992).
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De abstractiegraad komt tot uitdrukking in de verticale as, lopend van een laag
abstractieniveau naar een hoog abstractieniveau. Deze indeling loopt min of ineer
parallel met wat elders wordt aangeduid als gerichtheid op het onderscheid tussen
near transfer (onmiddellijke toepasbaarheid in een specifieke situatie) en far
transfer (algemene kennis, die te vertalen is naar een brede reeks van taaksituaties).
Zie onder meer Thijssen en Den Ouden (1990).

Het accent dat op diverse typen van leeractiviteiten wordt gelegd kan verschillen
van organisatie tot organisatie en van individu tot individu. De betekenis van
dergelijke accentverschillen zal in de volgende hoofdstukken nog aan de orde
komen.

1.3 Scholing als component van bedrijfsopleidingen

1.3.1 Seholing afgebakend

Indien tegen de achtergrond van de gegeven definitie en categorisatie van
bedrijfsopleidingen gekeken wordt naar de in paragraaf 1.1 genoemde vraag-
stelling, is duidelijk dat deze zich niet zal richten op een inhoudelijke analyse van
leerprocessen, leerprestaties of leeractiviteiten. Centraal staat het al of niet deel-
nemen aan HRD-activiteiten.
Bovendien is de vraagstelling gericht op de twee als `scholing' of `opleiding' te
bestempelen HRD-activiteiten, dat wil zeggen leeractiviteiten die in figuur 1.1 zijn
getypeerd als cursus-activiteiten en educatie-activiteiten. Met het in onze
vraagstelling voorkomende begrip `opleidingsdeelname' beogen wij derhalve een
beperkter fenomeen aan te duiden dan deelname aan iedere mogelijke soort van
leeractiviteiten die tot HRD of bedrijfsopleidingen kan worden gerekend. Termen
als scholingsactiviteiten, formele leeractiviteiten, formele HRD-activiteiten en
opleidingen (tenzij uitgebreid tot opleidingen `on-the-job') worden door ons alle
beschouwd als synoniemen die verwijzen naar het fenomeen waarop wij ons in deze
studie in het bijzonder zullen richten: scholing. Ofschoon wij de termen `scholing'
en `opleiding' inhoudelijk als identiek beschouwen, zal om formeel-taalkundige
redenen aan scholing de voorkeur worden gegeven bij expliciet gebruik als
verzamelnaam en aan `opleiding' waar het expliciet gaat om telbare HRD-activi-
teiten. Onze specifieke gerichtheid op scholing is niet zonder reden.
Uit exploratief onderzoek is namelijk bekend, dat de deelname aan de twee soorten
van HRD-activiteiten die als scholing zijn aangeduid in de afgelopen jaren sterk is
toegenomen, maar niet over de gehele linie. Zo blijkt onder meer dat een relatief
geringe scholingsdeelname kan samenhangen met aspec[en als bedrijfsomvang
(~ 50 personeelsleden), managementopvatting (negatieve scholingsattitude),
geslacht (vrouwelijk), opleidingsniveau (beneden MBO-niveau), functieniveau
(operationeel niveau) en leeftijd (zie onder meer Cross, 1981; Hentze, 1994;
Mulder,Akkerman ót Bentvelsen, 1989; Van Rosmalen, 1991; Warmerdam 8t Van
den Berg, 1987). In deze onderzoeken wordt nauwelijks ingegaan op een diversiteit
van varianten in scholingsdeelname die relevant lijken, zoals met name de
opleidingsrichting (al of niet verbredend), de opleidingsduur (al of niet langdurig)
en het opleidingsniveau (al of niet kennisintensief). Zelden gaat het om nauw-
keurige metingen op individueel niveau (bijvoorbeeld aantal opleidingsdagen off-
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the-job), die worden getotaliseerd om verschillen tussen bepaalde groepen (bijvoor-
beeld jongloud) of bedrijven (bijvoorbeeld kleinlgroot) te vergelijken. Meestal
wordt scholingsdeelname vastgesteld aan de hand van globale indicatoren als
kostenratio's (bijvoorbeeld scholingskosten als percentage van de loonsom) of deel-
nemerratio's (bijvoorbeeld percentage personeelsleden dat een of ineer opleidingen
heeft gevolgd). Zie onder meer De Koning et aL (1991) en Van Meensel (1992). Het
lijkt ons van belang in toekomstig onderzoek nauwkeuriger indicatoren voor
scholingsdeelname te hanteren.

1.3.2 Scholingsdeelname op gevorderde leeftijd

Het aspect leeftijd is in dit kader van bijzonder belang. In het algemeen is een
evident afnemende scholingsdeelname te constateren vanaf 35- à 40-jarige leeftijd,
terwijl vanaf 55- à 60-jarige leeftijd nog slechts incidenteel wordt deelgenomen
(Cramer 8z Houtkoop, 1990; Cramer 8c Van der Kamp, 1990; Plett, Lester 8c Yocum
1991; Rosmalen, 1991). Dat geldt voor langdurige, op verbreding gerichte vormen
van scholing, i.c. educatie-activiteiten, in sterkere mate dan voor kortdurende, op
actuele taakuitoefening gerichte vormen, i.c. cursusactiviteiten (zie: Boerlijst, Van
der Heijden 8t Van Assen, 1993). Vanaf de aanvang van de midcareer is de
scholingsdeelname in het algemeen gering, ofschoon de onderlinge verschillen
tussen deze oudere personeelsleden groot zijn. Voor deze verschillen bestaat even-
wel geen duidelijke verklaring.

Beschikbare gegevens uit hiervoor genoemd onderzoek indiceren eveneens dat de
scholingsinvesteringen in personeelsleden met een lagere vooropleiding naar
verhouding geringer zijn en reeds op jongere leeftijd een afnemende tendens
vertonen. Het is niet onmogelijk dat de gemiddeld lagere vooropleiding van
ouderen en eventueel andere ongunstige persoonlijke achtergrondkenmerken die
met leeftijd samenhangen, de relatief geringe deelname deels verklaren.

Naast persoonlijke factoren kunnen ook contextuele factoren een rol spelen.
Zo kunnen tussen organisaties en organisatie-onderdelen gro[e verschillen in
scholingsdeelname van oudere personeelsleden bestaan. In bepaalde organisaties
wordt reeds rond 30- à 35-jarige leeftijd een afname van scholingsinvesteringen
geconstateerd (Warmerdam 8z Van den Berg, 1987), elders is daarvan eerst sprake
rond 55-jarige leeftijd (Gelderblom 8z De Koning, 1992a), terwijl ook wel wordt
aangegeven dat de teruggang vanaf 45-jarige leeftijd inzet (Hentze, 1994).
Recentelijk is erop gewezen dat het management van organisaties of organisatie-
onderdelen vaak negatieve opvattingen koestert over de scholingsmogelijkheden op
ie[s oudere leeftijd. Dat kan betekenen dat oudere personeelsleden in dergelijke
organisaties relatief weinig worden gestimuleerd tot deelname (Boerlijst, Van der
Heijden 8z Van Assen, 1993; Onstenk, 1993; Plett, Lester 8t Yocum, 1991).
Contextuele factoren die leersituatie-gebonden van aard zijn, worden van veel
betekenis geacht in een enkele vroege publikatie (Belbin 8~ Belbin, 1972). Belbin
en Belbin gaan ervan uit dat de onderwijskundige opzet en uitvoering van opleidin-
gen in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor zowel de opleidingsdeelname
als het opleidingsresultaat van oudere personeelsleden met een lagere voorop-
leiding en een lager functieniveau.
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Meer recentelijk is het belang van leersituatie-gebonden factoren in een onderzoek
van Hill en Elias ( 1990) eveneens benadrukt waar het gaat om managers in de
midcareer. In deze beide onderzceken wordt geconcludeerd dat leersituatie-
gebonden factoren slechts of vooral van betekenis zijn voor oudere personeelsleden
met specifieke persoonlijke achtergrondkenmerken (slechte opleidingservaringen
in het verleden en geringe `self-efficacy').

Er is ons geen onderzoek bekend waarin systematisch is nagegaan in hoeverre
persoonlijke danwel contextuele factoren verantwoordelijk zijn voor de geringe
scholingsdeelname van oudere personeelsleden. Evenmin is duidelijk welke van
beide categorieën van factoren het meest in aanmerking komt voor nader
onderzoek. Toch lijkt een globaal inzicht hieromtrent ons een prealabele
voorwaarde voor doelgericht onderzoek. Onstenk (1993) taxeert, op grond van een
exploratieve studie naar laagopgeleide personeelsleden van 35 jaar en ouder, dat
persoonlijke factoren naar verhouding van minder belang zijn dan contextuele
factoren. Zijn opvattingen berusten echter meer op globale indicaties dan op
vergelijkend empirisch onderzoek.

Op grond van de hier genoemde publikaties over scholing van oudere personeels-
leden kan worden vastgesteld dat duidelijke beperkingen in scholingsdeelname zijn
waar te nemen in de leeftijdsfase van 35 tot 55 jaar, een categorie die in een
loopbaanfase verkcert die grofweg overeenkomt met hetgeen elders wordt
aangeduid als midcareer (zie onder meer Hall et al., 1986; Rosenbaum, 1984;
Schein, 1986 en 1988). Niet alleen neemt - gemiddeld genomen - de scholings-
deelname in deze loopbaanfase met het stijgen van de leeftijd af, ook lijken de
onderlinge verschillen nogal groot. Welke typen van factoren daarvoor vooral
verantwoordelijk zijn, is evenwel onduidelijk.

1.3.3 Scholingsdeelname in zijn algemeenheid

Ook indien scholingsdeelname in zijn algemeenheid wordt bezien, dat wil zeggen
niet beperkt tot de oudere personeelsleden, blijkt weinig met zekerheid bekend te
zijn over de categorieën van factoren (persoonlijke of contextuele) die daarop het
meest van invloed zijn. Een van de schaarse, meer uitgebreide, empirische studies
naar scholingsdeelname betreft een exploratief onderzoek van Noe en Wilk (1993),
waarin zij constateren dat er een samenhang bestaat tussen feitelijke deelname aan
leeractiviteiten en de motivatie daartoe. Dit resultaat kan worden geïnterpreteerd als
ondersteuning voor de assumptie dat bij scholingsdeelname zelden sprake is van
`echte dwang', maar veeleer van (met de leeftijd toenemende) speelruimte om in
overeenstemming met persoonlijke preferenties al of niet gebruik te maken van
bepaalde leeractiviteiten (vergelijk Fishbein 8z Stasson, 1990; Thijssen, 1991a en
1995b).
In hun onderzoek stellen Noe en Wilk vast dat diverse factoren invloed kunnen
uitoefenen op de deelnamemotivatie van personeelsleden. Naast intrinsieke leer-
behoeften (zelfontplooiing) en leersituatie-gebonden factoren (aantrekkelijke
cursusopzet) achten zij organisatie-gebonden factoren van veel belang, zoals
`technische' faciliteiten (tijd voor scholing en kostenvergoeding) en `sociale' facili-
teiten (steun vanuit managers en collega's), alsmede de verbetering in loopbaan-
perspectief (verwachte invloed op inzetbaarheidskansen). Vooral de rol van de

20



manager als verschaffer van realistische informatie wordt door Noe en Wilk als
cruciaal beschouwd (Noe 8t Wilk, 1993, p. 301). Met hun conclusies leggen de
auteurs veel nadruk op de directe organisatie-gebonden factoren, i.c. op de
dagelijkse werksituatie van personeelsleden. Opmerkelijk is dat zij aan de betekenis
van kenmerken van `organisaties als geheel' nauwelijks enige aandacht schenken.

In veel publikaties wordt juist de nadruk gelegd op dergelijke organisatie-gebonden
factoren (afze[markt, structuur, technologische situatie enzovoort) of op
organisatie-overstijgende factoren (verschillen tussen branches of nationaliteiten).
Empirisch onderzoek waarin dergelijke kenmerken systematisch zijn geordend en
op hun belang voor scholingsdeelname vergeleken, is ons evenwel niet bekend. In
veel HRD-handboeken zijn passages of bijdragen te vinden die enige aandacht
wijden aan de invloed van dergelijke factoren op scholingsdeelname, maar
doorgaans gaan beschouwingen daarover niet verder dan globale beschrijvingen
van enkele contextuele factoren, zoals financieel-economische omstandigheden of
technologische veranderingen (zie onder meer: Craig, 1987; Kessels 8c Smit,
1989b; Nadler, 1984; Prior, 1991; Rothwel 8z Kazanas, 1989). Voor zover
empirisch onderzoek naar de betekenis van dergelijke globale factoren beschikbaar
is, is de conclusie beslist niet altijd eenduidig. In recent onderzoek komt Aalders
(1994) tot de conclusie dat de sterk uiteenlopende scholingsdeelname-intensiteit in
diverse branches vooral wordt verklaard door verschillen in bedrijfstakstructuur en
verschillende invloeden qua nieuwe technologie.
Daarentegen blijkt uit internationaal onderzoek dat de [oepassing van nieuwe
technologie in de ene situatie leidt tot extra scholingsactiviteiten en in de andere
niet (zie onder meer Kluytmans, 1989). Ook onderzoek dat zich beperkt tot de
implicaties van technologie in de Nederlandse situatie mondt niet altijd uit in
eenduidige bevindingen (Rienstra, 1992).
Overigens zal, mede vanwege praktische beperkingen, in het navolgende deel niet
nader worden ingegaan op verschillen in scholingsdeelname die op bedrijfstak-
niveau of op internationaal niveau een rol kunnen spelen.

Gesteld kan worden dat de hier geraadpleegde literatuur geen goed overzicht biedt
van de categorieën van factoren die het meest relevant zijn voor het verklaren van
verschillen in scholingsdeelname. Aan contextuele factoren wordt evenwel
doorgaans meer aandacht geschonken dan aan persoonlijke factoren (zie onder
meer De Grip 8c Groot, 1990; Pettigrew, Sparrow 8z Hendry 1988; Van den Tillaart,
Frietman 8c Van den Berg, 1991; De Vries 8z Warmerdam, 1992; Warmerdam 8c Van
den Berg, 1987 en 1992; Wong 8z Siegerist, 1989; Wong 8i Schokking-Siegerist,
1987).

1.3.4 Coi:cá~sie

In het voorgaande deel hebben wij geconstateerd dat opleidingsínvesteringen de
afgelopen jaren zijn toegenomen, maar dat de scholingsdeelname van oudere
personeelsleden relatief beperkt is gebleven. Vanaf 35- à 40-jarige leeftijd neemt de
scholingsdeelname gemiddeld genomen af, ofschoon er binnen eenzelfde
leeftijdscategorie aanzienlijke verschillen lijken te bestaan. Over de grootte van
deze verschillen bestaat weinig duidelijkheid mede vanwege de globale indicatoren
die daarvoorin hettot dusverre bekende exploratieve onderzoek zijn gehanteerd.
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Evenmin bestaat duidelijkheid over de categorieën van factoren die het meest van
invloed zijn op scholingsdeelname, persoonlijke factoren dan wel contextuele
factoren. Incidenteel gehouden recent onderzoek wijst iets meer in de richting van
contextuele factoren, in het bijzonder van contextuele factoren die organisatie-
gebonden van aard zijn. Meer definitieve gevolgtrekkingen hieromtrent zijn
evenwel niet mogelijk gezien de schaarste aan voor ons relevante theoretische en
empirische~studies over de scholingsdeelname van oudere werknemers.

Het leren en opleiden van oudere werknemers is overigens in zijn algemeenheid te
beschouwen als een goeddeels braakliggend gebied. Ook studies naar allerlei
andere scholingsaspecten van deze doelgroep zijn bijzonder schaars (zie ook
Cramer 8r. Van der Kamp, 1990 en Mulder, 1992a). Dat ligt enigszins anders als het
gaat om studies naar de inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van oudere werk-
nemers. Dergelijke studies zijn in het kader van onze vraagstelling zeer relevant.
Ten eerste omdat vraagstukken omtrent ouder wordende werknemers daarbij
worden geplaatst in een breder perspectief dat direct aansluit bij de door ons
geformuleerde probleemstelling. Ten tweede omdat de achtergronden van de inzet-
baarheidsproblematiek aanvullende indicaties kunnen bieden voor het zoeken naar
typen factoren die de scholingsdeelname van oudere personeelsleden beïnvloeden.
In hoofdstuk 2 za] nader op deze problematiek worden ingegaan.

1.4 Begrenzing en verdere opbouw van deze studie

1.4.1 Toespitsing vraagstelling

Bij de aanvang van dit hoofdstuk is uitgegaan van de vraag welke factoren van
invloed zijn op de opleidingsdeelname van oudere personeelsleden. Om voor de
hand liggende redenen zal deze studie vooral worden gericht op beïnvloedbare
factoren. Factoren die samenhangen met deelnameverschillen op bedrijfstakniveau
of op internationaal niveau zullen niet in deze studie worden betrokken. Bovendien
zal, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, opleiding hier worden beschouwd als
synoniem met scholing, in de zin van formele HRD-activiteiten die buiten de
werkplek plaatsvinden. Ofschoon informele leeractiviteiten in arbeidsorganisaties
niet bui[en beschouwing zullen worden gelaten, zal de nadruk hier gelegd worden
op scholing. Uit onderzoek binnen Nederlandse organisaties is namelijk gebleken
dat scholingsdeelname vanaf 35- à 40-jarige leeftijd relatief gering is, terwijl vanaf
ongeveer 55-jarige leeftijd de arbeidsparticipatie sterk terugloopt en de scholings-
deelname van `overgebleven' personeelsleden zelden een meer dan incidenteel
karakter draagt. Daarom is ervoor gekozen het accent te leggen op de leeftijdsfase
van 35 tot 55 jaar. Het begrip oudere personeelsleden heeft hier dus betrekking op
een bepérkte categorie. Het g-aa[ om de midcareer.

Het feit dat oudere personeelsleden minder dan jongere aan opleidingen deelnemen,
impliceert overigens nog niet dat hun scholingsdeelname is achteruit gegaan. Mede
gegeven het feit dat de deelname aan bedrijfsopleidingen in Nederland recentelijk
zeer fors gestegen is, kan slechts semi-longitudinaal onderzoek, i.c. onderzcek dat
`terugkijkt' in de levensloop van de huidige oudere werknemers, vaststellen in
hoeverre daadwerkelijk sprake is van terugval in scholingsdeelname.

22



De hiervoor besproken onderzoeksgegevens geven bovendien aan, dat de
onderlinge verschillen in scholingsdeelname tussen oudere werknemers van
eenzelfde leeftijdscategorie nogal groot kunnen zijn. Deze studie is er primair op
gericht na te gaan welke factoren daarbij een rol spelen.

1.4.2 Doelstelling en setting van ondenoek

De beperkte `state of the art', zowel theoretisch als empirisch gezien, dwingt tot
bescheiden pretenties. Het zalin hQOfdzaak - vooralin de vroegere gedeelten van
deze studie - gaan om exploratief onderzoek met als oogmerk een beeld te schetsen
van enkele van de belangrijkste factoren die de scholingsdeelname van oudere
personeelsleden kunnen beïnvloeden. Doel is eveneens een bijdragé te leveren aan
theorievorming op dit terrein. Een derde doel is tenslotte op grond van de onder-
zoeksresultaten tot conclusies te komen waarop aanbevelingen kunnen worden
gefundeerd om de scholingsdeelname van oudere personeelsleden in de praktijk, te
verbeteren, teneinde daarmee een bijdrage te leveren aan hun loopbaan-
perspectieven, i.c. hun inzetbaarheidskansen. Naast het verklaren en prediceren van
scholingsdeelname behoort dus ook het optimaliseren van praktijksituaties tot de
optiek van deze studie.

De diverse empirisch gerichte onderzoeken die deel uitmaken van deze studie zijn
hoofdzakelijk gehouden binnen zelfstandige lokale Nederlandse banken die zich
verenigd hebben in één concern met een coáperatieve structuur. Op concernniveau
is evenwel geen sprake van een centralistisch bestuur. Het gaat veeleer om een
centraal ondersteunend apparaat dat aan de lokale banken (op eigen verzoek en
tegen betaling) diensten verleent. Gezien hun autonomie op de diverse beleids-
terreinen kunnen deze lokale banken veel diensten ook van `elders' (van buiten het
concern) betrekken. De bestuurlijke autonomie van de banken is de oorzaak van
grote onderlinge verschillen van bedrijfskundige aard. Dat geldt ook voor het
gevoerde personeelsbeleid, alsmede voor concrete opleidingsmaatregelen. Zo
varieert de hoogte van opleidingsinvesteringen per bank aanzienlijk, terwijl ook de
aard van deze opleidingsinvesteringen sterk wisselt (bijvoorbeeld vooral `on-the-
job' of `off-the-job'). Ofschoon de onderlinge verschillen in organisatie-gebonden
factoren tussen deze lokale banken relatief groot zijn, is bij een beperking tot dit
onderzoeksveld natuurlijk sprake van weinig of geen verscheidenheid in andere
opzichten (bijvoorbeeld op het niveau van de branche, op het niveau van de externe
arbeidsmarkt, en dergelijke). Dat heeft zijn beperking voor de externe validiteit van
de onderzoeksresultaten, een beperking waarvoor gekozen is zowel om redenen van
praktische aard (gelegenheid tot het doen van onderzoek) alsook om redenen van
theoretische aard. Wat dit laatste betreft, speelt vooral mee dat de huidige `state of
the art' reden geeft tot het kritisch bezien van een beperkt cluster van beïnvloedende
factoren in hun onderlinge samenhang.

Door diverse onderzoeken na elkaar binnen dezelfde setting te verrichten, is het
mogelijk geweest op grond van bevindingen uit `vroeger' onderzoek bepaalde
factoren in `later' onderzoek weg te laten en andere factoren juist meer aandacht te
geven. De impact van de eerste onderzoeken op de uiteindelijke conclusie van deze
studie als geheel is mede daardoor relatief beperkt. Er is dan ook voor gekozen
`vroegere' onderzoeken meer globaal (beknopt samengevat in hoofdstuk 2) en
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`latere' onderzoeken meer gedetailleerd (in hoofdstuk 3 en 4) te verslaan, deels ook
met het oog op beperking van de totale omvang. Deze `chronologische ordening'
van het empirisch onderzoek geeft bovendien een beeld van het zoekproces zoals
dat is gevolgd om antwoord te vinden op de centrale vraagstelling van deze studie.

1.4.3 Hoofdstukindeling

Ter oriëntatie volgt hier een schets van de opbouw van de gehele studie.

Het onderhavige hoofdstuk, hoofdstuk 1, bevat een probleemverkenning die
primair is bedoeld om de centrale vraagstelling te verhelderen en aan te scherpen.

In hoofdstuk 2 is scholingsdeelname gerelateerd aan de problematiek van inzet-
baarheid en ouder worden in organisaties. Daarbij is nagegaan in hoeverre
organisatie-gebonden factoren verschillen in scholingsdeelname tussen oudere
werknemers zouden kunnen verklaren. In dit kader wordt ook een globale samen-
vatting gegeven van empirisch onderzoek naar de samenhang tussen deelname en
organisatiekenmerken.

Mede als gevolg van dit onderzoek is in hoofds[uk 3 scholing vanuit ins[ructie-
psychologisch perspectief bezien. Onder meer is in de literatuur over volwassenen-
educatie gezocht naar aannames over het belang van condities die met de opzet en
uitvoering van opleidingen te maken hebben. Bovendien is in empirisch onderzoek
nagegaan in hoeverre de geselecteerde onderwijskundige condities bevorderlijk
zouden kunnen zijn voor de scholingsdeelname van een bijzondere groep ouderen,
namelijk ouderen van een lager functieniveau.

In hoofdstuk 4 zijn, voortbouwend op de uit geraadpleegde literatuur en eigen
onderzoek verzamelde gegevens, enige theoretische concepties ontwikkeld waarin
de ervaringsopbouw van oudere personeelsleden centraal staat. Door deze
theoretische concepties te relateren aan bevindingen uit eerdere hoofdstukken is een
aantal hypothesen geformuleerd. De betekenis daarvan is door middel van
empirisch onderzoek beproefd door niet- en wel-deelnemers aan een langdurig
scholingstraject op een aantal factoren met elkaar te vergelijken.

In de terugblik, hoofdstuk 5, worden de bevindingen van de gehele studie bezien op
mogelijke bijdragen voor theorievorming en aanbevelingen voor praktijk-
interventies.
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2. Inzetbaarheid van ouderen in
organisaties

2.1 Inleiding

Scholingsdeelname kan, ook als het gaat om oudeie personeelsleden, worden
gezien als een adequaat middel om nieuwe kwalificaties te verwerven, teneinde
daarmee de inzetbaarheid te verbeteren in veranderende organisaties. Werkzaam-
heden waarvoor nieuwe kwalificatie-eisen gelden, kunnen niet altijd worden
`gereserveerd' voor jongeren, te meer daar in de komende periode het aantal
veranderingen zal toenemen, [erwijl de proportie jonge instromers in organisaties
zal teruglopen.

De gemiddelde leeftijd van de totale Nederlandse bevolking - en ook van de
beroepsbevolking - is in de afgelopen periode reeds toegenomen, maar deze zal de
komende decennia nog verder stijgen (De Jong-Gierveld, 1990; De Kemp, 1992;
Kerkhoff, 1989; Schippers 8c Siegers, 1991; Timmermans, 1993). Dat geldt ook
voor de meeste andere Westerse industrielanden. De prognoses laten hieromtren[
weinig aan duidelijkheid te wensen over. Het is voor het eerst dat de maatschappij
op deze schaal met dergelijke demografische ontwikkelingen wordt geconfronteerd.
De invloed van geboorte- en sterftecijfers op de omvang van de totale (potentiële)
beroepsbevolking in de komende decennia is met vrij grote nauwkeurigheid te
voorspellen. Dat komt door het simpele gegeven dat in de sterftekans zelden of
nooit grote schommelingen voorkomen, terwijl potentiële nieuwkomers op de
arbeidsmarkt zo'n twintig jaar van tevoren het levenslicht zien. Migratie, al of niet
in een verenigd Europa, lijkt weinig of geen effect te hebben op de algemene
tendens tot `ontgroening' en `vergrijzing' (De Beer 8z Noordam, 1988; Cruijsen,
1990).
Er bestaan evenwel aanzienlijke verschillen in leeftijdsopbouw per organisatie en
per branche, zowel binnen Nederland als internationaal bezien. Men spreekt in dit
verband wel over `groene' en `grijze' bedrijfstakken (Alessie et al., 1987).

De consequenties van ontgroening en vergrijzing voor bedrijven, bedrijfstakken en
overheden zijn niet goed te overzien. Studies naar mogelijke gevolgen die de laatste
jaren zijn gehouden, hebben zich vooral gericht op problemen van sociaal-
economische aard (Alessie et al., 1987; Barth 8z McNaught, 1992; Dooghe, 1991)
en ten dele ook op arbeidsmarktvraagstukken (Schippers 8c Siegers, 1991; Tijdens,
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1990; WRR, 1990 en 1993). De voor ons belangrijkste gevolgtrekking die uit
dergelijke, vaak macro-economisch getinte, studies valt af te leiden, heeft te maken
met de vrees dat de toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking tot een
verdere beperking van inzetbaarheid en arbeidsparticipatie zal leiden, omdat door
toekomstige innovaties steeds opnieuw veranderende kwalificatie-eisen zullen
worden gesteld (zie onder meer Frijns et al., 1987). Achterliggende vooronder-
stelling daarbij is dat de opleidingsmogelijkheden van veèl oudere personeelsleden
te gering zijn om aan de veranderende kwalificatie-eisen te blijven voldcen, waar-
door hun perspectieven op de interne en externe arbeidsmarkt weinig rooskleurig
zullen zijn. Op een aantal hiermee samenhangende aspecten zal in de loop van dit
hoofdstuk worden ingegaan.

Opvattingen met een sociaal-economische invalshoek die in diverse vakgebieden
bestaan over de inzetbaarheid en arbeidsparticipatie op oudere leeftijd, alsook over
de rol die scholingsdeelname daarbij kan spelen, zullen in paragraaf 2 aan de orde
komen. Vervolgens zal in het bijzonder worden ingegaan op specifiek psycholo-
gische opvattingen hieromtrent, waarbij de nadruk wordt gelegd op organisatie-
gebonden factoren als verklaring voor afnemende scholingsdeelname en inzet-
baarheid (paragraaf 3). Tenslotte zal een globale samenvatting worden gegeven van
door ons verricht onderzoek naar de samenhang tussen organisatie-gebonden facto-
ren en scholingsdeelname (paragraaf 4).

2.2 Arbeidsparticipatie en inzetbaarheid op oudere leeftijd

Economische overwegingen
Door de toenemende innovaties in arbeidsorganisaties zullen de in de jeugd genoten
vooropleidingen in `economische waarde' verminderen naarmate de tijd voort-
schrijdt, i.c. de leeftijd van personeelsleden stijgt. De wenselijkheid om te inves-
teren in scholing neemt daardoor met de leeftijd toe, althans voor zover het de
intentie is om de produktiviteit van het ouder wordend `menselijk kapitaal' positief
te beïnvloeden. Deze intentie zal mede afhangen van rendementsoverwegingen.
De zogenaamde human capital-theorie ziet de kwalificaties die mensen via oplei-
dingen (dan wel op andere wijze) verwerven als kapitaalvorming, als een wijze van
investeren die hun arbeidsprestatie en daarmee hun marktwaarde verhoogt. Deze
theorie veronderstelt dat er een zeker evenwicht bestaat tussen de kosten en de
opbrengsten van opleidingen: hoe meer opleidingsinspanningen, hoe meer rende-
ment mag worden verwacht in de vorm van arbeidsproduktiviteit en inkomen
(Becker, 1975; Cohn 8c Geske, 1990; Tuijnman, 1993).
De screening-theorie bestrijdt deze evenwichtsbenadering. Zij gaat ervan uit dat
opleidingen slechts een hulpmiddel vormen voor de screening, voor de selectie van
personeelsleden op interne en externe arbeidsmarkten. Vanuit deze optiek
beïnvloeden gevolgde opleidingen `slechts' de relatieve plaats in de rangorde van
aantrekkelijke arbeidskrachten (Cohn á Geske, 1990; Milgrom 8c Roberts, 1992;
Thurow, 1987).
Beide theoretische benaderingen bieden personeelsleden, ook op oudere leeftijd,
motieven voor opleidingsinvesteringen. In de eerste plaats om verbetering van
produktiviteit en inkomen na te streven, dan wel verslechtering daarvan te voor-
komen. In de tweede plaats om een relatief gunstige positie te verwerven in de
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wachtrij voor doorstroming naar aantrekkelijker functies, of - in bedreigende
situaties - voor functiebehoud op het huidige niveau (vergelijk: De Grip, 1987 en
1988; De Klerk, 1992; Ritzen, 1983). Problematisch is overigens dat individuele
personeelsleden de voor hen aan opleidingen verbonden kosten beter kunnen over-
zien dan de opbrengsten, waardoor investeringsafwegingen worden bemoeilijkt.
Dat geldt overigens ook voor investeringsafwegingen die op het niveau van
arbeidsorganisaties plaatsvinden. Deze zijn zeker niet eenvoudiger te maken.
Keuzemogelijkheden op dit niveau worden onder meer beïnvlced door de ruimte op
interne en~of externe arbeidsmarkt, dat wil zeggen door de aard en omvang van een
mogelijke `wach[rij'.

In zijn algemeenheid is over het economisch nut van opleidingsinvesteringen nog
maar weinig bekend, ofschoon er wel enkele empirische aanwijzingen bestaan dat
vooral meer specifieke opleidingen rendabel zijn (Oosterbeek, 1994; Theeuwes,
1993). In elk geval blijkt uit recent onderzoek dat in algemene opleidingen minder
wordt geïnvesteerd dan in specifieke en dat bovendien in de tweede loopbaanhelft
in beide typen opleidingen minder wordt geïnvesteerd dan in de eerste loopbaan-
helft (Van Dalen, 1993).
Mede vanwege de discontinue veranderingen die zich in tcenemende mate voor-
doen in organisaties komen deze echter steeds vaker te staan voor investeringsbe-
slissingen in algemene opleidingen, gericht op upgrading en verbreding. De neiging
van organisaties om - daar waar enigszins mogelijk - te volstaan met korte, speci-
fieke opleidingen, wordt mede gevoed door `kortzichtige' bedrijfseconomische
overwegingen.
Aangezien veranderingen elkaar in steeds hoger tempo opvolgen, zal de termijn om
scholingsinvesteringen terug te verdienen steeds korter worden. Dat is financieel-
economisch minder gunstig, terwijl daardoor ook een vaak genoemd argument om
alleen maar te investeren in de scholing van jongere werknemers (met als aanname
een lange terugverdien-periode) komt te vervallen. Bovendien wordt de termijn
voor return-on-investment bij jongeren in ongunstige zin beïnvloed doordat zij een
grotere externe mobiliteit vertonen, terwijl hun mobiliteitskansen juist door
algemene (meestal tevens langdurige en prijzige) opleidingen worden vergroot
(Milgrom 8z Roberts, 1992).
Te weinig rekening houden met dergelijke rendementsfactoren betekent dat econo-
misch gezien op het arbeidspotentieel van ouderen te vroeg wordt afgeschreven.
Een en ander kan leiden tot een structurele vervroegde uitstroom van oudere
werknemers, hetgeen ook op landelijk niveau ernstige financiële consequenties
heeft (Douben, 1989).
Dergelijke bedrijfseconomische en macro-economische motieven ten spijt, wijzen
de eerder genoemde empirische gegevens (zie onder meer Van Rosmalen, 1991;
Warmerdam 8z Van den Berg, 1987) er ondubbelzinnig op dat in de huidige situatie
door veertigplussers rela[ief weinig aan scholingsactiviteiten wordt deelgenomen.
Onze assumptie is dat rendementsmotieven die voor oudere personeelsleden
positief uitvallen door arbeidsorganisaties niet of nauwelijks worden betrokken in
beslissingen omtrent scholingsinvesteringen, waardoor de inzetbaarheidskansen
van ouderen gevaar lopen.
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Institutionele en structurele benadering
De eerder gesignaleerde vrees dat bij een verdere vergrijzing van de beroeps-
bevolking inzetbaarheids- en participatieproblemen zullen toenemen, is gezien de
hiervoor geschetste situatie niet onbegrijpelijk. Daarnaast moet in ogenschouw
worden genomen, dat ook de zogeheten instituties (instrumenten, regelingen enz.),
die voorhanden zijn om het arbeidsleven (vroegtijdig) te beëindigen, van invloed
kunnen zijn op de overwegingen van zowel werkgevers als werknemers om al of
niet te investeren in verbetering van inzetbaarheidskansen. Theorievorming over de
invloed van diverse instituties up vroegtijdig vertrek uit het arbeidsleven wordt wel
aangeduid als de institutionele benadering. In essentie komt deze benadering erop
neer dat het toenemen van allerlei uittredingsmogelijkheden (instituties) de
belangrijkste verklaring wordt geacht voor de dalende arbeidsparticipatie.

De betekenis van aanwezige instituties is nogal eens overschat, al wordt die vooral
de laatste tijd door de resultaten van onderzoek gerelativeerd. In arbeids-
sociologische studies worden wel twee theoretische zienswijzen over factoren die
van invloed kunnen zijn op vervroegd uittreden tegénover elkaar geplaatst: de
zogenaamde institutionele benadering, waaraan hiervoor is gerefereerd, èn de
zogenaamde structurele benadering. Deze laatste gaat ervan uit dat niet zo zeer
aanwezige uittredingsmogelijkheden van invloed zijn, maar veeleer de dynamiek
van arbeidsmarktstructuren, waardoor steeds opnieuw discrepanties tussen vraag en
aanbod kunnen ontstaan, zowel in kwalitatief als in kwantita[ief opzicht. Volgens
deze structurele benadering worden verschillen in uittredingsfrequentie tussen
organisaties en branches dus hoofdzakelijk verklaard door de mate waarin zich
genoemde discrepanties voordoen, terwijl volgens deze benadering instituties
alleen maar van belang zijn voor de keuze van de wegen waarlangs oudere werk-
nemers vervroegd uittreden. Wijziging in het aanbod van instituties zal volgens
deze benadering niet veel effect sorteren en vooral tut `instrument-substitutie'
leiden (Casey, 1989; Ekamper á Henkens, 1993; Trommel, 1991).
Onderzoek lijkt te bevestigen dat de structurele benadering een relatief bete.e
verklaringsgrond biedt voor het vervroegd uittreden van personeel dan de institutio-
nele benadering (Casey 8z Lazcko, 1989; Kern 8z Schumann, 1985). Daaruit kan
worden geconcludeerd dat de geringe arbeidsparticipatie van oudere personeels-
leden vooral veroorzaakt wordt door de in organisaties aanwezige discrepanties
tussen arbeidsvraag en -aanbod. Voor zover deze discrepanties kwalitatief van aard
zijn (hetgeen vooral bij oudere personeelsleden nogal eens het geval is), mag van
scholingsinvesteringen een positieve invloed worden verwacht.

De naar verhouding beperkte betekenis van de institutionele benadering kan mede
bevestigd worden door gegevens over de eerder geconstateerde individuele
verschillen in scholingsdeelname en inzetbaarheid op oudere leeftijd. Uitstroom-
regelingen zijn namelijk doorgaans collectief van aard, i.c. gericht op alle
personeelsleden met eenzelfde leeftijd (binnen een bepaalde cao). Indien de
aanwezigheid van dergelijke regelingcn (en dus het bereiken van of het anticiperen
op een bepaalde leeftijdsgrens) de belangrijkste oorzaak zou zijn van de beperkte
scholingsdeelname en inzetbaarheid op oudere leeftijd, zouden individuele
verschillen vrij gering zijn. Wij hebben echter geconstateerd dat onderzoeks-
gegevens veeleer op het tegendeel wijzen (zie paragraaf 1.3). Discrepanties tussen
aanwezige en wenselijke kwalíficaties, zoals benadrukt binnen de structurele
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benadering, kunnen naar aard en omvang binnen diverse groepen van oudere~
personeelsleden sterk van elkaar verschillen. Het lijkt aannemelijk dat de mate
waarin deze discrepanties door middel van scholing overbrugbaar worden geacht,
van invloed is op de scholingsdeelname en daarmee op de inzetbaarheid van oudere
personeelsleden. Zo beschouwd sluiten de bij oudere personeelsleden aangetroffen
verschillen in scholingsdeelname beter aan bij de structurele benadering dan bij de
institutionele benadering.

Gezondheids- en obsoletieproblemen
Over de achtergronden van relaties tussen leeftijdstoename, inzetbaarheid en
scholing is nog vrij weinig bekend. Wel staa[ vast dat, zeker in Nederland, de
inzetbaarheid van oudere werknemers in de afgelopen periode sterk is afgenomen,
indien althans het percentage vroegtijdige definitieve uitvallers uit het
arbeidsproces als maatstaf wordt genomen. Ofschoon de gemiddelde leeftijd van de
Nederlandse beroepsbevolking is gestegen, is de arbeidsparticipatie van 55-plussers
sterk gedaald (De Jong-Gierveld, 1990; De Kemp, 1992; Kerkhoff, 1991a; WRR,
1990 en 1993). Bovendien is de tendens waar te nemen dat inzetbaarheids-
beperkingen en uitvalproblemen op steeds jongere leeftijd voorkomen. In de
categorie van 35 tot 55 jaar gaat het inmiddels om een algemeen verbreid verschijn-
sel. Een en ander benadrukt eens te meer dat waar wordt gesproken over problemen
van oudere werknemers, het woord `ouder' niet te eng gedefinieerd mag worden.
Mede gestimuleerd door maatschappelijke discussies over achtergronden van de
stijgende arbeidsongeschiktheid en vervroegde uitstroom onder oudere werk-
nemers, alsook door de bijzondere positie die ons land internationaal gezien
inneemt wat de arbeidsparticipatie betreft (Hibbeln 8L Velema, 1993; WRR, 1990),
hebben nogal wat Nederlandse studies plaatsgevonden naar inzetbaarheids-
problemen onder oudere werknemers. Daarbij varieerden de leeftijdsgrenzen van
`ouderen' tussen 35 en 65 jaar. Aanvankelijk is deze problematiek vooral vanuit een
medische invalshoek onderzocht; later zijn ook psychologische aspecten bestudeerd
(Boerlijst, Van der Heijden 8z Van Assen, 1993; Dresens, 1989; Van 't Hullenaar 8z
Van Koningsveld, 1986; Kerkhoff, 1981 en 1993; Vellekoop 8z Veltman, 1991).
In deze studies wordt het belang van scholing om de inzetbaarheid van ouderen te
waarborgen en te verbeteren breed onderschreven, ook al kunnen zelfs de meest
succesvolle scholingsinvesteringen niet als een panacee voor alle inzetbaarheids-
problemen worden beschouwd.
In dit verband is het van belang bij de inzetbaarheid van ouderen onderscheid te;
maken tussen wat Kerkhoff (1981, 1988 en 1993) noemt: technische levensduur
(met de leeftijd manifest wordende slijtageverschijnselen, i.c. gezondheids-
problemen) en economische levensduur (met de leeftijd verminderende
gebruikswaarde van arbeidskwalificaties, i.c. obsoletieproblemen). Dit tweede
aspect word[ door Kerkhoff ook aangeduid als `relatieve' veroudering: iemands
kwalificaties zijn dan als het ware `gedateerd', niet meer `up to date' (thans niet
meer bruikbaar). Daartegenover kan leeftijdstoename worden gezien als ouder
worden in `absolute' zin. Veroudering kan dus op twee verschillende fenomenen
duiden.
Vanwege mogelijke begripsverwarring prefereren wij in deze studie voor ge-
dateerde kwalificaties de term `obsoletie' (obsolescence). Waar sprake is van
Íeeftijdstoename van de (beroeps)bevolking zullen wij spreken over vergrijzing.
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Het behoeft geen betoog dat, ofschoon technische en economische levensduur van
het menselijke kapitaal niet als geheel onafhankelijk van elkaar kunnen worden
beschouwd, het vooral de economische levensduur ís die door scholingsinveste-
ringen kan worden beïnvlced.

Conclusie
Uit de in deze paragraaf besproken zienswijzen met een sociaal-economische
invalshoek kunnen wij afleiden dat discrepanties tussen arbeidsvraag en -aanbod in
belangrijke mate verantwoordelijk worden geacht voor arbeidsparticipatie- en
inzetbaarheidsproblemen op oudere leeftijd. Kwalitatieve discrepan[ies kunnen
worden verergerd door obsoletie, een verschijnsel dat weliswaar op uiteenlopende
leeftijden kan voorkomen, maar dat vooral bij oudere personeelsleden bepaald niet
zeldzaam is. Door obsoletie veroorzaakte beperkingen in economische levensduur
komen het meest voor in snel veranderende organisaties, maar snelle veranderingen
zijn tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Obsoletie is onder meer te be-
strijden door middel van investeringen in scholingsdeelname. Echter, op wat oudere
leeftijd lijken dergelijke investeringen mede door `gebrekkige' economische
overwegingen van organisaties omtrent het rendement van scholingsinvesteringen
vaak achterwege te blijven.

2.3 Psychologische opvattingen over inzetbaarheid

2.3.I Disengagement-theorie en activity-theorie

Zoals aangegeven, hebben vooral ook de psychologische aspecten van inzetbaar-
heid en vergrijzing in de Nederlandse situatie aandacht gekregen, zowel in praktijk-
gerichte als wetenschappelijke publikaties. Daarin is onder meer nagegaan of
inzetbaarheidsaspecten primair worden beïnvloed door contextuele factoren (bij-
voorbeeld stimulerende of remmende werkomgeving), dan wel door persoonlijke
factoren (bijvoorbeeld verminderende behoeften of vermogens tot leren, tot onder-
houden van professionele netwerken e.d). In analys,es daaromtrent wordt vaak
gerefereerd aan bepaalde `oudere' theorieën en modellen uit de levensloop-
psychologie. Herhaaldelijk zijn twee reeds uit de jaren zestig stammende ziens-
wijzen tegenover elkaar gesteld (zie onder meer Van 't Hullenaar 8c Van
Koningsveld, 1986; Kerkhoff, 1981 en 1987; Koningswijk, 1989): de
disengagen:ent-theorie en de activity-theorie.

De disengagement-theorie (Cumming 8r Henry, 1961; Henry 1964) gaat uit.yan een
in de menselijke natuur besloten streven om met het ouder worden een steeds
verdergaand proces van onthechting te realiseren. Dit proces van terugtrekking uit
en inperking van bepaalde sociale rollen en verplichtingen zou door de ouder
wordende mens als positief en bevredigend worden beleefd.
De activity-theorie (D taddox, 1964; Palmore, 1970) gaat er vanuit, dat de ouder
wordende mens het juist als positief en bevredigend ervaart om zo veel mogelijk
actief te blijven. Deze theorie 6ntkent niet dat door omgevingsinvloeden (vanwege
daardoor veroorzaakte stress) disengagement teweeggebracht wordt, maar zij stelt
dat - bij normale verwerking daarvan - hernieuwd engagement zal ontstaan.
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Wanneer het onmogelijk is bepaalde rollen of taken te continueren, kunnen ter
compensatie het beste andere activiteiten worden gestimuleerd.
Empirisch onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat in het algemeen geen van
beide theorieën als zodanig houdbaar is, ondanks de vele modificaties die sinds het
ontstaan ervan hebben plaatsgevonden (zie onder meer Lehr, 1987; Mdnks 8r.
Knoers, 1990; Turner 8~ Helms, 1989).

De discussie over de verhouding tussen contextuele en persoonlijke factoren is
bepaald nog niet afgesloten. Toch bieden diverse eerdergenoemde studies naar
psychologische aspecten van inzetbaarheidsproblemen binnen de Nederlandse
situatie (onder meer Dresens, 1989; Van 't Hullenaar 8z Van Koningsveld, 1986;
Kerkhoff, 1981 en 1987; Koningswijk, 1989) in hun conclusies tot op zekere hoogte
een opvallend gelijkvormig beeld. Er wordt voornamelijk gewezen op het belang
van contextuele factoren voor de inzetbaarheid van oudere werknemers. Meer in het
bijzonder vormen deze studies voor ons aanleiding tot een drietal conclusies.

]. De tot dusver beschikbare onderzoeken naar fac[oren die inzetbaarheid van
oudere werknemers kunnen be'invloeden, zijn in het algemeen `theorie-arm'. Zij
zijn doorgaans meer gericht op het genereren van situatiegebonden kennis dan op
theorievorming. Daar waar wel naar bestaande theorieën wordt verwezen, in het
bijzonder naar de disengagement-theorie en de activity-theorie, is soms sprake van
ongenuanceerde of zelfs onjuiste interpretaties. Zo is bijvoorbeeld de disengage-
ment-theorie veeleer gericht op de `third age' (vanaf de pensioengerechtigde
leeftijd), dan op de `second age' (de leeftijdsperiode vanaf jonge volwassenheid tot
pensioengerechtigde leeftijd). Zie hiervoor Kerkhoff (1987, 1991a en 1993).
Daarmee staan overigens de juistheid en de waarde van de uit empirisch onderzoek
naar voren gekomen resultaten niet ter discussie.

2. De resultaten van empirisch onderzoek wijzen duidelijk in een bepaalde richting.
Zonder de betekenis van persoonlijke factoren te bagatelliseren, worden in het
algemeen contextuele factoren van primair belang geacht. Ofschoon bepaalde
organisatie-overstijgende factoren (zoals bijvoorbeeld brancheverschillen in
personeelsaanbod op de externe arbeidsmarkt) mede van invlced zijn, wijzen

a resultaten vooral in de richting van organisatie-gebonden factoren. Het gevoerde
personeelsmanagement en daaraan gerelateerde bedrijfskundige condities worden
vaak als doorslaggevende factoren aangemerkt voor het door middel van scholing
of anderszins bevorderen van inzetbaarheidskansen van oudere werknemers
(Dresens, 1989 en 1991; Van 't Hullenaar 8z Van Koningsveld, 1986; Kerkhoff,
1981; Vellekoop 8c Veltman, 1991). Vooral in kleinere bedrijven lijken deze
omstandigheden vaak ongunstig te zijn, of althans zeer wisselend, hoewel Kerkhoff
enigszins relativerend opmerkt dat dit `niet een exclusief kenmerk is van de
kleintjes' (Kerkhoff, 1991b, p. 190).

3. Welke bedrijfskundige condities en personeelsmanagementaspecten naar ver-
houding het meest van invloed zijn op scholing als specifiek interventiemiddel om
inzetbaarheid te beïnvloeden, is in geen van de eerdérgenoemde studies onderzocht.
Wel wordt erop gewezen dat het enerzijds van belang is de inrichting (opzet en
uitvoering) van scholingsactiviteiten aan te laten sluiten bij de bijzondere wensen
en mogelijkheden van oudere werknemers, maar dat anderzijds over scholings-
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mogelijkheden gedurende latere levensfasen zeer ongunstige, diep gewortelde
stereotypen bestaan die verwant zijn aan het zogenaamde deficit-model (Dresens,
1989 en ] 991; Kerkhoff, 1981 en 1989; Vellekoop 8z Veltman, 1991). Daarop gaan
wij nader in.

2.3.2 Deficit-model

De levensloop-psychologische benadering die in het zogenaamde deficit-model
besloten ligt, is biologisch georiënteerd. Butler spreekt over `ageism as a disease'
(Butler, 1989, p. 138). De assumptie die eraan ten grondslag ligt, wordt populair
verwoord in het gezegde: `De ouderdom komt met gebreken.' Bepaalde bij het
ouder worden afnemende lichamelijke mogelijkheden (zoals geringere atletische
prestaties, trager herstel na ziekte, eerder optredende vermoeidheid) worden door
het deficit-model gegeneraliseerd. Uitgangspunt is een biologisch-psychologische
ontwikkelingsparallel die voor iedereen op soortgelijke wijze verloopt.
Bij lichamelijke èn bij geestelijke arbeid heeft een hogere leeftijd, volgens dit
uitgangspunt, nadelige consequenties voor iemands produktiviteit en inzetbaarheid.

Zoals bepaalde fysieke prestaties en vermogens vanaf de jongere volwassenheid
afnemen, zo zou dat ook met belangrijke cognitieve prestaties en vermogens het
geval zijn. Vooral de uit de jaren vijftig stammende onderzceksresultaten van
Harvey Lehman (1953), kritisch besproken door onder meer Lehr (1987), hebben
vocding gegeven aan dit reeds lang daarvoor bestaande denkbeeld. Ofschoon tussen
diverse cognitieve capaciteiten behoorlijke verschillen zijn geconstateerd (Lehman
maakt onderscheid tussen meer leeftijdsbestendige en meer leeftijdsalhankelijke
capaciteiten), laten de resultaten van Lehman in het algemeen vanaf 35-jarige
leeftijd een allengs minder gunstig beeld zien voor factoren als logisch denken,
vermogen tot omschakelen, geheugen enzovoort. Ook de arbeidsprestaties in
diverse beroepsgroepen zijn door Lehman gerelateerd aan de leeftijd. En hoewel die
onderzoeksresultaten (nog) wat minder eenduidig zijn dan bij eerdergenoemde
intelligentie-gerelateerde factoren, is het patroon hetzelfde. Lehman va[te zijn
onderzoeksresultaten op eenvoudige wijze samen door ze grafisch weer te geven in
de vorm van een curve die gedurende een korte periode op jongere leeftijd een
snelle stijging laat zien en daarna een langzame daling. Lehr schrijft daarover:
Diese Kurve ist derart populár geworden, daf3 sie vielleicht an dem generellen
Defezit-Modell des Alterns nicht ganz unschuldig ist und sicher zu manchen
negativen Einstellungen und verallgemeinernden Aussagen gefiihrt hat (Lehr, ]987,
p. 54).

De aanname dat het toenemende aantal levensjaren (`chronological age') een
afdoende verklaring zou kunnen bieden voor afnemende cognitieve presta[ies en
vermogens, is inmiddels talloze malen weerlegd, of althans ingrijpend genuanceerd
(Salthouse, 1991; Simonton, 1992 en 1994). Weliswaar worden tot op heden in vele
onderzoeken aan ]eeftijd gerelateerde effecten geconstateerd. Echter, er bestaat een
toenemende aandacht voor individuele verschillen binnen eenzelfde leeftijds-
categorie, alsook voor minder eenzijdig biologisch georiënteerde verklaringen. Wel
wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat leeftijd indirect van invloed is,
bijvoorbeeld doordat hiervoor genoemde met de leeftijd afnemende lichamelijke
mogelijkheden op hun beurt van invloed zijn op bepaalde cognitieve aspecten. Ook
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de idee dat één bepaalde verklarende factor zou kunnen volstaan, wordt niet meer
serieus genomen (zie onder meer Birren 8t Schaie, 1985; Botwinnick, 1984; Howe
8r Brainerd, 1988; Lehr, 1987; Salthouse, 1991; Turner 8z Helms, 1989).
Lehr komt tot de navolgende - door ons gedeelde - conclusie:
Die Anzahl der Lebensjahre, die das Individuum hinter sich gebracht hat, wird
keineswegs zu dem alleinigen oder auch nur uberwiegend bestimmenden Faktor im
Hinblick auf die geistige Leistungsf'áhigkeit; der Schulbildung, dem Beruf und der
dadurch gegebenen Trainingsm~glichkeit wie auch der Gesundheit kommt eine weit
gr~f3ere Bedeutung zu (Lehr, 1987, p. 86).

In een uitgebreide metastudie van tientallen jaren onderzoek naar `cognitive aging',
uitgevoerd door Salthouse, lijkt de belangrijkste conclusie te zijn dat meer
duidelijkheid en overeenstemming bestaat over factoren die van weinig of geen
betekenis zijn voor het verklaren van leeftijdsgerelateerde verschillen, dan over
factoren waarop nader onderzoek zich zou moeten richten. Over de rol van allerlei
factoren, zo constateert hij, zijn los van elkaar stapels empirisch materiaal verza-
meld. Onderzoek gericht op clusters van onderling samenhangende factoren blijkt
daarentegen zeer schaars. Mede daardoor ontbreekt integrerende theorievorming
(Salthouse, 1991).
Enerzijds verbinden wij hieraan de conclusie dat het van belang is toekomstig
onderzoek in eerste instantie te richten op clusters van factoren, bijvoorbeeld een
keuze voor bepaalde contextuele of persoonlijke factoren. Anderzijds moeten wij
vaststellen dat het eenvoudiger is gebleken de tekorten van het deficit-model aan te
tonen, dan een adequate verklaring voor leeftijdsgerelateerde verschillen daarvoor
in de plaats te stellen.

2.3.3 Managementpercepties over ouder worden

Het meest discutabele in het deficit-model is de zienswijze dat de van leeftijd
afhankelijk geachte teruggang in prestaties en vermogens wordt beschouwd als
onomkeerbaar en onontkoombaar voor iedereen en onder alle omstandigheden. De
daarmee samenhangende negatieve percepties van het ouder worden, zijn vrij
algemeen verbreid. Eerder hebben wij aangegeven dat Lehr de populariteit van de
Lehman-curve daarvoor mede verantwoordelijk acht (Lehr, 1987, p. 54). Zij laat
echter onvermeld dat deze Lehman-curve aansluit bij reeds eeuwen daarvoor
bestaande figuratieve voorstellingen van gelijkvormige levensloopcurves. Deze op
voorwetenschappelijke percepties gebaseerde voorstellingen, in de literatuur aange-
duid als levenstrappen, zijn tijden lang gehanteerd om moralistische en filosofische
lessen over `des menschen op en nedergangh' als cultuurgoed van generatie op
generatie over te dragen (Hazelzet, 1994). Ofschoon deze levenstrappen in de
cultuuroverdracht thans geen rol van betekenis meer spelen, kunnen daarmee
verbonden stereotiepe percepties toch een taai leven leiden. Ondanks het feit dat uit
veel empirisch onderzoek naar voren komt dat de heterogeniteit tussen mensen van
eenzelfde geboortejaar met het ouder worden vaak toeneemt, blijven de stereotypen
uit het deficit-model vrij algemeen verbreid.
Uit onderzoek in arbeidsorganisaties blijkt dat ook bij het management van
organisaties stereotiepe percepties voorkomen die aan het deficit-model en de
levenstrap-hypothese doen denken, in het bijzonder waar het om de ontwikkeling
van leervermogen en flexibiliteit gedurende de levensloop van werknemers gaat
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(Boerlijst, Van der Heijden 8z Van Assen, 1993; Dresens, 1991; Kerkhoff, 1991a en
1993). Het ligt voor de hand dat waar het management met deze stereotiepe
vooroordelen is behept, weinig geïnvesteerd zal worden in de scholing van oudère
personeelsleden. In dat geval is - bij veranderingen die nieuwe kwalificaties
vereisen - de keuze tussen `zittend personeel scholen' en `kant-en-klaar extern
werven' gauw gemaakt, vooral in periodes dat de externe arbeidsmarkt relatief ruim
is, alsmede in situaties (bijvoorbeeld in kleine organisaties) dat scholing logistiek
gezien moeilijk is te organiseren (Van den Berg, Van den Tillaart 8c Warmerdam
1989; De Vries 8i Warmerdam, 1992; Warmerdam, Van den Berg 8t Van den
Tillaart, 1988). Een reeds bij het management aanwezig negatief vooroordeel over
leervermogen en flexibiliteit van ouder personeel zal onder dergelijke
omstandigheden nog eerder tot een negatief besluit over scholingsinvesteringen
leiden. Bovendien kunnen door managers gehanteerde stereotyperingen een
negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van oudere werknemers (Blees,
Broekarts 8t Van der Vlist, 1994). Deze kunnen daardoor een (nog) terughoudender
houding gaan aannemen, indien bij discontinue veranderingen plotseling een
beroep wordt gedaan op hun leervermogen en flexibiliteit.

Wat het begrip `flexibiliteit' betreft, is het opvallend dat, ondanks een vrij diffuse
invulling ervan, managers er grote waazde aan toekennen (Bakker 8z Mulder, 1980;
Boerlijst, Van der Heijden 8z Van Assen, 1993; Daniëls 8z Duijzer, 1989;
Glasbergen, 1994; Kerkhoff, 1991a; Vellekoop 8z Veltman, 1991). Het gaat hier
uiteraard niet om `organizational flexibility', de flexibiliteit van een organisatie als
zodanig (Volberda, 1992; Van der Zwaan, 1992 en 1994), maaz om `individual
flexibility', de flexibiliteit van een persoon, in het bijzonder van een persoon binnen
een arbeidsorganisatie. In dit laatste geval wordt ook wel gesproken over beroeps-
flexibiliteit of beroepsmatige flexibiliteit (Bakker 8z Mulder, 1980; Van 't Hullenaar
8r Van Koningsveld, 1986; Steenbakkers, 1994). Managers gebruiken dit begrip
soms als synoniem voor inzetbaarheid, dat wil zeggen de diversiteit van functies
waarin iemand geplaatst zou kunnen worden. Een tweede door managers gehan-
teerde betekenis van flexibiliteit verwijst naaz iemands vermogen (aanleg,
dispositie). Daarnaast is nog een derde betekenis in het geding, een betekenis die in
het kader van deze studie bepaald niet zonder belang is. In empirisch onderzoek is
nagegaan hoe managers en personeelsadviseurs zich een oordeel over de
flexibiliteit van personeelsleden vormen. Daaruit blijkt dat beroepsmatige
flexibiliteit vaak gezien wordt als de mate waazin gelegenheden worden benut om
aan scholing dee] te nemen, van functie te veranderen, nieuwe taken in de huidige
werksituatie aan te leren enzovoort. Anders gezegd: flexibiliteit geldt dan als het
benutten van allerlei gelegenheden om nieuwe kwalificaties te verwerven (Thijssen,
1992a en 1992b). Het is mogelijk dat het benutten van gelegenheden om nieuwe
kwalificaties te verwerven als een min of ineer samenhangend conceptueel geheel
te beschouwen is, waarvan scholingsdeelname een aspect vormt. Empirische
aanwijzingen bestaan daarvoor (nog) niet, of althans slechts in heel beperkte mate
(Steenbakkers, 1994). Problematisch is vooral de cirkelredenering die door een
diffuse invulling van het begrip flexibiliteit mogelijk wordt: omdat oudere
personeelsleden nu eenmaal niet flexibel zijn (i.c. ze nemen vanwege hun beperkte
vermogens niet aan scholingsactiviteiten deel) is het weinig zinvol te investeren in
hun flexibiliteit (i.c. hun inzetbaarheid verbeteren door scholingsdeelname te
stimuleren). Dit impliceert dat managementpercepties kunnen leiden tot een manier
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van handelen die als een self-fulfilling prophecy werkt: het benutten van de
gelegenheid om te leren (- flexibiliteit in betekenis 3) wordt door managers niet
bevorderd vanwege een bij oudere personeelsleden vermcede gebrekkige dispositie
(- flexibiliteit in betekenis 2) met als consequentie dat de inzetbaarheid (- flexi-
biliteit in betekenis 1) terugloopt. Op deze wijze zullen bestaande vooroordelen
slechts bevestigd kunnen worden.

2.3.4 Conclusie

Terugziende kunnen wij concluderen dat de inzetbaarheidsproblematiek van oudere
personeelsleden, vooral ook in Nederland, geleid heeft tot verhoogde aandacht voor
scholingsdeelname als interventiemiddel. Deze verhoogde aandacht staat evenwel
in schril contrast tot de feitelijke scholingsdeelname. Die neemt in het algemeen
vanaf 35- à 40-jarige leeftijd steeds verder af, maar de verschillen binnen eenzelfde
leeftijdscategorie zijn bijzonder groot. Ook de inzetbaarheid en arbeidsparticipatie
nemen met de leeftijd verder af.
Publikaties die psychologische aspecten van deze problematiek aan de orde stellen,
leggen de nadruk op contextuele factoren die van invloed zijn op de inzetbaarheid
van oudere personeelsleden. Zonder het belang van andere contextuele factoren,
zoals een passende inrichting van leersituaties, te veronach[zamen, wordt toch
vooral gewezen op organisatie-gebonden factoren, in het bijzonder op bedrijfskun-
dige of organisatie-psychologische condities die samenhangen met het gevoerde
(personeels)management. Daarbij lijkt tevens aandacht nodig voor he[ denken en
handelen van managers die in de praktijk directe bemoeienis hebben met scholings-
investeringen. Dat is wenselijk vanwege de wijd verbreide stereotypen die over het
leervermogen en de flexibiliteit van oudere werknemers bestaan. Echter, gefun-
deerde empirische uitspraken of theoretische concepten over de samenhang tussen
clusters van eenduidig omschreven organisatie-gebonden factoren en het al of niet
deelnemen van oudere personee(sleden aan scholingsactiviteiten, blijken in de hier
geraadpleegde literatuur niet voor handen.
In paragraaf 2.4 zal op deze problematiek worden ingegaan.

2.4 Onderzoek naar organisatie-gebonden factoren

2.4.1 Introductie

De hiervoor getrokken conclusie dat het wellicht primair organisatie-gebonden
factoren zijn die de scholingsdeelname van oudere personeelsleden zouden beïn-
vloeden, impliceert dat onderzoek zich zou moeten richten op relevante verschillen
tussen organisaties ( dan wel coherente onderdelen van organisaties). Uitgangspunt
daarbij is dat in bepaalde organisaties evident méér dan in andere gebruik gemaakt
wordt van scholing om bij (oudere) personeelsleden aanwezige en door organisaties
gewenste kwalificaties beter op elkaar af te stemmen en zodcende de inzetbaarheid
te verbeteren. Het bestuderen van afstemmingsmogelijkheden tussen organisaties
en personeelsleden wordt algemeen als een van de belangrijkste terreinen van de
organisa[iepsychologie gezien ( Schein, 1988; Wilke, 1987), hoewel dit terrein
evenzeer bestreken wordt door enkele andere disciplines, zoals de organisatiekunde
en de bedrijfskunde, die ten opzichte van de organisatiepsychologie niet altijd
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scherp te begrenzen zijn (zie onder meer Van Aken, 1991 en 1994; Jansen, 1994;
Schein, 1986 en 1988).
Een literatuuroriëntatie op binnen deze disciplines bekende concepten en modellen
als vertrekpunt voor empirisch onderzoek naar organisatie-gebonden factoren ligt
derhalve in de rede.

Het eerste van de twee door ons verrichte onderzoeken naar organisatie-gebonden
factoren sluit aan bij in organisatiepsychologie en bedrijfskunde vaak gehanteerde
modelmatige typologieën volgens welke organisaties kunnen worden ingedeeld in
een beperkt aantal categorieën. Daarbij is uitgegaan van de assumptie dat ver-
schillen in organisatie-typologische categorisatie samenhangen met verschillen in
de mate waarin door (oudere) personeelsleden aan scholing wordt deelgenomen.
Het tweede hierna samen te vatten onderzoek sluit aan bij de literatuur over Human
Resource Management (HRM), althans bij diverse uit de HRM-literatuur afgeleide
bedrijfskundige condities die bevorderlijk geacht worden voor investering in
scholingsactiviteiten.

In beide onderzoeken is aangesloten bij uit de literatuur afgeleide organisatie-
gebonden factoren waarvan verwacht kon worden dat zij zouden samenhangen met
scholingsdeelname in het algemeen, teneinde vervolgens na te gaan in hoeverre
deze factoren specifiek samenhangen met het al of niet deelnemen van oudere
personeelsleden.
Beide onderzoeken zijn gehouden (het eerstgenoemde onderzoek ten dele) bij
autonome lokale banken, waarvan in de slotparagraaf van hoofdstuk 1 een korte
karakteristiek is gegeven.
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat beide onderzoeken om eerder vermelde
redenen (zie 1.4.2) hier slechts globaal worden samengevat. Voor meer details
verwijzen wij naar elders (Thijssen, 1994b; Thijssen 8z Prevoo, 1994).

2.4.2 Organisatie-typologische modellen als uitgangspunt voor onderzoek

Mogelijkheden om organisaties in te delen op grond van ín de literatuur voor-
komende typologische modellen zijn bepaald niet schaars. Deze modellen bestaan
vaak uit indelingen in vier stereotypen, i.c. vier ideaaltypische varianten die terug-
gaan op een combinatie van twee bipolaire dimensies (bijvoorbeeld stabiele versus
dynamische organisatie-omgeving, eenvoudige versus complexe organisatie-
omgeving). Ook indien auteurs een groter aantal stereotypen onderscheiden, zijn
deze vaak gemakkelijk terug te brengen tot een viertal basistypen. Zo wordt de
structuurtypologie van Mintzberg (1979, 1983 en 1989) wel teruggebracht tot vier
structuurvarianten (zie onder meer De Jong óc Lambooy, 1994; Koopman 8t Pool,
1990). Dergelijke ideaaltypische vierdelingen bestaan er voor tal van organisatie-
interne en~of organisatie-externe kenmerken, zoals siructuur, cultuur, management-
stijl, strategievorming, afzetmarkt-type, organisatie-omgeving enzovoort (zie onder
meer Van den Bosch 8r Van der Zaal, 1994; Handy, 1978 en 1985; Harrison, 1972;
Miles 8c Snow, 1978; Quinn, 1984; Robbins, 1987; Simon, 1989; Williamson,
1981).

Ofschoon de hoeveelheid bestaande typologische modellen zou kunnen wijzen op
een grote verscheidenheid aan inzichten omtrent belangrijke organisatiekenmerken
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en hun achterliggende dimensies, is deze verscheidenheid in feite vrij beperkt. Zo
concluderen Quinn en Rohrbaugh (1983) dat in de organisatiepsychologie veel
schijnbaar verschillende modellen teruggaan op sterk verwante indelingen.
Koopman en Pool (1990) komen in een literatuurstudie naar organisatie-
psychologische modellen voor strategievorming (i.c. strategische besluitvorming)
tot dezelfde conclusie. Zij stellen vast dat de door hen besproken typologische
varianten in strategievorming gerelateerd zijn aan typologische cultuurvarianten
(Handy, 1978 en 1985; Harrison, 1972) en structuurvarianten (Mintzberg, 1979,
1983 en 1989).
Deze drie organisatie-interne kenmerken (cultuur, structuur, strategievorming)',
kennen varianten die teruggaan op dezelfde ordeningsdimensies: de mate van ,
formalisatie (veel of weinig bureaucratische of procedurele trekken) en van
flexibiliteit (veel of weinig decentralisatietendensen).
Ook geven Koopman en Pool (1990) aan dat een organisatie-interne typering op
grond van deze beide dimensies parallel loopt met een veel gehanteerde typering
van de organisatie-omgeving (zie onder meer Quinn, 1984), namelijk de mate van
stabiliteit (corresponderend met organisatie-interne formalisatie) en de mate vata
complexiteit (corresponderend met organisatie-interne flexibiliteit).
Tabel 2.1 biedt een overzicht van de relatie tussen deze typologie voor organisatie-
omgeving en drie typologieën voor organisatie-interne kenmerken, namelijk voor
s[rategievorming, s[ructuur en cultuur (vergelijk Koopman 8r Pool, 1990, p. 162).
Daaruit komt onder meer naar voren dat organisatie-interne typologische varianten
vaak worden aangeduid met karakteristieke namen die gemakkelijk worden
geassocieerd met de `waardering' op de hiervoor genoemde dimensies.

Diverse Nederlandse auteurs hebben op grond van hier genoemde typologische
indelingen proberen aan te geven dat een samenhang bestaat tussen typerende
organisatiekenmerken en binnen organisaties gehanteerde HRD-activiteiten (Van
Gelder, 1990; Van der Krogt, 1990; Van der Krogt 8c Plomp, 1989; Schramade,
1991; Thijssen, 1991b; Versloot, 1991). Deze publikaties ontberen evenwel
empirische onderzoeksgegevens.

Tabel 2.1 Stereotiepe varianten in organisatie-omgeving en daaraan gerelateerde
organisatie-interne varianten in strategievonning, stnictuur en cultuur

Typologie Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

Organisatie-omgeving Dynamische, Stabiele, Stabiele, Dynamische,
(Quinn, 1984) eenvoudige eenvoudige complexe complexe

omgeving omgeving omgeving omgeving

Strategievorming Neo-rationeel Bureaucratisch Arena- Open-eind-
(Koopman 8i Pool, 1990) model model model model

Structuur Eenvoudige Machine- Professionele Adhocratische
(Mintzberg, 1983, 1989) structuur bureaucratie bureaucratie structuur

Cultuur Machts- Rol- Individuen- Netwerk-
(Harrison, 1972) cultuur cultuur cultuur cultuur
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In enkele publikaties (Thijssen, 1993a, 1995b) zijn wij, uitgaande van de in tabel
2.1 genoemde typologieën, nader ingegaan op de samenhang tussen stereotiepe
organisatiekenmerken en de vier typen van HRD-ac[iviteiten, die wij in hoofdstuk
1 hebben onderscheiden op grond van ordening naar abstractieniveau en formali-
satiegraad. De door ons uitgewerkte samenhang laat zich beknopt samenvatten in
twee voor empirisch onderzoek te operationaliseren premissen.

a. HRD-activiteiten met een relatief hoog abstractieniveau (- veel nadruk op `far
transfer') zullen vooral voorkomen in organisaties die opereren in een relatief
complexe omgeving en die te karakteriseren zijn als relatief flexibel (qua strategie-
vorming, structuur en cultuur).

b. HRD-activiteiten met een relatief hoge formalisatiegraad (- veel nadruk op
scholing) zullen vooral voorkomen in organisaties die opereren in een relatief
stabiele omgeving en die te karakteriseren zijn als relatief bureaucratisch of
procedureel (qua strategievorming, struc[uur en cultuur).

Door ons is onderzoek verricht naar diverse op grond van deze premissen
geconcretiseerde verwachtingen. In dit kader is vooral de laatstgenoemde premisse
van belang, omdat die aangeeft welke typen organisaties veel nadruk leggen op
formele HRD-activiteiten, op scholing dus. De daarmee verband houdende in ons
onderzoek betrokken verwachting was, dat voor he[ waarborgen van de
inzetbaarheid van personeelsleden, ook van oudere personeelsleden, binnen een
relatief sterk bureaucratische organisatie-interne context en in een relatief stabiele
omgeving vooral gebruik gemaakt zou worden van formele HRD-activiteiten.
Anders gezegd: onze vooronderstelling was dat de scholing van (oudere)
personeelsleden naar verhouding de meeste nadruk zou krijgen in organisaties
waarvan de cultuur, structuur en strategievorming als relatief sterk bureaucratisch
of procedureel valt te typeren en de omgeving als vrij stabiel.

Bij dit exploratieve onderzoek zijn als respondenten in totaal 57 HRD-adviseurs
betrokken, die allen een vragenlijst hebben ingevuld over een organisatie (of orga-
nisatie-onderdeel) waar zij reeds langere tijd werkzaam waren. De vragenlijsten
zijn ingevuld voor 37 over uiteenlopende bedrijfstakken verdeelde organisaties, als-
mede voor 20 organisaties uit eenzelfde bedrijfstak, het bankwezen.
Eerst diende door de respondenten te worden afgewogen welke van de door ons
voorgelegde, in beknopte karakteristieke bewoordingen omschreven varianten in
cultuur, structuur, strategievorming en organisatie-omgeving zij het meest typerend
vondcn voor hun organisatie.
Vervolgens diende door de respondenten te worden aangegeven op welke van de
vier (eveneens beknopt omschreven) typen HRD-activiteiten in hun organisatie
naar verhouding de meeste nadruk werd gelegd, alsook het aantal dagen dat het
afgelopen jaar gemiddeld aan scholing was besteed (voor het totale personeel en
voor het segmen[ veertigplussers afzonderlijk).

De verkregen onderzoeksresultaten vormden aanleiding voor de conclusie dat bij de
onderzochte organisaties in het algemeen sprake was van samenhang tussen HRD-
activiteiten en organisatie-typologische kenmerken (binnen de beide groepen onder-
zochte organisaties). Dat bleek vooral te gelden voor organisatiekenmerken als
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cultuur en swctuur. Waar deze kenmerken werden beoordeeld als relatief bureau-
cratisch of procedureel, werd naar verhouding veel nadruk gelegd op scholing, althans
wat het totale personeel betreft. Evenwel wat het segment aan veertigplussers betreft
(vaak een betrekkelijk klein percentage van het totale personeel), bleek de verwachte
samenhang afwezig. Bovendien kon worden vastgesteld dat het aantal
scholingsdagen voor veertigplussers van organisatie tot organisatie nogal varieerde,
zowel binnen de branche-heterogene groep als binnen de bankengroep, zonder dat
deze verschillen door de beschikbare gegevens op bevredigende wijze konden
worden verklaard. De `globale' wijze van onderzoek (`forced choice' uit vier
antwoorden, i.c. stereotiepe varianten) zou mede debet kunnen zijn aan de bescheiden
resultaten. Nader onderzoek, zo hebben wij de uitkomst geïntecpreteerd, zou zich
veeleer moeten richten op fijnmaziger organisatie-gebonden factoren dan op de grove
karakteristieken die nu eenmaal eigen zijn aan organisatie-typologische varianten.

Zonder meer gedetailleerd op de onderzoeksresultaten in te gaan (zie hiervoor
Thijssen, 1994b), kunnen wij constateren dat deze bevindingen als teleurstellend
kunnen worden beschouwd, althans bezien vanuit het oogmerk om te komen tot het
concretiseren van organisatie-gebonden factoren die verschillen in scholingsdeel-
name van oudere personeelsleden zouden kunnen verklaren.

2.4.3 HRM-gerelateerde bedrijfskundige condities als uitgangspunt voor
onderzoek

De conclusie dat minder grofmazige organisatie-gebonden factoren wellicht betere
aanknopingspunten zouden kunnen bieden voor het verklaren van scholings-
deelname onder oudere personeelsleden, heeft geleid tot een nadere oriëntatie op
literatuur over Human Resource Management (of kortweg HRM).

Rond het midden van de jaren [achtig zijn kort na elkaar vele publikaties versche-
nen over HRM: aanvankelijk vooral van Amerikaanse oorsprong (onder meer Beer
et al., 1984; Fombrun, Tichy 8c Devanna, 1984; Hall 8c Goodale, 1986), spoedig
daarna ook van Europese signatuur (onder meer Ackermann, 1986; Guest, 1987;
Storey, 1987), met inbegrip van Nederlandstalige literatuur (Van Dijck, 1989;
Kluytmans, 1989; Vloeberghs, 1987 en 1989).
Het begrip HRM is door voornoemde auteurs gebruikt om uitdrukking te geven aan
een nieuwe visie op de factor arbeid, een visie die veel nadruk legt op de betekenis
van Human Resource Development, de ontwikkeling van menselijk potentieel in
een organisatie. Di[ menselijk potentieel wordt primair gezien als een `bron van
opbrengsten' waarin geïnvesteerd moet worden om een organisatie in tijden van
verandering succesvol te doen zijn. In literatuur over HRM wordt veel belang
gehecht aan de relatie tussen de ontwikkeling van personeel enerzijds en de interne
en externe bedrijfskundige condities voor het functioneren van organisaties
anderzijds. HRM, en als waardevolle component daarvan HRD, is zodoende een
strategische factor van belang. Teneinde uitdrukking te geven aan het strategisch
belang van een bedrijfskundige inbedding van HRM en HRD wordt wel gesproken
over Strategie Human Resource Management ( zie onder meer Fombrun, Tichy 8c
Devanna, 1984; Harrison, 1994; Wright 8t Snell, 1991) en Strategic Human
Resource Development ( Mulder, Romiszowski 8t Van der Sijde, 1990; Rothwell 8t
Kazanas, 1989).
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HRM is geen nauwkeurig te definiëren theoretisch construct, terwijl ook over de
betekenis van HRM in de praktijk van arbeidsorganisaties diverse onduidelijkheden
bestaan (Hendry 8r Pettigrew, 1990; Kluytmans 8c Paauwe 1991).
Sceptici stellen dat HRM nogal eens gehanteerd wordt als een nieuw label en dat
benamingen als personeelsbeleid, personeelsmanagement of personeelswerk
slechts zijn vervangen door het modern klínkende Human Resource Management,
zonder dat aan een wezenlijk andere visie op personeel gestalte is gegeven (Legge,
1989; Singh, 1992; Tissen, 1991). In aansluiting daarop noemen sommige auteurs
(Tissen, 1991; Van der Zwaan, 199 ]) bepaalde criteria om onderscheid te maken
tussen `echt HRM' en `quasi HRM' (- traditioneel personeelsmanagement).
Anderen geven aan dat HRM gezien moet worden als een brede stroming,
waarbinnen veel ruimte bestaat voor uiteenlopende opvattingen (Ackermann, 1986;
Hendry 8t Pettigrew, 1990; Kluytmans 8z Paauwe, 1991; Towers, 1992; Wright 8z
Snell, 1991).

Om een beeld te krijgen van bedrijfskundige condities die vanuit diverse
opvat[ingen over HRM van belang geacht worden voor scholingsdeelname, is door
ons een literatuurstudie verricht. Daarin zijn zowel specifieke publikaties over
HRM betrokken, alsook daaraan gerelateerde literatuur gericht op bedrijfskundige
benaderingen van HRD.
Uit geïnventariseerde publikaties zijn uitspraken van auteurs geselecteerd en
gecategoriseerd tot zeven bedrijfskundige condi[ies die bevorderlijk zouden kunnen
zijn voor HRD-activiteiten van formele aard, i.c. voor scholingsactiviteiten. De
indeling kom[ sterk overeen met twee andere op literatuurstudies gebaseerde
indelingen, namelijk van Alberink (1993a) en van Huberts (1992).
Deze zeven bedrijfskundige condities hebben wij geclusterd tot twee categorieën,
door ons betiteld als respectievelijk bedrijfskundige randcondities of macro-
bedrijfskundige condities en managerial condities of micro-bedrijfskundige
condities. Een globaal overzicht van de diverse bedrijfskundige condities, met
tussen haakjes daarachter een beknopte typering, is opgenomen in tabel 2.2 (zie
voorts Thijssen 8c Prevoo, 1994).

Tabel 2.2 Bedrijfskundige condities die kunnen samenlumgen met scholing

Macro-bedrijfskundige condities of bedrijfskundige randcondities

1. Afzetmarktsituatie Icliëntvariatie en concurrentiedruk)
2. Financiële situatie (rendementspositie)
3. Technologische situatie (diffusie informatietechnologie)
4. Personele situatie (aard en omvang personele bezettingl

Micro-bedrijfskundige condities of managerial condities

5. Personeelsplanning (planmatigheid vraag~aanbod-aanpak)
6. Werkklimaat (innovatiebevorderende werksituatie)
7. Managerskenmerken (antecedenten en opvattingen managers)

De in tabel 2.2 gekozen hoofdindeling is min of ineer verwant met diverse andere
tweedelingen van bedrijfskundige condities die worden aangetroffen onder uiteen-
lopende benamingen als: macro versus micro, contextuele versus inhoudelijke
aspecten, exogene versus endogene factoren of algemene organisatiecondities
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versus managementcondities ( zie onder meer Aalders, 1994; Alberink, 1993a;
Hendry 8r Pettigrew, 1990, Pauchant óc Mitroff, 1992).

In de door ons gekozen hoofdindeling geldt als onderscheidingscriterium: de mate
waarin condities door het management zijn te beïnvloeden.
De macro-condities of bedrijfskundige randcondities zijn door het management van
een organisatie of organisatie-onderdeel slechts in vrij beperkte mate te beïn-
vloeden. Zij kunnen, zeker op korte termijn, in overwegende mate als gegeven
worden beschouwd, indien zich althans geen bijzondere calamiteiten of incidenten
voordoen (bijvoorbeeld faillissementen, fusies, langdurige stakingen enz.). Hun
samenhang met scholingsdeelname kan gezien worden als `contextual pressure', als
een `dwingende invloed' vanuit de organisatie-externe en de organisatie-interne
context' (zie onder meer Fombrun, Tichy 8c Devanna, 1984; Vloeberghs, 1989).
Het zijn de micro-condities die op korte termijn en in hoge mate door het manage-
ment worden bepaald of althans kunnen worden beïnvloed. Het gaat hier in het
bijzonder om factoren die met het actuele denken en handelen van het management
te maken hebben. Hun samenhang met scholingsdeelname kan gezien worden als
`managerial impact', als een directe consequentie van het gevoerde management
(zie onder meer Hendry 8c Pettigrew, 1990; Keep, 1989; Yukl, 1989).
Conform dit onderscheidingscriterium tussen macro en micro wordt bijvoorbeeld
het opstellen van plannen voor loopbaanmanagement gerekend tot de micro-
condities en een gegevenheid als het totaal aantal personeelsleden tot de macro-
condities.

Belangrijk is de vraag in hoeverre verschillen in scholingsdeelname toegeschreven
kunnen worden aan macro-condities dan wel aan micro-condities, omdat het
antwoord daarop tevens inzicht kan bieden in de beïnvloedbaarheid van
scholingsdeelname en inze[baarheid.

In een door ons gehouden exploratief onderzoek naar deze vraag hebben wij
gekozen voor een meervoudige case study, i.c. case research waarbij meerdere
selectief bepaalde cases zijn betrokken ( zie Biemans 8z Van der Meer-Kooistra,
1994a en ]994b; Yin, 1989; Van der Zwaan, 1990).
Bij deze case study zijn vier cases van verschillende aard betrokken, i.c. vier lokale
Nederlandse banken die als `losjes gekoppelde', autonome business units binnen
een groot concern opereren (zie voor een beschrijving eventueel hoofdstuk 1.4.2).
Zij zijn twee bij twee gegroepeerd naar:
- substantiële verschillen in personele omvang, een variabele behorend tot de

categorie macro-bedrijfskundige condities;
- substantiële verschillen in hoogte van het totale scholingsbudget per bank, als

percentage van de loonsom, een variabele behorend tot de categorie micro-be-
drijfskundige condities.

De case study heeft zich gericht op de scholingsdeelname van de in totaal circa
tachtig bij de banken werkzame 35- [ot 55-jarigen, de algemeen directeuren uit-
gezonderd. De algemeen directeuren hebben per bank een vragenlijst ingevuld die
handelde over de macro-bedrijfskundige condities. Voor de micro-bedrijfskundige
condities zijn - gezien de mogelijke onderlinge verschillen - alle managers onder-
vraagd over hun eigen afdeling. Gegevens over de scholingsdeelname van 35-
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plussers en hun loopbaangegevens in ruimere zin (inzetbaarheidskansen,
mobiliteitsverleden enz.) zijn verzameld door daarover alle 35-plussers te
ondervragen, terwijl daarover ook hun directe chefs zijn ondervraagd. Voor het
overige zijn ter aanvulling en controle uit beschikbare datasystemen diverse typen
van gegevens afgeleid.

De meest algemene conclusie die op grond van de onderzoeksresultaten kon
worden getrokken, was dat de vastgestelde bedrijfskundige condities slechts in
beperkte mate bleken samen te hangen met de scholingsdeelname van oudere
personeelsleden, ofschoon de deelnameverschillen zowel tussen de vier banken
maar vooral ook binnen de vier banken aanzienlijk bleken te zijn.

De samenhang tussen macro-bedrijfskundige condities en de scholingsdeelname
van oudere personeelsleden was zonder meer gering te noemen. De personele
situatie ( i.c. de personele omvang) bleek nog van enig belang te zijn (grotere
omvang - iets hogere deelname), voor de afzetmarktsituatie, de financiële situatie
en de technologische situatie was dat niet of nauwelijks het geval.

Anders dan de macro-bedrijfskundige condities bleken de micro-bedrijfskundige
condities in zijn algemeenheid in redelijke mate samen te hangen met de scholings-
deelname van 35-plussers. Dat gold naar verhouding nog het minst voor de
managerskenmerken (hun opvattingen en achtergrondkenmerken). Een innovatie-
bevorderend werkklimaat en een planmatige aanpak van discrepanties tussen
arbeidsvraag en -aanbod (i.c. personeelsplanning) bleken een positieve invloed te
hebben op de scholingsdeelname van 35-plussers. Wat de personeelsplanning
betreft, bleek dat 35-plussers duidelijk `meeprofiteren' van een hoger scholings-
budget. Anders gezegd: hoe hoger de totale investering in scholing, hoe kleiner de
kans dat het budget selectief aan jongeren werd besteed en hoe groter de kans dat
ouderen min of ineer naar evenredigheid aan scholing deelnamen.

Deze bevinding is enigermate in tegenspraak met de pessimistische opvatting dat
oudere personeelsleden toch altijd `vergeten worden'. Dit `vergeten worden' bleek
minder gauw te gebeuren, als de opleiding en ontwikkeling van het totale personeel
op meer planmatige wijze door managers werd benaderd.
Planmatigheid kwam vooral tot uitdrukking in het vroegtijdig en systematisch
bespreken en aanbieden van facilitaire condities, zowel van technische aard
(vergoeding scholingskosten en -tijd) als van sociale aard (ondersteuning, stimule-
ring). Deze faciliteiten bleken overigens niet slechts per bank maar ook per
manager binnen eenzelfde bank te verschillen. In het algemeen waren managers
echter terughoudend met scholingsdeelname-adviezen aan 35-plussers en toonden
ze weinig betrokkenheid bij hun ontwikkelingsmogelijkheden.

De constatering dat micro-condities voor de scholingsdeelname van oudere perso-
neelsleden van meer belang zijn dan macro-condities impliceert dat de scholings-
deelname van 35-plussers veeleer een kwestie is van `managerial impact' dan van
`contextual pressure', al blijft ook de `managerial impact' op scholingsdeelname in
de onderzochte cases vrij beperkt.
Het feit dat, in het hiervoor beschreven onderzoek, evenals in een beperkt aantal
andere empirische studies (vergelijk Warmerdam 8i Van den Berg, 1992), veeleer
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micro-bedrijfskundige condities van belang blijken, is wellicht te verklaren vanuit
het verschijnsel dat wel wordt aangeduid als `managerial choice'. Diverse auteurs
wijzen er namelijk op (Child, 1987; Johnson á Scholer, 1988; Mills, 1985;
Pettigrew, 1987; Watson, 1986) dat managers zich niet gedragen als `letterlijke
vertalers' van aanwezige omstandigheden in hun interne of externe werkomgeving.
Managers `fotograferen' hun omgeving niet, maar zij percipiëren de omstandig-
heden, dat wil zeggen zij filteren en interpreteren de werkelijkheid en op grond
daarvan nemen zij bepaalde maatregelen, daarbij hun vrijheidsgraden benuttend
conform hun eigen preferente inzichten.

De constatering dat de macro-bedrijfskundige condities van geringe betekenis zijn
voor de scholingsdeelname van oudere personeelsleden kan als een bevestiging
worden gezien van de `teleurstellende' resultaten afkomstig uit het eerder vermelde
onderzoek naar organisatie-typologische kenmerken. Organisatie-typologische
kenmerken, zoals door ons onderzocht, zijn namelijk te beschouwen als
`gestandaardiseerde', ideaaltypische macro-bedrijfskundige condities en zijn
duidelijk minder verwant met micro-bedrijfskundige condities.

Zonder het belang van de verkregen onderzoeksresultaten, in het bijzonder betref-
fende de micro-condities, te willen bagatelliseren, moeten wij vaststellen dat de
betekenis ervan voor het verklaren van verschillen in scholingsdeelname van
oudere personeelsleden vrij bescheiden te ncemen is. Voor meer inzicht in deze
verschillen is nader onderzoek nodig.

Bij de keuze van de richting voor dergelijk vervolgonderzoek hebben wij ons laten
leiden door suggesties van respondenten. Zowel aan 35-plussers als aan hun
managers is gevraagd naar de in hun ogen belangrijkste invloedsfactoren voor de
scholingsdeelname van oudere personeelsleden.
Naast bepaalde privé-factoren (met de leeftijd afnemende gezondheid, deelname-
verwachting vanuit gezinssituatie), zijn daaruit zeer algemeen factoren naar voren
gekomen die te maken hebben met een adequate inrichting van opleidingen.

Over de gehele linie (zowel genoemd door veel 35-plussers alsook door veel van
hun managers) is aangegeven dat beslissingen omtrent het al of niet deelnemen aan
opleidingen sterk beïnvloed zouden worden door de mate waarin de inrichting van
deze opleidingen (qua opzet en uitvoering) zou passen bij de preferenties van
oudere personeelsleden. Opleidingen die bestaan uit korte toepassingsgerichte
modulen en die aansluiten bij de voorkeur en ervaring van oudere personeelsleden,
zouden de deelnamemotivatie en daarmee de deelnamebeslissing positief beïnvloe-
den, naar hun verwachting in veel sterkere mate dan de onderzochte macro- en
micro-bedrijfskundige condities.

Een en ander komt neer op de opvatting dat oudere personeelsleden over de
inrichting van opleidingen (voorafgaande aan de start) pre-concepties en percepties
bezitten die van invloed zijn op het al of niet deelnemen. Deze opvatting sluit aan
bij de conclusie uit eerder vermeld onderzcek naar bedrijfsopleidingen (zie
paragraaf 1.3.2) dat contextuele factoren met een leersituatie-gebonden karakter
van belang zijn voor scholingsdeelname van oudere personeelsleden (Belbin 8c
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Belbin, 1972; Hill 8t Elias, 1990). Op de hiermee samenhangende problematiek
wordt in het volgende hoofdstuk nader ingegaan.
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3. Opleiding in instructie-psychologisch
perspectief -

3.1 Inleiding

Aan het einde van het vorige hoofdstuk is aangegeven dat scholingsdeelname,
wellicht méér dan door eerder besproken bedrijfskundige condities, beïnvloed zou
kunnen worden door de pre-concepties en percepties die potentiële deelnemers
hebben van de inrichting van opleidingen.
Door bij de inrichting van opleidingen hiermee rekening te houden zou de besluit-
vorming omtrent deelname (positief) kunnen worden beïnvloed. Deze mogelijke
invloed kan betrekking hebben op het al of niet beginnen aan bepaalde opleidingen
(aanvangsbeslissingen), maar ook op het al of niet voortijdig stoppen met bepaalde
opleidingen (voortgangsbeslissingen).
Het bestuderen van mogelijke relaties tussen de inrichting van opleidingen (opzet
en uitvoering) en diverse karakteristieken van (potentiële) deelnemers vormt een
belangrijk object van de `instructional psychology' of ins[ructie-psychologie
(Boekaerts 8z Simons, 1993; De Klerk, 1983; Resnick, 1976), maar ook van de
onderwijskunde, de volwasseneneducatie en de instructietechnologie (Boekaerts,
1982; Van der Kamp, 1993a; Pieters, 1992).
Op begrenzingsproblemen tussen deze zich met instructie bezighoudende
disciplines wordt hier niet ingegaan. Het is wel van belang te beseffen dat het begrip
instructie in elk van de hier genoemde wetenschappelijke disciplines veel breder is
dan wel eens in de dagelijkse opleidingspraktijk van arbeidsorganisaties wordt
verondersteld. In feite sluit instructie alle HRD-activiteiten in die opzettelijk
gearrangeerd zijn om het verwerven van kwalificaties te bevorderen (vergelijk
Boekaerts 8c Simons, 1993; De Klerk, 1983; Resnick, 1976 en 1989).
De vraag hoe instructie-psychologische of onderwijskundige condities kunnen
worden afgestemd op diverse categorieën deelnemers van welke leeftijdsklasse dan
ook, is op uiteenlopende manieren te benaderen.

ATI-model
In de jaren tachtig zijn veel publikaties verschenen over onderzoek gebaseerd op het
zogenaamde ATI-model (`Aptitude Treatment Interaction'), waarbij gezocht is naar
optimale combinaties van deelnemerkarakteristieken of `aptitudes' en instructie-
typen of `treatments' (zie onder meer De Klerk, 1983; De Leeuw, 1979; Lodewijks,
1981; Michels, 1992; Simons, 1981; Span, 1977). Dit type onderzoek heeft zich
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vooral beziggehouden met de optimalisering van het leerresultaat en niet met de
besluitvorming tot deelname. Bovendien was dit onderzcek vooral gericht op kin-
deren en jeugdigen. Onderzoek onder volwassenen van oudere leeftijdscategorieën
heeft, voor zover ons bekend, nooit plaatsgevonden. Daar komt bij dat de
uitkomsten van bijna twee decennia ATI-onderzoek in het algemeen teleurstellend
zijn (zie Boekaerts, 1985; De Corte, 1985; De Klerk, 1985; Michels, 1992; Thijssen
8t Span, 1985a en 1985b). Om deze redenen lijkt de invalshoek van het ATI-model
voor onze problematiek minder relevant.

Leerstijlen
Ook in publikaties over leerstijlen wordt aandacht besteed aan de wijze waarop
opleidingen kunnen worden ingericht, teneinde te zijn afgestemd op verschillen
tussen categorieën van deelnemers. Uitgangspunt is dat er individuele verschillen
bestaan in de aanpak die mensen in leersituaties gewoonlijk hanteren en dat deze
verschillen teruggaan op preferenties bij het verwerken van informatie (vergelijk
Biggs, 1984; Fry 8c Kolb, 1979; Kolb, 1984; Pennings 8c Span, 1987; Schmeck et
al., 1991; Vermunt, 1992).
Indien de leerstijl van een bepaalde groep (potentiële) deelnemers eenmaal is
gediagnostiseerd, kan daarop vervolgens met een passende wijze van instructie
worden ingespeeld.

Van de leerstijltypologieën die in de literatuur voor handen zijn, wordt vooral de
typologie die bekend staat als de indeling van Kolb (Fry 8z Kolb, 1979; Kolb, 1984)
in het kader van bedrijfsopleidingen veel gehanteerd, onder meer omdat deze zich
expliciet richt op het leren van volwassenen in arbeidsorganisaties (Bakker, 1989;
Simons, 1988; Thijssen, 1988b). Echter, zowel de betrouwbaarheid van de leerstijl-
diagnose, als de achterliggende concepties van Kolbs leerstijltheorie zijn niet van
fundamentele kritiek gespeend (Van Helden, Van der Linden-Heeremans 8z Broeze,
1983; Hunsaker, 1981; Thijssen, 19886; Vermunt, 1992 en 1994a; West, 1982). Uit
empirisch onderzoek naar Kolbs leerstijlen bij oudere personeelsleden in het
bankwezen komt soortgelijke kritiek naar voren (Van de Graaff 8c Paans, 1986;
Thijssen, 1987b).

In meer recente studies naar leerstijlen wordt er de nadruk op gelegd dat het leer-
resultaat bij gebruik van bepaalde leerstijlen superieur is aan andere, hetgeen aan-
leiding is om veel aandacht te besteden aan het leren leren, i.c. het aanleren van
adequate metacognitieve vaardigheden, ook binnen het kader van bedrijfsopleidin-
gen (Simon, 1993; Vermunt, 1994a en 1994b). Noch Simon, noch Vermunt richten
zich overigens in het bijzonder op oudere personeelsleden. Wel constateert Vermunt
dat personeelsleden van een lager functieniveau en een hogere leeftijd vaak een
ongerichte leerstijl hanteren, een leerstijl die wordt gekenmerkt door stuurloos
leergedrag, behoefte aan sociale steun en een slecht leerresultaat (zie Vermunt,
1994a, p. 9 e.v.).
In zijn algemeenheid wordt in onderzoek naar leerstijlen weinig aandacht besteed
aan oudere volwassenen. Op een enkele recente uitzondering na (De Ponti, 1995)
ligt het accent op jeugdige personen en vooral ook op jongere volwassenen.
Bovendien wordt niet of nauwelijks ingegaan op de participatieproblematiek, het op
grond van leerstijlverschillen verklaren van het al of niet deelnemen aan opleidin-
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gen. Vooral het verklaren van verschillen in leenesultaat is in leerstijlonderzoek
object van studie.

l~olwassen enedu catie
Dat ligt duidelijk anders in de literatuur over volwasseneneducatie. Ofschoon de
categorie van de zogenaamde `young adults' (volwassenen tot begin dertig) in
bepaalde publikaties ook expliciet object van studie vormt (Evans, 1994; King,
1992; Ryba, 1994), ligt het accent - nogal eens impliciet - veelal op wat hogere
leeftijden, terwijl de inrichting van opleidingsprogramma's vaak gerelateerd wordt
aan de participatieproblematiek (Cross, 1981; Dieleman 8c Van der Kamp, 1993;
Houtkoop óc Van der Kamp, 1988; Stroomberg, Van der Zee 8z Rosendaal, 1983;
Van der Zee, Rosendaal óz Stroomberg, 1984).
Dit vormt aanleiding om nader in te gaan op literatuur over de volwassenen-
educatie, teneinde een antwoord te vinden op de vraag welke (onderwijskundige)
condities van invloed kunnen zijn op scholingsdeelname van volwassenen, in het
bijzonder van oudere personeelsleden (paragraaf 3.2). Vervolgens zal verslag
gedaan worden van door ons verricht empirisch onderzoek naar het belang van
onderwijskundige condities voor scholingsdeelname in de midcareer (paragraaf
3.3). In de slotparagraaf (paragraaf 3.4) zullen de belangrijkste bevindingen van dit
hoofdstuk kritisch worden bezien.

3.2 Onderwijskundige condities en HRD-activiteiten

3.2.1 Volwasseneneducatie en participatie

De participatieproblematiek kent als thema binnen de volwasseneneducatie een
rijke traditie. Houtkoop 8z Van der Kamp (1992, p. 537) noemen participatie-
onderzoek zelfs `one of the "classical", recurrent themes in adult education'. Door
het emancipatorisch karakter dat veel studies in de volwasseneneducatie kenmerkt,
bestaat er relatief veel aandacht voor de participatie van volwassenen met een
beperkte vooropleiding en een bescheiden functieniveau;een categorie die ook in
het kader van Human Resource Development buitengewoon relevant is, omdat de
scholingsdeelname van deze categorie zo problematisch is (Van Meensel, 1992;
Onstenk, 1993).

In enkele publikaties (Darkenwald 8c Merriam, 1982; Van der Kamp 1993a;
Rubenson, 1987 en 1990) wordt gewezen op de samenhang die bestaat tussen
scholingsdeelname en omgevingsinvloeden die met het werk te maken hebben.
Daarbij worden onder meer contextuele factoren genoemd die goeddeels passen
binnen de categorieën van bedrijfskundige condities, die reeds eerder aan de orde
zijn gesteld. Ook verschillen tussen personeelsleden op hogerc en op lagere niveaus
worden in deze publikaties genoemd als samenhangend met scholingsdeelname.
Niet alleen zouden lager geplaatste personeelsleden doorgaans deelnemen aan
minder opleidingen en aan opleidingen van kortere duur, ook zou het werkklimaat
op lagere functieniveaus veel minder gelegenheid bieden tot het informeel verwer-
ven van nieuwe kwalificaties. Terwijl in studies naar bedrijfskundige context-
verschillen (onder meerAalders, 1994; De Koning et al., 1991; Van Terwisga 8c Van
Sluijs, 1990) nogal eens de vraag wordt gesteld in hceverre weinig deelname aan
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formele leeractiviteiten wellicht gecompenseerd wordt door extra veel informele
leeractiviteiten (de vraag naar empirische evidentie voor de zogenaamde
compensatiehypothese), wijzen bevindingen uit de volwasseneneducatie erop dat
het antwoord ontkennend zou zijn ( Rubenson, 1990; Van der Kamp, 1993a). Onder
meer door impulsen vanuit hun netwerken, alsook door vrijheidsgraden voor
experimenteren binnen hun taakpakket, zouden personeelsleden op hogere posities
veel meer informeel leren dan personeelsleden op lagere posities (Rubenson, 1990).
Voor wat de formele leeractiviteiten betreft, is het van belang dat door diverse
auteurs gewezen wordt op de restrictieve rol van iemands vooropleiding (zie onder
meer Cross, 1981; Houtkoop, 1985). Vooropleiding hangt zowel samen met functie-
niveau (selectie-effect) als met leeftijd ( generatie-effect) en wordt gezien als een
van de belangrijkste determinanten van scholingsdeelname ( vergelijk Van der
Kamp, 1993a, Tuijnman, 1989 en 1991).

Een en ander kan niet los worden gezien van het belang dat wordt gehecht aan
contextuele factoren die ]eersituatie-gebonden van aard zijn. Hiennee doelen wij op
ondenvijskundige condities die te maken hebben met de inrichting van een
opleiding. Diverse auteurs wijzen erop dat veel laagopgeleide volwassenen in hun
jeugd op school frustrerende ervaringen hebben opgedaan, hetgeen geleid heeft tot
onzekerheid en faalangst in formele leersituaties (Cross, 1981; Houtkoop, 1985;
Van der Kamp, 1993a). Door het scheppen van een goede sociale sfeer die een
veilig leerklimaat biedt, zouden aanwezige belemmeringen deels kunnen worden
weggenomen, zo wordt aangenomen (Cross, 1981; Darkenwald 8c Memam, 1982,
Jarvis, 1987: Malglaive, 1988).
Een tweede type conditie van onderwijskundige aard dat in het algemeen relevant
wordt geacht, betreft de toepasbaarheid van de leerstof. Praktische toepasbaarheid
komt naar voren als van essentieel belang, willen scholingsactiviteiten voor
(oudere) volwassenen uitnodigen tot deelname. De tolerantie ten opzichte van meer
abstracte, formele leerstofinhouden die niet direct in de prak[ijk gebruikt kunnen
worden, is zeer beperkt (Cross, 1981; Darkenwald 8c Merriam, 1982; Jarvis, 1987;
Meijers, 1993).
Ofschoon het belang van deze twee globaal aangeduide onderwijskundige condities
in overzichtspublikaties breed wordt onderschreven, laat de inhoudelijke specifi-
catie ervan te wensen over, waardoor sterk uiteenlopende operationele invullingen
mogelijk zijn. Dat komt in het bijzonder ook naar voren in vroeg empirisch onder-
zoek dat in ons land is verricht (Denteneer, 1980; Van Geffen, 1973).
Overzichten van meer gespecificeerde onderwijskundige condities zijn echter in de
volwasseneneducatie niet voorhanden om als mogelijke basis voor nader empirisch
onderzoek te gebruiken. Ten einde de hiervoor genoemde globale onderwijskundige
condities te preciseren en verder aan te vullen, is door ons een daarop gerichte
literatuurstudie ven-icht.

3.2.2 Specificatie onderwijskundige condiries

Bij de literatuurstudie ter specificatie van onderwijskundige condities is door ons
een bijzondere procedure gevolgd, die hierna slechts globaal wordt aangegeven (zie
voorts Thijssen, 1987b). Aan een tiental bedrijfsopleiders met veel ervaring is de
vraag voorgelegd de namen van een of ineer auteurs van internationale faam en
publikaties van hun hand te noemen. Het moest gaan om publikaties die deze
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bedrijfsopleiders beschouwden als geschikte bron voor concrete, in de praktijk
hanteerbare denkbeelden voor het inrichten van opleidingen voor volwassenen van
middelbare leeftijd of ouder. In totaal werden van zes auteurs publikaties twee of
meermalen genoemd, sommige van minder recente datum. Het betrof werk van
R.M. Belbin (deels samen met E. Belbin), M.S. Knowles, A.B. Knox, H. Ltiwe, J.
Rogers en H. Tietgens.
De teksten van deze publikaties zijn door ons gehanteerd als waren het protocollen:
zij zijn gescreend op uitspraken met concrete richtlijnen voor het inrichten
(opzetten en uitvoeren) van opleidingen. Vaak worden deze min of ineerterloops
vermeld, soms ook expliciet aangeduid als `leerprincipes' of onderwijskundige
condities (vergelijk Belbin óz Belbin, 1972; Knowles, 1988; Knox, 1987; L~we,
1975).
De aldus ontsiane lijst van uitspraken is gecategoriseerd en gereduceerd tot een lijst
van vijftien `leerprincipes', waarop het in paragraaf 3.3 te bespreken onderzoek is
gericht. Tabel 3.1 (linkerkolom) biedt er een overzicht van.
In tweede instantie is deze lijst van vijftien, op grond van expertoordelen, verder
`ingedikt' tot zes hoofd- of grondprincipes, waarop vervolgonderzoek is gebaseerd
(zie onder meer paragraaf 3.3.4) en waarvan in diverse publikaties verslag is gedaan
(Alberink, Cramer 8t Thijssen, 1994; Thijssen, 1989; Thijssen 8c De Greef, 1988).
Volledigheidshalve is de relatic tussen de oorspronkelijke vijftien `leerprincipes' en
de clustering tot zes zogenaamde grondprincipes eveneens in tabel 3.1
(rechterkolom)aangegeven.

Tabe! 3.1 Overzicht van de vijftien 'leerprincipes', ont[eend aan de volwasseneneducatie, en
de relatie tot de clustering van zes zogenamnde grondprincipes

Vijftien 'leerprincipes' 2es grondprincipes

1. Activering van de cursist nastreven
2. Memoriseren door de cursist

voorkomen
3. Feedback in specifieke bewoordingen

aangeven
4. Veel feedback-momenten aanbrengen
5. Samenhangend oriënteringskader

aanbieden
6. Relevante voorkennis actualiseren
7. Relevantie van het opleidingsdoel

onderkennen
8. Voor afzonderlijk toepasbare

cursusonderdelen zorgen
9. Competitie tussen deelnemers

vermijden
10. Aanwijzingen op beschermende

wijze overbrengen
11. Gedurende de opleiding veel sociale

support bieden
12. Gelijkwaardige docendcursist-

interacties realiseren
13. Duidelijk programma-overzicht

aanbieden
14. Flexibele, ruime tijdsplanning opzetten
15. Vrij open programma-opbouw

ontwerpen

A. Actieve verwerking
(cluster van 1 en 2)

B. Systematische feedback
(cluster van 3 en 41

C. Herkenbaarbegrippenkader
(cluster van 5 en 6)

D. Directetoepasbaarheid
(cluster van 7 en 8)

E. Aangepaste sociale context
(cluster van 9, 10, 11 en 12)

F. Aangepaste logistieke context
(cluster van 13, 14 en 15)
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Ofschoon de term `leerprincipes' in de literatuur wel vaker wordt gebruikt in de zin
als hiervoor aangegeven (zie onder meer Joughin, 1992; Williams, 1980), is dat
naar onze mening eigenlijk een minder juiste benaming (vergelijk Boekaerts 8r.
Simons, 1993; Resnick, 1989). Het gaat in feite om een bijzonder type instructie-
psychologische uitgangspunten of onderwijskundige condities, waarvan de
theoretische en empirische grondslagen doorgaans beperkt zijn. In het navolgende
deel zullen wij deze `principes' daarom aanduiden als onderwijskundige condities.
Het betreft hier onderwijskundige condities die teruggaan op prescriptieve vuist-
regels met een normatief karakter, zoals gebruikelijk in de zogeheten `Feiertags-
didaktik' of 'vuistregeldidactiek' (zie Lowyck, 1995; Peters, 1991). Wij volstaan
met een beknopte nadere beschrijving van deze vijftien onderwijskundige condities,
terwijl de `vuistregelachtige' aard ervan incidenteel door middel van citaten zal
worden geïllustreerd.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de denkbeelden van de afzonderlijke
auteurs verwijzen wij naar eerdere publikaties (Thijssen, 1987b; Thijssen 8c De
Greef, 1989).

1. Activering van de cursist nastreven
Het is van belang dat cursisten in de leersituatie mentaal actief en niet receptief
bezig zijn (Knox, 1987; Ldwe, 1975; Rogers, 1989). De traditionele didactische
werkvorm waarin de docent actief is en de deelnemers passief zijn, dient dus zo
veel mogelijk vermeden te worden. Zo spreekt Knox over het benutten van
gelegenheden tot actief leren (Knox, 1987). Ldwe gebruikt de volgende metafoor:
`Der Lernende ist nicht als ein "Gefí3R" zu betrachten, das zu "fullen" gilt' (Ldwe
1975, p. 199).

2. Memoriseren door cursist voorkomen
Voor volwassenen is het van belang dat met betekenisvol materiaal wordt gewerkt,
opdat zij niet klakkeloos behoeven te memoriseren (Belbin, 1969; Knox, 1987;
Rogers, 1989; Tietgens, 1981). Vaak wordt klakkeloos van buiten leren
`aangemoedigd' door de wijze waarop docenten leerstof aanbieden en leerresultaten
toetsen. De manier waarop volwassenen in leersituaties bezig zijn, moet een beroep
doen op hun inzicht en niet op hun geheugen. Rogers zegt daarover. `... the leamer
does not have to make special efforts to memorize. People remember things most
easely when they have been actively involved in them (...)' (Rogers, 1989, p. 48).

3. Feedback irt specifieke bewoordingen aangeven
Door auteurs als Belbin en Belbin (1972), Knox (1987), L6we (1975) en Rogers
(1989) wordt gewezen op het belang van feedback, met name de aard van feedback.
Zo wordt erop gewezen dat feedback gegeven dient te worden op een wijze
waardoor de deelnemers exact weten wat goed en fout is, in het bijzonder als ze
oefeningen of opdrachten moeten uitvoeren. Knox spreekt over `detailed and timely
feedback focused on improvement' (Knox, 1987, p. 161).

4. Veel feedback-momenten amibrengen
Feedback is niet slechts nodig om fouten te corrigeren. Ook als die niet geconsta-
teerd worden, is het nodig feedback te geven. Naast de specificiteit is dus ook de
frequentie waarmee feedback wordt gegeven van belang (Belbin, 1969; Knox,
1987; Rogers, 1989; Tietgens, 1981). Rogers zegt daarover: `There is a simple rule
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about the optimum to give feedback on learning: give it as soon as possible. The
best time to give comment is while the effort of making the attempt is still fresh and
the "arousal" effect is still there' (Rogers, 1989, p. 60).

S. Samenhangend oriënteringskader aanbieden
Kernbegrippen van een bepaalde cursus of van een cursusonderdeel kunnen het
beste in onderlinge samenhang worden aangeboden, zodat een inhoudelijk oriën-
teringskader ontstaat (Belbin 8c Belbin, 1972; Knox, 1987, Ldwe, 1975). Het
afzonderlijk introduceren van tetmen, losse feiten en `isolierte Einzelbeispiele'
(Ldwe, 1975, p. 196) kan beter worden vermeden.

6. Relevante voorkennis actualiseren
Uit eerdere ervaringen op het werk, tijdens opleidingen, alsook in privé-situaties
beschikken volwassenen over bepaalde voorkennis (begrippen, concepties, regels).
Het is wenselijk deze voorkennis `naar boven te halen', opdat de deelnemers zich
realiseren dat zij niet `blanco' (hoeven) beginnen, terwijl de docent de gelegenheid
krijgt bij die kennis aan te sluiten (Belbin 8z Belbin, 1972; Knowles, 1988;
Tietgens, 1977 en 1980). Onderlinge uitwisseling van belevingen en ervaringen
kunnen volgens Tietgens ook helpen de onzekerheid bij het begin van een nieuwe
opleiding te ondervangen (Tietgens, 1977).

7. Relevantie van het opleidingsdoel onderkennen
De inhoudelijke relevan[ie van het einddoel waar de opleiding [oe leidt, dient deel-
nemers vooraf duidelijk te zijn, opdat zij de praktische betekenis ervan herkennen
en erkennen (Belbin 8c Belbin, 1972; L'dwe, 1975; Knowles, 1988; Knox 1987).
Zeker voorafgaande aan de opleiding is het wenselijk zichtbaar te maken waazom
het uiteindelijke resultaat bruikbaar en zinvol is in de praktijk.

8. Lloor afzonderlijk toepasbare cursusonderdelen zorgen
Niet alleen het einddoel van een opleiding dient relevant te zijn: de opleiding dient
zo in elkaar te steken dat reeds na korte tijd praktisch nut blijkt. Daartoe dienen ook
kleinere cursusonderdelen op zichzelf toepasbaze leerresultaten op te leveren
(Belbin, 1969; Knowles, 1988; Knox, 1987). Belbin wijst op het stimulerende
kazakter van opleidingen waarvan reeds na enkele lessen concrete effecten zicht-
baar worden (Belbin, 1969).

9. Competitie tussen deelnemers vermijden
Een sterke nadruk op het leveren van prestaties, in het bijzonder in vergelijking met
andere cursisten, is voor veel volwassenen en ouderen onwenselijk, vanwege de
angst die zij hebben om (publiekelijk) te falen en de defensieve houding die daar-
door wordt opgeroepen (Knowles, 1988; Knox, 1987; Rogers, 1989). Rogers noemt
competitie zelfs `ideologically unsound'. Zij zegt voorts: `It is better for adults to
measure their progress against their own previous performance rather than to
attempt frantic rivalry with neighbours' (Rogers, 1989, p. 46).

10. Aanwijzingen op beschermende wijze overbrengen
Aanwijzingen (en met name corrigerende aanwijzingen) dienen door docenten op
`beschermende' wijze te worden gegeven, dat wil zeggen tactvol en vriendelijk
(Ldwe, 1975; Knowles, 1988; Knox, 1987; Rogers 1989). Daardoor wordt bijgt;-
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dragen tot een bevorderlijk leerklimaat. Knowles spreekt in dit verband over `a
climat that is tolerant of mistakes' (Knowles, 1988, p. 120).

11. Gedurende de opleiding veel sociale support bieden
Volwassen cursisten hebben steun van anderen nodig, omdat zij vaak onzeker zijn
van zichzelf, met name als zij langere tijd geen opleiding hebben genoten (Ldwe,
1975; Knox, 1987; Rogers, 1989). Het is voor hen belangrijk bij moeilijkheden niet
alleen te staan, maar op de sociale steun van derden (vooral van `lotgenoten') te
kunnen rekenen, en in kleine groepjes elkaar te helpen en te stimuleren. Bij langere
opleidingen stoppen volwassen deelnemers nogal eens als hun `studiemaatje' er ook
mee ophoudt.

12. Gelijkwaardige docentlcursist-interacties realiseren
Een autoritaire of neerbuigende houding van een docent kan een gevcel van
onzekerheid of een gebrek aan zelfvertrouwen bij volwassen cursisten verergeren.
Een informele sfeer waarin docent en cursist op gelijke voet van gedachten wisselen
over beiderlei inzichten in plaats van een stereotiepe rolverdeling tussen de
`wetende' docent en de `onwetende' cursist is van groot belang ( Belbin 8r. Belbin,
1972; Knowles, 1988; Knox, 1987; Tietgens, 1977).

13. Duidelijk programma-overzicht aanbieden
Voorafgaande aan de opleiding dient een overzicht te worden geboden van de
globale programmastructuur (Belbin 8z Belbin, 1972; Knox, 1987; Tietgens, 1977).
Zo kunnen deelnemers een beeld krijgen van welke onderdelen aan de orde komen,
in welke volgorde en op welke tijden. Een dergelijk programma-overzicht biedt
houvast en zorgt ervoor dat volwassenen niet het gevoel hebben in een zwart gat te
moeten springen.

14. Flexibele, ruime tijdsplanning opzetten
Het is voor volwassenen van speciaal belang een sterke tijdsdruk te vermijden
(Belbin 8t Belbin, 1972; Ldwe, 1975; Knox, 1987; Rogers, 1989). Het is bijzonder
wenselijk als de tijdsplanning zo is opgezet dat tempodifferentiatie mogelijk is.
Knox zegt daarover tegen opleiders: `Most adults learn most tasks best when they
set their own pace. Their opportunities to do so depend on your planning and
flexibilíty' (Knox, 1987, p. 157).

I5. Vrij open programma-opbouw ontwerpen
De opbouw van het programma dient ruimte te bieden voor inspraak van volwassen
deelnemers, ook nadat de opleiding reeds van start is gegaan (Knowles, 1988;
Knox, 1987; Rogers, 1989). Inspelen op (tussentijds) rijzende behoeften aan
programma-aanpassingen (uitbreiding of herordening van onderdelen) in overleg
tussen docenten en deelnemers moet mogelijk zijn, zonder de globale programma-
structuur te niet te doen (zie punt 13). Knowles spreekt in dit verband over `mutual
planning' (Knowles, 1988, p. 117).

Voor een goed begrip van de betekenis van deze onderwijskundige condities is het
van belang een aantal aanvullende opmerkingen te maken.
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a. De hiervoor genoemde vuistregels zijn volgens de geraadpleegde literatuur van
belang voor volwassenen, maar slechts zelden wordt expliciet aangegeven om
welke leeftijdsfase het gaat. Wel komt uit de beschrijvingen naar voren dat het om
een met de leeftijd toenemend belang zou kunnen gaan. Zo worden bijvoorbeeld
jongvolwassenen (categorie 21 tot 30 jaar) zelden genoemd in voorbeelden
waarmee het typisch belang van deze vuistregels wordt ge'illustreerd (Evans, 1994;
King, 1992; Ryba, 1994). Empirische evidentie voor een toenemend belang bij een
hogere leeftijd bestaat echter niet.

b. Ook als wij kijken naar het belang van deze vuistregels voor scholing binnen de
context van arbeidsorganisaties is empirische evidentie in het algemeen genomen
nagenoeg afwezig. Een uitzondering vormt het werk van Belbin, die (uitgaande van
onderwijskundige condities uit de open volwasseneneducatie in Groot-Brittannië)
in OECD-verband, onderzoek deed naar omscholingsmogelijkheden van oudere
personeelsleden (Belbin 8c Belbin, 1972).

c. De theoretische verklaring die de diverse auteurs aangeven voor het gebruik van
de door hen voorgestane vuistregels, is doorgaans zeer summier, zo niet afwezig
(Van der Kamp, 1993b). Het enige min of ineer gemeenschappelijke denkbeeld dat
als verklaring wordt gebruikt, is het feit dat (oudere) volwassenen in tegenstelling
tot kinderen en jeugdigen over veel ervaringen beschikken en dat het van belang is
bij de inrichting van opleidingen daarmee rekening te houden. Opvallend is
overigens dat de geraadpleegde auteurs de door hen aanbevolen vuistregels veelal
baseren op hun ervaringen met behoeften van deelnemers, terwijl zij eigenlijk (ook)
bedoeld zijn om de participatie van niet-deelnemers te stimuleren. Zeker
volwassenen met een lagere vooropleiding (zowel de wel- als de niet-deelnemers)
worden in dit kader - vaak impliciet - als een min of ineer homogene groep
beschouwd.

d. Onduidelijk blijft vaak of de door auteurs genoemde vuistregels van belang zijn
om goede leerprestaties te behalen en~of om volwassenen te stimuleren tot
deelname. Dat het bevorderen van deelname in de volwasseneneducatie een
belangrijk thema is, komt echter wel vrij algemeen naar voren, zowel wat betreft
het beginnen aan opleidingen, als het voorkomen van uitvallen tijdens opleidingen.
Daarbij speelt zeker mee, dat de meeste hiervoor genoemde auteurs primair uitgaan
van de 'open' volwasseneneducatie waar de vrijwilligheid van deelname
`maximaal' is (Cross, 1981; Dieleman 8z Van der Kamp, 1993; Houtkoop 8t Van der
Kamp, 1988; Stroomberg, Van der Zee ~ Rosendaal, 1983; Van der Zee, Rosendaal
8z Stroomberg, 1984).

Tenslotte nog een opmerking van meer algemene aard.
De vijftien onderwijskundige condities zijn, zoals vermeld, gebaseerd op een zestal
volgens een bijzondere procedure geselecteerde auteurs. In tweede instantie is ons
gebleken dat de denkbeelden van deze auteurs bepaald niet uniek zijn, maar
eveneens bij veel andere auteurs blijken te leven (Van Bommel, 1986; Cross, 1981;
Jarvis, 1987; Kenney 8r Reid, 1986; Kidd, 1973; Lovell, 1980; Mezirow, 1983;
Miller, 1987; Pággeler 8z. Wolterhoff, 1981; Siebert, Dahms 8c Karl, 1982; Tough,
1979). Uit deze en andere publikaties over volwasseneneducatie (onder meer
Bosman, 1990 en 1992, Houtkoop 8i Jansen, 1984) blijkt dat het relevant is bij
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onderzoek naar het belang van onderwijskundige condities ook het belang van
bepaalde persoonlijke factoren te betrekken, iets wat ook reeds in eerder vermeld
onderzoek naar bedrijfsopleidingen (Belbin 8z Belbin, 1972; Hill 8c Elias, 1990) is
aangegeven (zie paragraaf 1.3.2). Op deze problematiek wordt hierna ingegaan.

3.2.3 Betekenis van persoonlijke factoren

Factoren van persoonlijke aard worden in de volwasseneneducatie van grote bete-
kenis geacht. Ze kunnen inzicht bieden in de mate waarin individuele verschillen
het al of niet deelnemen kunnen verklaren, alsmede in het type condities (van
onderwijskundige of andere aard) dat mogelijk tegemoet kan komen aan de diverse
belemmeringen die door (potentiële) deelnemers worden ervaren (zie onder meer
Cross, 1981; Darkenwald 8i Merriam, 1982; Houtkoop 8i Van der Kamp, 1992).
Er is veel onderzoek verricht naar persoonlijke factoren, die een rol spelen bij
deelname aan bepaalde opleidingen (Bosman, 1990 en 1992; Cross, 1981;
Doerbecker c4c Hake, 1979; Doets, 1988; Enckevort 8t Doerbecker, 1972; Hayes,
1988; Hoksbergen, Kleve óz Van der Klooster, 1981; Houtkoop, 1987; Houtkoop 8c
Jansen, 1984; Kempkens, ] 988).

Uit deze studies komen de navolgende factoren als belangrijk naar voren.
- Bepaalde attitudes en dis~sities als intelligentie, faalangst, preferenties,

prestatiemotivatie en vooral o.gk zelfcompetentie (self-efficacy). Zie onder meer
Bosman (1990 en 1992), Hayes (1988) en Tuijnman (1989).

- Bepaalde privé-omstandigheden die te maken hebben met iemands welbevinden
(bijvoorbeeld gezondheidsaspecten), iemands leefsituatie (bijvoorbeeld ver-
wachting vanuit gezin om a] of niet deel te nemen) of sociaal-maatschappelijke
context (bijvoorbeeld een intensief verenigingsleven). Zie onder meer Bosman
(1992), Cross (1981) en Houtkoop 8z Jansen (1984).

- Loopbaansituatie-gebonden kenmerken zoals: beroepsmatig niveau (bijvoor-
beeld daarmee samenhangende netwerken en vrijheidsgraden), ervarings-
verleden (bijvoorbeeld initiële schoolloopbaan, eerdere vervolgopleidingen,
eerder vervulde functies) en loopbaanperspectieven (bijvoorbeeld verwachte
kansen en bedreigingen). Zie onder meer Houtkoop óc Jansen (1984), Rubenson
(1990) en Tuijnman (1989).

- Leeroriëntaties of motieven die de aanleiding vormen om te gaan deelnemen,
zoals motieven van intrinsieke aard (bijvoorbeeld plezier in het leren of in
individuele ontplooiing), motieven van extrinsieke of instrumentele aard
(bijvoorbeeld het verbeteren van bepaalde loopbaankansen) en conditionele
motieven (bijvoorbeeld zich aangetrokken voelen door sociale omstandigheden
waaronder een opleiding plaatsvindt). Zie onder meer Boshier 8z Collins (1985),
Doets (1988), Enckevort 8c Doerbecker (1972), Knowles (1988) en Meijers
(1993).

Opgemerkt dient te worden dat de hier aangegeven opsomming niet volledig is,
terwijl ook sprake is van `overlappingen' tussen de genoemde groepen van factoren.
Zo is bijvoorbeeld een factor als loopbaanperspectieven binnen twee groepen te
plaatsen. Gesteld kan worden dat tussen de hiervoor genoemde auteurs geen
overeenstemming bestaat omtrent onderverdelingen van persoonlijke factoren.
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Zelfs bestaat er geen consensus over datgene wat wel en wat niet tot de persoonlijke
factoren gerekend dient te worden (vergelijk Bosman, 1992; Cross, 1981).
Wel is duidelijk dat sommige persoonlijke factoren in ons geval voor nader
onderzoek in meerdere mate relevant zijn (bijvoorbeeld scholingservaring) en
andere in mindere mate (bijvoorbeeld gezondheid). Om het relatieve belang van de
eerder aangegeven onderwijskundige condities te identificeren en te nuanceren,
dient vooral aandacht geschonken te worden aan enkele hierna te bespreken
persoonlijke factoren met een loopbaansituatie-gebonden karakter. Daarop gaan wij
hier nader in.

Meijers komt in een overzichtsartikel tot de conclusie, dat het zogeheten
instrumentele motief, i.c. de behoefte om loopbaanperspectieven te verbeteren
`verreweg de belangrijkste reden' vormt om te gaan deelnemen (Meijers 1993, p.
189). Dit betekent dat vooral aan scholing wordt deelgenomen, omdat deelname
gezien wordt als een middel om de toekomstige inzetbaarheid te bevorderen of 'te
waarborgen. Ook Van der Kamp acht het instrumentele belang, de utiliteit, van meer
invloed op deelname dan andere genoemde factoren, maar hij is minder
uitgesproken in zijn oordeel (Van der Kamp, 1993a, p. 38). Het gaat hier overigens
om een loopbaansituatie-gebonden factor die ons inziens niet `zuiver persoonlijk'
van aard is. Veeleer is sprake van een interactie tussen persoon en context. Door
diverse auteurs wordt deze factor echter wel bij de categorie persoonlijke factoren
ingedeeld (vergelijk Bosman, 1992).

Dat geldt ook voor een loopbaansituatie-gebonden factor als de opgedane
nascholingservaring in het loopbaanverleden, een factor die eveneens eerder aan de
orde is geweest. In diverse studies op het gebied van volwasseneneducatie komt
deze factor als zeer relevan[ naar voren (Houtkoop, 1985; Tuijnman, 1989 en 1993).
Actuele beslissingen over het al of niet deelnemen aan opleidingen zullen naar
verwachting worden beïnvloed door wat Houtkoop (1985, p. 381) noemt: `de tot
dan toe gevolgde educatieve loopbaan'.
Gunstige scholingservaringen in het verleden, vooral in het recente verleden,
worden door veel auteurs van invloed geacht op positieve deelnamebeslissingen in
het heden, waardoor een zekere cumulatie van gevolgde opleidingen bij `stapelaars'
ontstaat (Bergsten, 1980; Houtkoop, 1985; Houtkoop 8z Van der Kamp, 1992; Van
der Kamp, 1993a; Meijers, 1993; Tuijnman, 1991).
De effecten van beperkte en ongunstige post-initiële scholingservaringen zijn van
dezelfde orde als de effecten waarover eerder is gesproken naar aanleiding van
korte, lage vooropleidingen. Negatieve psycho-sociale consequenties, ~oals
onzekerheid (niet gewend te studeren) en gering zelfvertrouwen (weinig
scholingssucces) vormen eviden[e belemmeringen om nog verder deel te nemen, zo
blijkt uit onderzoek (Valentine 8i Darkenwald, 1991). Recent onderzoek binnen de
specifieke contex[ van bedrijfsopleidingen wijs[ in dezelfde rich[ing (Hill 8c Elias,
1990; Van Meensel, 1992; Onstenk, 1993).
Het empirische onderzoek dat Meredith Belbin bij de OECD heeft verricht naar
nascholing van oudere werknemers, wijst zowel op de psycho-sociale belem-
meringen alsook op de betekenis van een aantal eerder genoemde onderwijskundige
condities (Belbin, 1969). Het door Meredith Belbin samen met Eunice Belbin
geschreven `Problems in Adult Retraining' is een van de eerste publikaties over
bedrijfsopleidingen, waarin systematisch wordt ingegaan op condities die de
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scholingsdeelname en het scholingssucces van oudere personeelsleden (35-
plussers) zouden kunnen bevorderen (Belbin 8c Belbin, 1972).
Auteurs als Diesfeldt (1978) en Van Geffen (1973) onderschrijven de waarde van
Belbins opvattingen voor nascholing in de Nederlandse situatie. Ofschoon in een
diepgaand onderzoek naar het eerste grootschalige Nederlandse omscholings-
project, de omscholing van mijnopzichters bij de sluiting van de staatsmijnen, niet
expliciet naar Belbin wordt verwezen, is het wegnemen of verzachten van
dergelíjke belemmeringen eveneens als een essentieel probleem geïdentificeerd
(Denteneer, 1980). Kennelijk zijn de psycho-sociale belemmeringen die bij om-
scholing en andere vormen van ingrijpende nascholing voorkomen niet erg situatie-
specifiek. Zelfs bij de omscholing van relatief jongere volwassenen die werkloos
zijn, komen soortgelijke problemen naar voren (Bosman, 1990 en 1992). De
ervaring met en beleving van educatieve situaties in het verleden lijkt derhalve een
onderwijskundige factor van groot belang. Duidelijk is ook dat het scheppen van
specifieke condities (die rekening houden met preferenties van oudere personeels-
leden) van belang kan zijn om eerdergenoemde psycho-sociale belemmeringen
geheel of gedeeltelijk weg te nemen en zo hun deelname te bevorderen (zie ook
Bosman, 1992; Houtkoop 8z Jansen, 1984; Veerman, Wong 8r Kroft, 1989).
Herhaaldelijk is erop gewezen dat een beperkte ervaring met formele scholing zou
leiden tot een voorkeur voor en gebruik van informele leeractiviteiten (Cramer 8t
Van der Kamp, 1990; Cross, 1981). Empirisch evidentie voor een verband tussen
voorkeur voor en gebruik van informele leeractiviteiten bij oudere personeelsleden
bestaat echter (nog) niet. Daarvoor is nader onderzoek nodig in het bijzonder onder
oudere personeelsleden van een beperkt functie- en~of opleidingsniveau.

3.2.4 Conceptuele achtergronden

Huidige stand theorievorming
Uit de volwasseneneducatie komen vele factoren naar voren die van invloed kun-
nen zijn op het al of niet deelnemen aan opleidingen. Alleen al wat de zogenaamde
onderwijskundige condities betreft, zijn er in totaal vijftien `principes' onder-
scheiden. Over het relatieve belang ervan, de onderlinge samenhang, alsook de
verhouding tot diverse andere factoren bestaan hooguit `incidentele assumpties',
bijvoorbeeld over het feit dat toepasbaarheid en sociaal klimaat van bijzonder
belang zijn en dat vooral voor oudere volwassenen van een lager niveau (qua
functie en opleiding) aantrekkelijke condities nodig zijn.

Theoretische concepten zijn in de volwasseneneducatie nauwelijks voorhanden,
ofschoon daar reeds langere tijd kritische geluiden over zijn waar te nemen.
Ongeveer 25 jaar geleden sprak Boshier (1971, p. 3) over een `conceptual desert'.
Tien jaar later kwam Cross tot een nauwelijks gunstiger conclusie, waarbij zij
aangaf: `the lack of theory is easier to explain than to defend' (Cross, 1981, p.110).
Als verklaringen noemt zij onder meer de pragmatische mentaliteit van veel
opleiders en de diversiteit van wetenschappelijke disciplines met verschillende
theoretische invalshoeken die van belang zijn. Zij concludeert echter: `theory
without practice is empty, and practice without theory is blind' (Cross, 1981, p.
110). Recentelijk heeft Van der Kamp benadrukt dat bepaalde onderwijskundige
condities weliswaar relevant geacht worden, zeker voor laaggeschoolde, oudere
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volwassenen, maar dat een theoretische basis daarvoor ontbreekt (Van der Kamp,
1993b, p. 255).

Voor zover sprake is van (aanzetten tot) integrerende theoretische concep[en en
modellen gericht op de deelnameproblematiek (Cross, 1981; Rubenson, 1977 en
1987; Tinto, 1975 en 1982), zijn deze gebaseerd op kosten~baten-afwegingen in
besluitvormingsprocedures die in essentie doorgaans teruggaan op de algemene
motivatie-theoretische opvattingen van de zogeheten value x expectancy-
benadering (onder meer besproken in: Heckhausen, 1980, Thierry, 1991 en 1992),
die zijn wortels heeft in de jaren zestig (Vroom, ]964). Volgens deze benadering
dienen eerst de verwachtingen omtrent allerlei (door potentiële cursisten
gepercipieerde) kosten en baten die te maken hebben met deelnamebeslissingen
(samenhangend met opleidingsinspanningen en mogelijke opleidingsopbrengsten)
in kaart te worden gebracht, omdat zij gelden als motivatiefactoren van remmende
of bevorderende aard. Vervolgens dienen deze factoren te worden gerelateerd aan
een waarde, dat wil zeggen aan het subjectieve gewicht dat (potentiële) deelnemers
daaraan toekennen. De combinatie van verwachting en gewicht biedt volgens deze
benadering inzicht in beslissingen om al of niet deel te nemen (zie Rubenson,
] 987).

Het toekennen van deze waarden of wegingsfactoren aan verwachtingen blijkt
overigens slechts van beperkte invloed te zijn op onderzoeksresultaten (terwijl de
onderzoeksprocedure evident omslachtiger is). Uit vergelijkend onderzoek kom[
namelijk naaz voren dat het al of niet verdisconteren van wegingsfactoren niet leidt
tot wezenlijk andere uitkomstcn (zie Derriks 8t De Kat, 1993, p. 25).

Andere auteurs geven aan dat het gebruik van produktscores (value x expectancy)
lang niet altijd verantwoord is (Evans, 1991; Thierry, 1991). Kritiek op het
toepassen van een bepaalde berekeningswijze laat echter de betekenis van een
kosten~baten-benadering naar onze mening in essentie onaange[ast.

Een kosten~baten-benadering op het niveau van individuele personeelsleden lijkt
ons mogelijkheden te bieden om het al of niet deelnemen aan scholingsactiviteiten
(deels) te begrijpen, maar zeker waar het gaat om scholingsdeelname van oudere
personeelsleden zijn verfijnde metingen, gezien de state of the art, vooralsnog niet
aan de orde. Het gaat er ons primair om te exploreren welke factoren van remmende
en bevorderende aard mogelijk van invloed zijn op scholingsdeelname.

Contextuele en persoonlijke factoren
Uit de geraadpleegde literatuur komen zowel contextuele als persoonlijke factoren
naar voren die van invloed kunnen zijn op scholingsdeelname. Tabel 3.2 geeft
daarvan een overzicht.
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Tabel 3.2 Overzicht bel~uigrijkste typen factoren voor scholingsdeelname op grond van
Iitc~rcmAUr uit de vohvasseneneducatie

1. Contextuele factoren
a. Ondervvijskundige condities (bijv. sociaal klimaat, praktische

toepasbaarheidl
b. Bedrijfskundige condities (bijv. vergoeding cursuskosten, aanmoediging

door baas)

2. Persoonlijke factoren
a. Loopbaansituatie-gebonden condities (bijv. eerdere scholingservaring,

loopbaanperspectieven)
b. Persoonlijke condities (overige persoonlijke factoren, onder meer privé-

situatie, zelfcompetentie, e.d.)

Wat de persoonlijke factoren ( in ruime zin) betreft, die eerder zijn besproken in
paragraaf 3.2.3, is op pragmatische gronden gekozen voor een tweedeling in
loopbaansituatie-gebonden condities ( zie tabel 3.2 onder 2a) en een `restgroep', een
aparte subcategorie van persoonlijke condities ( zie 2b). Loopbaansituatie-gebonden
condities ( met name eerdere scholingservaring en loopbaanperspectieven) zijn als
een afzonderlijke subcategorie aangemerkt, omdat die voor de scholingsdeelname
van oudere personeelsleden van bijzondere betekenis lijken te zijn (zie paragraaf
3.2.3).

Daarnaast zijn ook contextuele factoren van betekenis. Zonder de rol van bedrijfs-
kundige condities te willen bagatelliseren, denken wij hier allereerst aan de rol van
onderwijskundige condities.
Binnen het kader van door potentiële deelnemers te maken kosten~baten-
afwegingen kunnen attractieve onderwijskundige condities worden beschouwd als
kostenreducerend. Dergelijke condities zullen van meer betekenis zijn, als de
kosten (inspanningen) vooraf nogal hoog worden ingeschat, iets wat vooral zou
kunnen gelden voor oudere personeelsleden van lagere functieniveaus en met
beperkte opleidingservaringen in het verleden.
Voor (oudere) personeelsleden lijkt de directe aanleiding om deel te nemen vooral
te liggen in de verwachte opbrengsten of baten in termen van inzetbaarheid, dat wil
zeggen in de verwachte verbetering van loopbaanperspectieven. Het kan hier gaan
om verwachtingen die geheel op eigen inzichten kunnen berusten, maar ook (mede)
op inzichten of zelfs beloften van het management, al of niet in het kader van
loopbaanplanningsoverleg. Als het einde van de loopbaan in zicht komt, kan leeftijd
als opbrengstenreducerende factor worden beschouwd, omdat de termijn om van de
opbrengsten te genieten dan nogal beperkt is, zeker in organisaties die op grote
schaal vervroegde uitstroom realiseren.

Tussen scholingsdeelname en loopbaanperspectieven kan op twee manieren een
verband worden gelegd. Enerzijds kan worden nagegaan in hoeverre scholings-
deelname van invloed is op loopbaanperspectieven. Door evaluatie achteraf kan het
daadwerkelijke effect van scholing op de verdere loopbaan worden bepaald. Ander-
zijds kan worden nagegaan in hoeverre verwachtin'gen omtrent loopbaan-
perspectieven in de toekomst invlced hebben op scholingsdeelname. Een taxatie
daaromtrent voorafgaande aan deelnamebeslissingen is dan object van studie. In
ons geval is vooral dit laatste punt van betekenis, omdat wij willen nagaan welke
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factoren scholingsdeelname kunnen beïnvloeden. Figuur 3.1 biedt een globaal
beeld van de samenhang tussen de hiervoor genoemde factoren.

Dit globale schema is voor ons het vertrekpunt voor nader onderzoek onder oudere
personeelsleden van lager niveau (qua functie en qua vooropleiding), omdat deze
categorie als relatief problematisch geldt. Daarbij zal - gezien de gekozen
invalshoek - de nadruk liggen op het belang van onderwijskundige condities.

Onderwijskundige
condities

Bedrijfskundige
condities

Scholings-
deelname

Loopbaan-
perspectieven

~ - --

Figuur 3.1 Clobaal schema van de samenhang tussen de belangrijkste factoren die van
invloed kunnen zijn op scholingsdeelname

Een relevante onderzoeksvraag is derhalve in hoeverre onderwijskundige condities
door potentiële deelnemers als belangrijk worden gezien voor toekomstige
scholingsdeelname. Het is eveneens relevant na te gaan hoe het belang dat door
potentiële deelnemers aan onderwijskundige condities wordt toegekend, zich
verhoudt tot het belang dat aan beide andere typen factoren uit figuur 3.1 wordt
toegekend: bedrijfskundige condities en loopbaanperspectieven.

Reeds aan het einde van het voorgaande hoofdstuk is de veronderstelling naar voren
gekomen dat voor deelnamebeslissingen onderwijskundige condities van meer
belang zouden kunnen zijn dan bedrijfskundige condities. Op grond van literatuur
die eerder in dít hoofdstuk is besproken ( zie paragraaf 3.2.3), mag worden ver-
ondersteld dat loopbaanperspectieven van nóg meer belang zijn dan onderwijs-
kundige condities. Het is wenselijk hierbij aansluitende verwachtingen deel te laten
uitmaken van nader onderzoek.
In een dergelijk onderzoek zullen bij voorkeur oudere personeelsleden dienen te
worden betrokken met en zonder recente scholingsdeelname, teneinde na te gaan in
hoeverre deze persoonlijke factor invloed heeft op het belang dat aan bepaalde
(onderwijskundige) condities wordt toegekend. Zoals eerder is aangegeven, berus-
ten de in de literatuur aanbevolen condities in het algemeen op ervaringen met
recent geschoolde personen, terwijl er impliciet vanuit gegaan lijkt te worden dat
deze condities evenzeer attractief zullen zijn voor `afwezigen'. Via onderzcek
onder personeelsleden met en zonder recente scholing kunnen mogelijke
verschillen tussen beide groepen empirisch worden vastgesteld. Het betrekken van
wel en niet recent geschoolden in een onderzoek is overigens ook relevant, omdat
recente scholingsdeelname onderdeel uitmaakt van het totale scholingsverleden;
een factor die nadere aandacht verdient. Daarop zal hierna worden ingegaan.
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Relatie vroegere en actuele scholingsdeelname
Het is niet slechts wenselijk nader onderzoek te doen naar de onderwijskundige
condities (en andere factoren) waaraan een bepaalde invloed op deelnamebeslis-
síngen wordt toegekend. Het is zeker ook wenselijk meer inzicht te verkrijgen in de
achterliggende psychologische redenen waarom bepaalde attractieve condities
nodig zijn en waarom oudere personeelsleden veelal weinig aan scholing deel-
nemen. Deze deelname is eens te meer problematisch bij oudere personeelsleden
van lagere functieniveaus (zie paragraaf 3.2.1), hetgeen reden is aan deze categorie
bijzondere aandacht te besteden.
Als oorzaak voor de geringe scholingsdeelname wordt in de geraadpleegde litera-
tuur vaak gewezen op de eerdere scholingservaring (zowel initieel als post-initieel),
die voor oudere personeelsleden van lagere functieniveaus in het algemeen relatief
ongunstig is. De cumulatiehypothese, die ook empirisch onderbouwd is, stelt dat de
reeds op jongere leeftijd bestaande deelnameverschillen, waarbij zowel aanleg als
milieu een rol spelen, tijdens het ouder worden alleen maar groter worden (zie
Tuijnman, 1991).
Voor een dergelijke cumulatie bestaat naar onze mening een tweeledige verklaring,
namelijk enerzijds wijzend op een meer direct verband tussen vroegere en latere
deelname en anderzijds wijzend op een meer indirect verband. Figuur 3.2 geeft
daarvan een schematische voorstelling.

I Deelname verleden Deelname thans
(vroegere scholing) I (gebruik nu)

~ Perceptie ~
verleden
(beleving) I

Preferentie
thans
(voorkeur nu)

1
Figuur 3.2 Schematische voorstelling van directe en indirecte samenhang tussen
scl:olingsdeelname in het verleden en in het heden waarbij de directe samenhang wordt
gezien als een habituatieproces en de indirecte samenhang gezien wordt als een evaluatie-
proces

Het meer directe verband gaat terug op de deelname zelf. Veel deelnemen betekent
`wennen aan' en `gewend zijn om te gaan met' scholingssituaties. Wie daaraan niet
gewend is of dat ontwend is, ontbeert dit habituatieproces. Het meer indirecte
verband heeft te maken met een evaluatieproces, met de wijze waarop iemand zijn
deelname in het verleden waardeert. In dit evaluatieproces speelt, naar ons inzicht,
iemands beleving van het scholingsverleden een belangrijke rol. Beleving wordt
beschouwd als een evaluatieve component die prognostische waarde zal hebben
voor iemands voorkeur om opnieuw aan scholing deel te nemen. Indien de beleving
vrij negatief is (scholing in het verleden ervaren als moeilijk en onaangenaam), zal
de voorkeur voor en het gebruik maken van scholingsactiviteiten in de daarop-
volgende periode relatief beperkt zijn. Vooral bij personeelsleden van lager niveau
(functieniveau en opleidingsniveau) zou naar verhouding vaker sprake zijn van een
negatieve beleving (Cramer 8z Van der Kamp, I990; Houtkoop, 1985). In het
verlengde daarvan mag verwacht worden, dat wel en niet recent geschoolde
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personeelsleden van elkaar verschillen in de beleving van initiële en post-initiële
opleidingen.
De voorkeur voor en het gebruik maken van informele leeractiviteiten, zoals met
name begeleiding op de werkplek, lijkt veel minder `historisch belast' (zie onder
meer Cramer 8c Van der Kamp, 1990; Cross, 1981). Over de betekenis van een
andere informele leeractiviteit als zelfstudie, i.c. het zelfstandig lezen en bestuderen
van teksten uit boeken of periodieken, is weinig bekend, maar het ligt in de rede dat
dit niet de meest favoriete manier van lager geschoolde oudere personeelsleden is
om bij te blijven.
In zijn algemeenheid mag een verband worden verondersteld tussen de mate waarin
bepaalde leeractiviteiten worden geprefereerd en waarin zij feitelijk worden
gebruikt. Dat geldt ook voor scholingsdeelname, omdat aangenomen wordt dat
oudere personeelsleden relatief vrij zijn al dan nie[ deel [e nemen aan scholings-
mogelijkheden (Gelderblom 8c De Koning, 19926; Thijssen, 1991a).

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het indirecte verband, zoals in
figuur 3.2 is aangegeven, te beschouwen is als een evaluatieproces dat via beleving
en preferentie het gebruik van scholingsactiviteiten beïnvloedt. Bovendien is te
verwachten, dat de voorkeur voor en het gebruik van leeractiviteiten met elkaar
samenhangen, aangezien verondersteld wordt dat oudere personeelsleden veel
vrijheid hebben om hun eigen voorkeur te volgen. Voor een en ander bestaat even-
wel gebrek aan empirische evidentie, zeker waar het gaat om oudere personeels-
leden van een lager niveau (qua functie en qua vooropleiding). Daarom is het
wenselijk nader empirisch onderzoek te verrichten naar de voorkeur en het gebruik
van bepaalde leeractiviteiten, alsmede naar de beleving van het scholingsverleden
als evaluatieve indicator voor de huidige preferentie om door middel van scholings-
deelname bij te blijven.
Bovendien mag op grond van eerdergenoemde overwegingen worden verwacht, dat
wel en niet recent geschoolden qua beleving van hun scholingsverleden van elkaar
zullen verschillen, in die zin dat de oordelen van wel recent geschoolden positiever
zullen zijn dan van niet recent geschoolden.

Slotopmerkingen
Tenslotte nog een tweetal opmerkingen.
In het voorgaande is ervan uitgegaan dat managers oudere personeelsleden (betrek-
kelijk) vrij laten in de keuze al of niet deel te nemen aan scholingsactiviteiten en
ook aan andere leeractiviteiten. Dat wordt althans in diverse publikaties over be-
drijfsopleidingen aangegeven (vergelijk Gelderblom 8z De Koning, 1992b;
Thijssen, 1991a). Deze deelnamevrijheid zou een niet onbelangrijk punt van
overeenkomst met de zogenaamde open volwasseneneducatie kunnen zijn.
Toch raken wij hier aan een punt dat in nader onderzoek nog enige aandacht
verdient, want anders dan in de zogenaamde open volwasseneneducatie waar de
eerdergenoemde uitspraken (zie onder meer paragraaf 3.2.2) hoofdzakelijk op
gebaseerd zijn, zal de deelnamevrijheid van oudere personeelsleden in arbeids-
organisaties zelden `volkomen' zijn (Cross, 1981; Fishbein 8c Stasson, 1990;
Rubenson, 1977 en 1987; Stalker, 1993). Ofschoon wel lijkt vast te staan dat de
vrijheid om deel te nemen met de leeftijd groter wordt (Thijssen, 1991a; 1995b), is
enige omgevingsdruk om deel te nemen aan bedrijfsopleidingen niet uitgesloten.
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Een ander aspect dat in relatie tot kostenlbaten-benaderingen tot dusverre nog
weinig aandacht heeft gekregen is de opleidingsduur. Toch lijkt die van bijzonder
belang. Enerzijds voor de baten. Een heel korte opleiding zal doorgaans weinig
bijdragen tot de verruiming van iemands loopbaanperspectieven. Opleidingsduur
lijkt een goede indicator voor upgrading en verbreding, hetgeen betekent dat slechts
opleidingen met een langere doorlooptijd (bijvoorbeeld een half jaar of langer)
reële effecten zullen hebben op iemands inzetbaarheid. Anderzijds zullen de
verwachte kosten van een langdurige opleiding relatief hoog zijn. De invloed van
onderwijskundige condities als kostenreducerende factor zal waarschijnlijk niet zo
hoog zijn als het gaat om heel korte opleidingen, maar wel als het gaat om
opleidingen van langere duur.

3.2.5 Resumé

Uit publikaties over de participatieproblematiek in de volwasseneneducatie zijn in
totaal vijftien onderwijskundige condities afgeleid. Deze groep van vijftien
onderwijskundige condities voor de inrichting van opleidingen worden beschouwd
als een instructie-psychologische component die voor oudere volwassenen van
invloed kan zijn op het al of niet deelnemen aan scholingsactiviteiten. Een en ander
geldt eens te meer voor oudere personeelsleden met een beperkt functie- en
opleidingsniveau, omdat attractieve onderwijskundige condities juist voor hen een
niet geringe kostenreducerende (inspanningen verzachtende) rol kunnen vervullen
bij kosten~baten-afwegingen voorafgaande aan scholingsdeelname. Aangezien de
verwachtingen van bepaalde geraadpleegde auteurs over het belang van onderwijs-
kundige condities nagenoeg alleen gebaseerd zijn op ervaringen met behoeften en
wensen van deelnemers, is het essentieel in nader onderzoek ook oudere
personeelsleden te betrekken die niet recentelijk geschoold zijn.
In de geraadpleegde literatuur wordt de utiliteit, i.c. het geheel van loopbaan-
perspectieven, als de meest belangrijke deelname-beïnvloedende factor gezien.
Deze instrumentele factor zal vooral van betekenis zijn als het om langdurige
opleidingen gaat, maar juist langdurige opleidingen kunnen oudere personeelsleden
met een lager functieniveau (vaak samenhangend met een beperkt opleidings-
verleden) erg veel moeite kosten. Attractieve onderwijskundige condities zullen dan
bijzonder worden gewaardeerd, meer nog dan bedrijfskundige condities, vanwege
de psycho-sociale belemmeringen die door onderwijskundige condities kunnen
worden gereduceerd.

Naast de vijftien onderwijskundige condities zijn echter ook nog andere instructie-
psychologische aspecten van belang voor het al of niet deelnemen aan scholings-
activiteiten. Vooral de bij de oudere personeelsleden aanwezige preferenties voor
bepaalde leeractiviteiten lijken relevant. Vaak is gesuggereerd dat groepen die
weinig deelnemen aan formele scholingsactiviteiten dit wellicht compenseren met
informele leeractiviteiten on-the-job, mede omdat zij daarvoor een duidelijke
voorkeur lijken te hebben (zie onder meer Cramer 8c Van der Kamp, 1990; Cross
1981). Van de andere kant wordt benadrukt dat personeelsleden van een hoger
functieniveau zowel van formele als van informele leeractiviteiten meer gebruik
maken, hetgeen zou worden gestímuleerd door de aard van het werk (afwisselende
taken, stimulerende netwerken) en worden vergemakkelijkt door hun rijkere
ervaringsverleden (Rubenson, 1987 en 1990). Anders gezegd: beperkte ervaring
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(kort en negatief) met formele scholing zal wellicht invloed hebben op een voorkeur
voor en een gebruik van informele leeractiviteiten. Of daarmee het gemis van
formele leeractiviteiten geheel wordt gecompenseerd, is twijfelachtig of tenminste
onduidelijk.
Daarom is het wenselijk in onderzoek na te gaan in hoeverre oudere personeels-
leden van lagere functieniveaus gebruik maken van en de voorkeur geven aan
formele dan wel aan informele leeractiviteiten. Daarbij dient tevens te worden
nagegaan in hoeverre een geringe voorkeur voor formele leeractiviteiten samen-
hangt met een minder gunstige beleving van het scholingsverleden.

3.3 Onderzoek naar onderwijskundige condities en andere instructie-
psychologische aspecten

3.3.1 Vraagstelling

In aansluiting op de hiervoor besproken literatuuroriëntatie is een onderzoek ver-
richt onder oudere personeelsleden van lagere functieniveaus, verdeeld in twee
groepen: met en zonder recente scholingservaring.

De in paragraaf 3.2 aan de orde gestelde literatuur biedt hiervoor meerdere aan-
knopingspunten. Teneinde na te gaan of diverse verwachtingen empirisch kunnen
worden onderbouwd, is onderzocht in hoeverre bepaalde instructiepsychologische
factoren, in het bijzonder de omschreven onderwijskundige condities, van belang
zijn voor scholingsdeelname.
Meer concreet gaat het in dit onderzoek om een drietal vragen, waarbij - gezien de
invalshoek van dit hoofdstuk - de eerste vraag de meeste nadruk zal krijgen.

De eers[e vraag luidt:
1. In hoeverre worden onderwijskundige condities voor toekomstige scholingsdeel-

name als belangrijk gezien?
In het bijzonder betreft het de volgende subvragen:
- Welke onderwijskundige condities worden als belangrijk beoordeeld voor

toekomstige deelname?
- Hoe verhoudt zich het belang van onderwijskundige condities tot het belang van

bedrijfskundige condities en loopbaanperspectieven?
- In hoeverre bestaan er verschillen in het beoordeelde belang tussen personeels-

leden met en zonder recente scholing?

Ter beantwoording van de eerste vraag hebben de bij het onderzoek betrokken
personeelsleden oordelen over het belang van diverse condities gegeven op een
vijfpuntsschaal, lopend van 1(- heel onbelangrijk) tot 5(- heel belangrijk). Er is
van uitgegaan dat condities als belangrijk worden gezien bij een gemiddelde score
van 3,5 of ineer. In aansluiting op hetgeen eerder naar aanleiding van de behandelde
conceptuele achtergronden is gesteld (zie paragraaf 3.2.4), mag worden verwacht
dat aan loopbaanperspectieven een hogere deelname-motiverende invloed wordt
toegekend dan aan onderwijskundige condities, terwijl aan onderwijskundige
condities op hun beurt naar verwachting méér belang zal worden gehecht dan aan
bedrijfskundige condities.
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De tweede vraag luidt:
2. In hoeverre zijn de voorkeur eri het gebruik van bepaalde leeractiviteiten voor

oudere personeelsleden van belang?
In het bijzonder betreft het de volgende subvragen:
- Welke leeractiviteiten zijn qua voorkeur en gebruik het meest van belang om bij

te blijven?
- In welke mate hangen voorkeur en gebruik met elkaar samen?
- In hoeverre bestaan er verschillen in voorkeur voor en gebruik van leeractivi-

teiten tussen personeelsleden met en zonder recente scholing?

De tweede vraag is gericht op de leeractiviteiten die oudere personeelsleden van
lager niveau prefereren en daadwerkelijk gebruiken om bij te blijven. Het gaat
daarbij om drie typen leeractiviteiten, namelijk:
a. scholingsdeelname (volgen van schriftelijke of mondelinge opleidingen);
b. werkplekbegeleiding (leren door voorbeeld en feedback van chef of collega);
c. zelfstudie (zelfstandig bestuderen van boeken, periodieken e.d.).

In het verlengde van het eerder beschreven theoretisch kader (zie paragraaf 3.2.4)
mag worden verwacht dat de voorkeur voor en het gebruik van leeractiviteiten om
bij te blijven met elkaar zullen samenhangen.

De derde vraag luidt:
3. In hoeverre is de beleving van vroegere scholingsactiviteiten voor oudere perso-

neelsleden van belang?
In het bijzonder betreft het de volgende subvragen:
- In hoeverre is sprake van een positieve beleving van vroegere scholingsactivi-

[eiten?
- In hoeverre bestaan er verschillen in beleving tussen personeelsleden met en

zonder recente scholing?
- In hoeverre bestaat een samenhang tussen de beleving van vroegere scholings-

activiteiten en de huidige voorkeur om bij te blijven door middel van scholing?

In het kader van deze vraag zal worden nagegaan in hoeverre oudere personeels-
leden van lager niveau (qua functie en vooropleiding) vroegere scholingservaringen
hebben beleefd als positief (aangenaam en gemakkelijk) dan wel negatief (onaange-
naam en moeilijk). Op grond van het eerder geschetste theoretisch kader mag
worden verwacht dat de beleving van vooropleidingen enerzijds en van
vervolgopleidingen anderzijds bij recent geschoolden positiever zal zijn dan bij niet
recentgeschoolden.

De eerste vraag is erop gericht te exploreren in hoeverre bepaalde factoren van
zodanig belang zijn, dat ze de deelname van oudere personeelsleden (van lagere
functieniveaus)kunnen bevorderen.
In de vragen twee en drie komen onderlinge samenhangen tussen bepaalde
instructie-psychologische factoren aan de orde, zoals scholingsbelevingen en
preferenties, die inzicht kunnen verschaffen in achterliggende verklaringen voor het
beperkte gebruik dat oudere personeelsleden maken van (formele) leeractiviteiten.
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3.3.2 Methode

Onderzoeksopzet
Bij dit onderzoek is ervoor gekozen een geselecteerde groep oudere personeels-
leden een vragenlijst te laten invullen, goeddeels bestaande uit beweringen waarop
eenvoudig gereageerd kon worden door te scoren op vijfpuntsschalen. De
geselecteerde proefpersonen behoorden tot hetzelfde bankconcern waarbinnen ook
de eerdervermelde onderzoeken naar organisatie-gebonden factoren zijn uitgevoerd
(zie paragraaf 2.4). Bij de selectie van deze proefpersonen golden de volgende
criteria: een relatief laag vooropleidingsniveau (~ MBO), een relatief lage salazis-
klasse (~ schaal 6 binnen een range van 13 cao-schalen) en een leeftijdscategorie
van 35 tot 55 jaar (ook wel aangeduid als 35-plussers). Alle proefpersonen namen
tijdens hun loopbaan deel aan nascholingsactiviteiten, maar - op grond van hun
meer recente scholingsdeelname - is sprake van twee groepen.

Groep 1: met recente scholing. Deze groep is gevormd door personeelsleden die de
afgelopen vijf jaar een behoorlijke scholingservaring hebben opgedaan, dat wil
zeggen minimaal een opleiding van een half jaar.
Groep 2: zonder recente scholing. Deze groep is gevormd door personeelsleden die
de afgelopen vijf jaar niet of nauwelijks aan opleidingen hebben deelgenomen, i.c.
maximaal één enkele opleiding van zeer korte duur (bijvoorbeeld een of twee dagen
cursus tekstverwerking).

Ten behoeve van de samenstelling van een adequate steekproef is aan personeels-
adviseurs uit een drietal werkgebieden gevraagd, op grond van voor hen beschik-
bare gegevens uit de personeelsadministratie, volgens een gespecificeerde selectie-
procedure, twee maal twintig potentiële, aan de criteria beantwoordende responden-
ten aan te geven, namelijk twintig passend binnen groep 1 en twintig binnen groep
2. De op deze wijze geselecteerde groep van 120 proefpersonen is - na instemming
van hun chef - in groepjes van 10 à 12 personen uitgenodigd voor een bijeenkomst
waarin, na een mondelinge toelichting op de vragenlijst, de vragen (individueel)
zijn beantwoord. Deze aanpak was nodig, omdat uit een voorstudie gebleken was,
dat een enquête met slechts een schriftelijke toelichting daarop voor deze categorie
van personeelsleden tot weinig betrouwbare antwoorden leidde, ofschoon op de
volledigheid van de invulling (alle vragen aangekruist) vaak weinig was aan te
merken.

Instrument
Er is een vragenlijst geconstrueerd die, na een voorstudie op kleine schaal, op
enkele punten is bijgesteld. De definitieve vragenlijst bestond, naast een aantal
vragen over achtergrondgegevens (leeftijd, salarisniveau, gevolgde opleidingen,
vervulde functies e.d.) uit beweringen, alsook uit enkele korte vragen die de
operationalisaties vormden van de in de drie deelvragen voorkomende variabelen.
Behalve wat de vragen naar achtergrondgegevens betreft, zijn alle antwoorden
gescoord op Likert-schalen, met waarden oplopend van 1 tot 5. De kern van de
vragenlijst bestond uit beweringen over diverse typen factoren die een bevorderen-
de invloed zouden kunnen hebben op scholingsdeelname: onderwijskundige
condities, bedrijfskundige condities, loopbaanperspectieven.
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Bij de beantwoording diende te worden uitgegaan van een fictieve situatie, namelijk
dat de mogelijkheid zou worden geboden deel te nemen aan een opleiding van een
half jaar.
De instructie luidde als volgt:

Stel dat u naar aanleiding van veranderingen in uw werksituatie de mogelijkheid
wordt geboden aan een opleiding deel te nemen. De totale opleiding duurt ongeveer
6 maanden: elke week zal er een lesbijeenkomst zijn van 4 uur, terwijl u ook voor
4 uur huiswerkopdrachten meekrijgt.

In het navolgende deel gaat het erom welke omstandigheden een belangrijke
bevorderende invloed op uw deelname zouden hebben. Wij willen namelijk weten
welke omstandigheden kunnen bevorderen dat u aan een dergelijke opleiding zult
gaan deelnemen. Beoordeel deze omstandigheden met een cijfer dat aangeeft hoe
belangrijk die invloed is.

Naast vragen over onderwijskundige condities, bedrijfskundige condities en loop-
baanperspectieven zijn ook vragen gesteld over voorkeur en gebruik van leer-
activiteiten en over scholingsbeleving in het verleden.

Het betrof de navolgende operationalisaties:
- Onderwijskundige condities (IS items). Hiertoe zijn de in paragraaf 3.2 beschre-

ven onderwijskundige condities `vertaald' in korte voor proefpersonen begrijpe-
lijke termen, zoals: `Reeds na een of twee opleidingsbijeenkomsten is het moge-
lijk enkele dingen die u geleerd hebt daadwerkelijk toe te passen.' Beant-
woording geschiedde op een vijfpuntsschaal lopend van `heel onbelangrijk' tot
`heel belangrijk'. De interne consistentie, bepaald met Cronbach's alpha, is .82.

- Bedrijfskundige condities (6 items). Op grond van de resultaten uit het onder-
zoek naar bedrijfskundige condities en aanvullende suggesties uit de literatuur
zijn zes beweringen geformuleerd, zowel gericht op technische aspecten (zoals:
`De opleidingsbijeenkomsten vinden plaats onder werktijd') als op sociale
aspecten (zoals: `Uw baas moedigt u aan deze opleiding te volgen'). Beantwoor-
ding geschiedde op een vijfpuntsschaal lopend van `heel onbelangrijk' tot `heel
belangrijk'. De interne consistentie, bepaald met Cronbach's alpha, is .74.

- Loopbaanperspectieven (6 items). Uitgaande van mogelijke invloeden op de
inzetbaarheid van deelnemers zijn items geformuleerd, zowel gericht op verbe-
teringen in loopbaanpositie (zoals: `Deze opleiding vergroot de kans om door te
groeien naar een functie op hoger niveau'), als gericht op het voorkómen van
verslech[eringen (zoals: `Deze opleiding helpt voorkomen dat u gaat achterlopen
bij uw collega's'). Ook hier is een vijfpuntsschaal gebruikt, lopend van `heel
onbelangrijk' tot `heel belangrijk'. De interne consistentie, bepaald met
Cronbach's alpha, is .62.

- Voorkeur en gebruik leeractiviteiten. Uitgaande van de drie verschillende typen
leeractiviteiten (zie paragraaf 3.3.1) die in de praktijk worden onderscheiden, is
gevraagd naar de voorkeur (drie vragen) en naar het feitelijk gebruik (drie vra-
gen) van leeractiviteiten om `bij te blijven' (bijvoorbeeld: `bij blijven door het
zelf lezen en bestuderen van boeken en~of periodieken'). In verband met de
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voorkeur is gevraagd in hceverre iemand het aangenaam vond op een bepaalde
manier bij te blijven: beantwoording op een vijfpuntsschaal oplopend van `heel
onaangenaam' tot `heel aangenaam'.
In verband met feitelijk gebruik is gevraagd op een vijfpuntsschaal aan te geven
in hoeverre iemand bepaalde leeractiviteiten heeft gehanteerd, gedurende de
afgelopen vijf jaar. Het betrof een schaal oplopend van `geheel niet' tot `zeer
veel' .
Scholingsbeleving. Zowel over initiële scholing (vooropleidingen) als over post-
initiële scholing (vervolgopleidingen) zijn twee vragen gesteld, namelijk in
hoeverre de gevolgde opleidingen respectievelijk als aangenaam en als gemak-
kelijk zijn ervaren (bijvoorbeeld: `In hoeverre hebt u het onderwijs, dat u tijdens
uw vooropleiding hebt genoten, als aangenaam ervaren'). Beantwoording vond
plaats op een vijfpuntsschaal oplopend van `beslist niet' tot `beslist wel'.

Tenslotte is - aan het einde van de vragenlijst - de gelegenheid geboden tot het
noteren van aanvullende opmerkingen die de proefpersonen in dit kader van belang
achtten. Daarnaast bestond de mogelijkheid mondeling aanvullende opmerkingen
te maken.

DataverZameling en -analyse
De dataverzameling vond plaats tijdens speciale daartoe gehouden bijeenkomsten
waarin begonnen werd met een standaarduitleg over de achtergronden van het
onderzoek, de vertrouwelijkheid van de gegevensverwerking (geen informatie naar
de chef) en - per pagina - enkele opmerkingen over de wijze van invullen. Boven-
dien werd benadrukt dat de gelegenheid bestond tot het vragen van persoonlijke
hulp en toelichting tijdens het invullen van de vragenlijst. Daarnaast werden
respondenten aangemoedigd tot het noteren van aanvullende opmerkingen.
Degenen die het moeilijk vonden hun opmerkingen op schrift te zetten, konden
deze aan het einde van de bijeenkomst mondeling toelichten. Aan de bijeenkomsten
werd geen tijdlimiet gesteld. Ze duurden gemiddeld ruim drie kwartier.
Van de in totaal 120 proefpersonen die voor deze bijeenkomsten zijn uitgenodigd,
zijn er 98 verschenen: 18 werden er met opgave van `geldige' reden afgemeld
(vakantie, verhuizing, ziekte, zwangerschap); 4 bleven er, ook na hernieuwde op-
roep, zonder opgave van redenen weg. Van de 98 ingevulde vragenlijsten bleken er
94 geschikt te zijn voor verwerking: 50 binnen groep 1(met recente scholing) en
44 binnen groep 2(zonder recente scholing). Bij de data-analyse is dus uitgegaan
van in totaal 94 respondenten, die slechts incidenteel bepaalde vragen onbeant-
woord hebben gelaten. Daarom zal bij het weergeven van de resultaten niet steeds
opnieuw het aantal respondenten worden vermeld.

Dit totaal van 94 respondenten omvatte evenveel mannen als vrouwen, met een
gemiddelde leeftijd van 41,5 jaar. Zo'n 80qo had LBO of ULO~IVIAVO als hoogste
vooropleidingsniveau, een kleine minderheid een iets hoger niveau (bijvoorbeeld
een HAVO- ofeen afgebroken MBO-opleiding). De rest had alleen de lagere school
voltooid. Ze waren gemiddeld bijna 18 jaar in dienst van de betreffende bank-
organisatie. Op de hiervoor genoemde achtergrondkenmerken bleken de twee
groepen niet significant van elkaar te verschillen.
Dat bleek wel het geval te zijn met de verblijfstijd in de huidige functie. De niet
recent geschoolden verbleven ruim twee keer zo lang in hun huidige functie dan de
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wel recent geschoolden (gemiddeld respectievelijk 13,4 en 5,7 jaar). Voorts bleken
noch de salarisklasse,noch het aantal werkuren per week van groep 1 en groep 2
significant van elkaar te verschillen.
Beide groepen zijn niet als één totale groep, maar slechts afzonderlijk in de data-
analyse betrokken, omdat het twee onafhankelijke steekprceven betreft. Bovendien
hebben wij kunnen vaststellen dat binnen de organisatie-onderdelen waaruit de
beide steekproeven zijn getrokken, minder personeelsleden voldoen aan de criteria
voor groep 1(met recente scholing) dan voor groep 2(zonder recente scholing).
Uitgaande van gegevens uit de personeelsadministratie gaat het naar schatting om
een aanzienlijk verschil (ongeveer factor 5).

Om tot beantwoording van de eerder geformuleerde vragen te komen, kon bij de
gegevensanalyse worden volstaan met het berekenen van correlaties (Pearson) en
het toetsen van verschillen tussen de beide groepen (met en zonder recente
scholing).
Voor het bepalen van verschillen over reeksen scores van samengestelde variabelen
(onderwijskundige condities, bedrijfskundige condities en loopbaanperspectieven)
is gebruik gemaakt van multivariate variantie-analyse (MANOVA), bij significant
resultaat gevolgd door univariate F-toetsen. Overigens leiden t-toetsen in deze
laatste situatie (verschil tussen twee groepsgemiddelden) tot exact dezelfde
overschrijdingskansen, want zoals bekend zijn t-waarden te relateren (kwadrateren)
aan F-waarden. Waar geen sprake is van een voorafgaande multivariate variantie-
analyse, is voor het bepalen van verschillen tussen twee groepsgemiddelden wèl
gebruik gemaakt van t-toetsen.
Tenslotte zij vermeld dat bij onderdelen van vragen waarvoor eerder verwachtingen
zijn aangegeven, eenzijdig is getoetst.

3.3.3 Onderzoeksresultaten

De verkregen resultaten zijn hier vraagsgewijze geordend, waarbij gemakshalve de
geformuleerde vraag voorafgaande aan de beschrijving van de daarbij behorende
resultaten is herhaald. Voor zover de resultaten voor groep 1 en groep 2 afzonderlijk
in vergelijkende tabellen zijn opgenomen, zijn deze groepen in de tabellen
kortheidshalve aangeduid als respectievelijk ` met' (- met recente scholing) en
`zonder' (- zonder recente scholing).

Resultaten deelvraag I:
In hoeverre worden onderwijskundige condities voor toekomstige deelname als
belangrijk gezien?

In het kader van deze vraag is eerst gekeken naar he[ belang voor scholings-
deelname van de vijftien onderwijskundige condities afzonderlijk, zoals beoordeeld
door beide groepen van respondenten (zie tabel 3.3).

Uit tabel 3.3 valt af te lezen, dat nagenoeg alle condities van belang worden geacht
voor toekomstige scholingsdeelname, althans uitgaande van het eerder gestelde
criterium ? 3.5.
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Tabel 3.3 Het belang van onderwijskundige condities voor scholingsdeelname, beoordeeld
op een vijfpuntsschaal (lopend van I- heel onbelangrijk tot S- heel belangrijk). Voor de
twee groepen (respectievelijk met recente scholing en zonder recente scholing) zijn de
gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) aangegeven, tenvijl de verschillen tussen beide
groepen rnet elkaar zijn vergeleken

Onderwijskundige condities Groep 1: Groep 2: Uni-
met zonder variate
M SD M SD Fwaarde

1. Actief bezig zijn i.p.v. luisteren 3.78 0.80 4.32 0.67 10.71 "
2. Niets uit hoofd hoeven te leren 3.22 0.95 4.05 0.96 16.21 ~"`
3. Nauwkeurige aanwijzingen bij oefeningen 4.18 0.92 4.66 0.61 7.71 ~x
4. Vaak informatie over vorderingen 4.38 0.84 4.64 0.57 2.52
5. Vooraf worden verbanden toegelicht 4.42 0.78 4.64 0.57 1.54
6. Aansluiting bij eerdere kennis en ervaring 4.32 0.89 4.75 0.58 6.18'
7. Praktisch bruikbare opleiding 4.04 0.89 4.64 0.89 10.70 "'
8. Afzonderlijk toepasbare onderdelen 3.90 1.05 4.34 0.53 4.14 `
9. Vermijden van onderlinge competitie 3.74 1.31 4.30 1.09 3.39

10. Bij fouten vriendelijk gecorrigeerd 3.78 1.11 4.43 0.90 8.50 ~~
11. Elkaar steunen in kleine groepjes 3.42 1.13 4.36 0.81 17.64 ~~'
12. Als gelijkwaardig behandeld door docent 4.40 0.78 4.70 0.59 3.16
13. Vooraf overzicht van lesprogramma 4.10 0.87 4.57 0.66 6.78'~
14. Aanpassing van tempo mogelijk 4.10 0.91 4.64 0.57 8.11 "
15. Zelf onderwerpen kunnen inbrengen 3.94 1.01 4.61 0.65 13.92 '~"

~ p~ .05; ~" p~ .01;'~" p~ .001 (tweezijdig).

Twee scores voldoen niet aan dit criterium, beide betrekking hebbend op groep 1,
namelijk conditie 2(M - 3.22) en conditie 11 (M - 3.42).
Voor groep 2 bereikt de meerderheid van de condities zelfs een score van meer dan
4.5.
Het gemiddeldc van de scores over alle onderwijskundige condities ligt boven het
gestelde criterium van 3.5, zowel bij groep 1 als bij groep 2(zie tabel 3.5). Om na
te gaan in hoeverre significante verschillen tussen beide groepen bestaan, is een
multivariate variantie-analyse (MANOVA) uitgevoerd met de vijftien onder-
wijskundige condities als afhankelijke variabelen. Daaruit is naar voren gekomen
dat groep 2(zonder recente bijscholing) he[ belang van onderwijskundige condi[ies
significant hoger beoordeelt dan groep 1(met recente bijscholing): F(15,78) -
2.74; p-.002. Daarop aansluitend zijn ook univariate analyses uitgevoerd.
De F-waarden van de univariate toetsen geven aan dat er ook significante verschil-
len bestaan voor de scores van elf van de vijftien onderwijskundige condities. Voor
het merendeel van de onderwijskundige condities geldt dus dat 35-plussers zonder
recente scholing er méér belang aan toekennen dan 35-plussers met recente
scholing.

Wat de bedrijfskundige condities betreft, geldt dat het merendeel door de responde-
rende 35-plussers van belang wordt geacht voor opleidingsdeelname, zo blijkt uit
de scores in tabel 3.4. Alleen de condities 5 en 6 voldoen niet aan het gestelde
criterium (? 3.50), noch bij groep 1, noch bij groep 2. Naast technische faciliteiten
(condities l, 2 en 3), zoals ` kosten volledig door de baas betaald', blijkt ook
`aanmoediging door de baas' (conditie 4) van belang te zijn voor deelname.
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De gemiddelde score voor de zes bedrijfskundige condities voldoet zowel bij groep
1 als bij groep 2 aan het gestelde criterium (zie tabel 3.5).

Tabel 3.4 Het belang van bedrijfskundige condities voor scholingsdeelname, beoordeeld op
een vijfpuntsschaal (lopend van I- heel onbelangrijk tot 5- heel belangrijk). t'oor de twee
groepen (respectievelijk met recente scholing en zonder recente scholing) zijn de
gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) aangegeven

Bedrijfskundige condities Groep 1: Groep 2:
met zonder
M SD M SD

~-1 1. Kosten volledig door baas betaald 4.32 1.10 4.09 1.22
2. Cursusbijeenkomsten onder werktijd 3.86 1.34 4.36 0.99
3. Huiswerk onder begeleiding op het werk 3.68 1.13 4.05 1.18
4. Aanmoediging door de baas 3.50 1.05 3.68 1.22
5. Op loopafstand van het werk 3.12 1.59 3.49 1.35
6. Ondersteuning vanuit collega's 3.12 1.19 3.34 1.43

~ pc .05; ~`~ pc .Ol; "" pc .001 (tweezijdig).

Er is een multivariate variantie-analyse (MANOVA) uitgevoerd, met de zes
bedrijfskundige condities als afhankelijke varabelen, waaruit blijkt dat 35-plussers
met en zonder recente scholing het belang van bedrijfskundige condities niet
significant verschillend beoordelen: F(6,87) - 1.79; p-.111. Gezien dit resultaat
blijven toetsingen op univariaat niveau buiten beschouwing.

Door middel van t-toetsen (eenzijdige toetsing) is nagegaan in hoeverre de gemid-
delde scores voor bedrijfskundige en voor onderwijskundige condities van elkaar
verschillen. Tabel 3.5 laat zien dat de gemiddelde score voor onderwijskundige
condities significant hoger is dan voor bedrijfskundige condities. Dat geldt zowel
voor groep 1(p -.001) als voor groep 2(p -.000). Respondenten met en zonder
recente scholing achten onderwijskundige condities dus belangrijker voor
scholingsdeelname dan bedrijfskundige condities. Dit resultaat ondersteunt de
bestaande verwachting.

Tabel 3.5 vergelijking van het belang voor scholingsdeelmm~e toegekend aan bedrijfs-
kundige condities en aan onderwijskundige condities voor beide groepen van respondenten

Bedrijfskundige versus Bedrijfs- Onderwijs- Verschil
onderwijskundige condities kundige kundige condities

condities condities t-waarde
M SD M SD

Groep 1(met recente scholing) 3.63 0.76 4.03 0.44 -3.66 "

Groep 2(zonder recente scholing) 3.84 0.82 4.52 0.34 - 5.48 `""

' p~ .05; " p~ .01; "' p~ .001 (eenzijdig).

Binnen het kader van de eerste onderzoeksvraag is tenslotte ook nagegaan in
hoevene de responderende 35-plussers loopbaanperspectieven van belang achten

70



om aan een opleiding te gaan deelnemen. Uit tabel 3.6 valt te lezen dat alle
beoordeelde loopbaanperspectieven, op één uitzondering na, door beide groepen
van belang worden geacht, althans uitgaande van het gestelde score-criterium
(? 3.5).

Tabel 3.6 Het belang van loopbaanperspectieven voor scholingsdeelname, beoordeeld op
een vijfpuntsschaal (lopend van 1 - heel onbelangrijk tot 5- heel belangrijk). Voor de twee
groepen (respectievelijk met recente scholing en zonder recente scholing) zijn de
gemiddelden (M) en standaarddeviaties(SD) aangegeven, terwijl de verschillen tussen beide
groepen met elkaar zijn vergeleken

Loopbaanperspectieven Groep 1: Groep 2: Uni-
met zonder variate
M SD M SD F-waarde

1. Kans op een nieuw functiegebied groter 4.08 0.92 4.34 0.89 1.58
2. Kans op achterlopen bij collega's geringer 4.22 0.86 4.16 0.99 0.01
3. Kans op hogere functie groter 3.92 1.08 3.95 1.20 0.01
4. Kans op disfunctioneren geringer 4.18 1.00 3.55 1.29 6.62 '"
5. Kans op lagere functie geringer 3.84 1.20 3.83 1.40 0.00
6. Kans op andere functie op gelijk niveau 3.46 1.13 3.95 1.08 5.26'

groter

' p~ .05; " p~ .01; ~"~ p~ . 001 (tweezijdig).

De uitzondering betreft een score van groep 1(met recente scholing), namelijk de
score voor conditie 6(M - 3.46). De gemiddelde score voor de zes loopbaan-
perspectieven voldoet zowel bij groep 1 als bij grcep 2 ruimschoots aan het gestelde
criterium (zie tabel 3.7).
Met de scores voor de zes loopbaanperspectieven als athankelijke variabelen is een
multivariate variantie-analyse (MANOVA) uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de beide
groepen significant van elkaar verschillen: F(6,87) - 2.32; p-.040. Daarop
aansluitend zijn ook univariate tests uitgevoerd, waaruit blijkt dat de groepen twee
typen loopbaanperspectieven significant verschillend beoordelen. Groep 1(met
recente scholing) acht het significant belangrijker dat opleidingsdeelname de kans
op disfunctioneren verkleint. Groep 2(zonder recente scholing) acht het significant
belangrijker dat opleidingsdeelname de kans op een functie van gelijk niveau
verbetert. Het is niet zo, dat de scores voor het belang van loopbaanperspectieven
over de gehele linie bij groep 1 op een lager niveau liggen dan bij groep 2, zoals dat
wel het geval bleek te zijn met het belang van onderwijskundige condities.

Door middel van t-toetsen (eenzijdige toetsing) is nagegaan in hoeverre de
gemiddelde scores voor loopbaanperspectieven en onderwijskundige condities van
elkaaz verschillen. Deze scores zijn voor beide groepen in tabel 3.7 vermeld. Ook
de toetsresultaten zijn in deze tabel aangegeven.
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Tabel 3.7 Uergelijking van het belang voor scholingsdeelname toegekend aan loopbaan-
perspectieven en aan onderwijskundige condities voor beide groepen van respondenten

Loopbaanperspectieven versus Loopbaan- Onderwijs- Verschil
onderwijskundige condities perspectieven kundige condities

M SD condities t-waarde
M SD

Groep 1(met recente scholing) 3.96 0.61 4.03 0.44 -0.35

Groep 2(zonder recente scholing) 3.97 0.54 4.52 0.34 -5.11

' p~ .05; " p~ .01; "~`" p~ .001 (eenzijdig).

De toetsresultaten zijn in strijd met de op literatuuronderzoek gebaseerde ver-
wachting dat voor scholingsdeelname loopbaanperspectieven belangrijker worden
geacht dan onderwijskundige condities. Hierop zal in paragraaf 3.3.4 (Conclusies
en discussie) nog worden ingegaan.

De belangrijkste resultaten van vraag 1 kunnen als volgt worden samengevat:
la. Uitgaande van het vooraf gestelde criterium (? 3.5) worden alle onderscheiden

onderwijskundige condities als belangrijk beoordeeld.
lb. Tussen het belang dat respondenten met en zonder recente scholing aan de

beoordeelde onderwijskundige condities hechten, bestaan significante verschil-
len, in die zin dat niet recent geschoolden deze voor toekomstige deelname in
het algemeen van hoger belang achten.

lc. Het belang dat gemiddeld genomen wordt toegekend aan onderwijskundige
condities, is - conform de verwachting - hoger dan het belang dat toegekend
wordt aan bedrijfskundige condities.

Id. Het belang dat gemiddeld genomen toegekend wordt aan loopbaanperspec-
tieven is - in strijd met de verwachting - niet hoger dan het belang dat
toegekend wordt aan onderwijskundige condities.

Resultaten vraag 2:
In hoeverre zijn de voorkeur voor en het gebruik van bepaalde leeractiviteiten voor
oudere personeelsleden van belang?

In het kader van deze vraag is van drie te onderscheiden typen leeractiviteiten
nagegaan in hoeverre zij voor de responderende 3S-plussers van belang zijn om bij
te blijven bij nieuwe ontwikkelingen, zowel wat de voorkeur betreft, als wat het
gebruik van deze leeractiviteiten betreft. De tabellen 3.8 (voorkeur) en 39 (gebruik)
geven een overzicht van de resultaten.
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Tabe13.8 Voorkeur voor typen leeractiviteiten beoordeeld op een vijfpuntsschaal (lopend van
!- heel onaangenaam tot 5- heel aangenaam). troor de twee groepen (respectievelijk wel
recent geschoolden en niet recent geschoolden) zijn de gemiddelden (M) en standaard-
deviaties (SD) aangegeven, terwijl de verschillen tussen beide groepen met elkaar zijn
vergeleken

Voorkeur leeractiviteiten Groep 1: Groep 2: Univariate
met zonder F-waarde
M SD M SD

1. Deelname aan opleidingen 3.82 0.85 2.81 1.19 22.34 "'"
2. Begeleiding op de werkplek 3.74 0.99 4.20 0.95 5.97 "
3. Zelfstandig bestuderen van

boeken, periodieken enz. 3.32 0.98 3.36 1.24 0.14

' p~ .05; "' p~ .01; ~~~` p~ .001.

Tabel 3.8 geeft dc preferentiescores voor de diverse leeractiviteiten bij beide
groepen aan. Daaruit blijkt dat opleidingsdeelname bij groep 1 (met recente
scholing) de hoogste preferentiescore krijgt, maar dat de preferentiescores voor de
twee andere leeractiviteiten daar niet sterk van afwijken. Bij groep 2(zonder
recente scholing) krijgt begeleiding op de werkplek de hoogste preferentiescore en
opleidingsdeelname de laagste, maar deze beide scores liggen nogal ver uiteen.
Tevens is nagegaan in hoeverre de preferentiescores van groep 1 en 2 van elkaar
verschillen. Uit een multivariate variantie-analyse (MANOVA) is naar voren
gekomen dat de preferentiescores van groep 1 en groep 2 significant van elkaar
verschillen: F(3,88) - 8.80; p-.000. Univariate toetsen geven aan dat de
preferentiescore voor opleidingsdeelname bij groep 1 significant hoger is dan bij
groep 2 ( p -.000), terwijl de preferentiescore voor begeleiding op de werkplek bij
groep 2 significant hoger is dan bij groep 1 ( p -.O16).

Tabe13.9 Gebruik van typen leeractiviteiten beoordeeld op een vijfpuntsschaal (lopend van
1- geheel niet tot S- zeer veel). troor de twee groepen (respectievelijk wel recent
geschoolden en niet recent geschoolden) zijn de gemidde[den (M) en standaarddeviaties
(SD) aangegeven, terwijl de verschillen tussen beide groepen met elkaar zijn vergeleken

Gebruik leeractiviteiten Groep 1: Groep 2: Univariate
met zonder F-waarde
M SD M SD

1. Deelname aan opleidingen 3.64 1.22 1.81 1.03 75.85 "'
2. Begeleiding op de werkplek 3.23 0.90 3.39 1.37 0.08
3. Zelfstandig bestuderen van

boeken, periodieken enz. 2.87 1.06 2.50 1.24 0.18

" p~ .05; ~" p~ .Ol; "' p~ .001 (tweezijdig).

Tabel 3.9 geeft de gebruikscores voor de diverse leeractiviteiten aan. Daaruit blijkt
dat opleidingsdeelname bij groep 1 de hoogste score te zien geeft. Bij groep 2 staat
de gebruikscore voor begeleiding op de werkplek in rangorde bovenaan en
opleidingsdeelname onderaan.
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Uit multivariate variantie-analyse (MANOVA) blijkt dat de gebruiksscores van
beide groepen significant van elkaar verschillen: F(3,89) - 25,76; p-.000.
Het gebruik van de drie leeractiviteiten als geheel wordt voor grcep 1 dus evident
hoger beoordeeld dan voor groep 2. Uitgaande van univariate tcetsen blijkt alleen
voor opleidingsdeelname tussen groep 1 en groep 2 een significant verschil te
bestaan. Volgens dit resultaat maakt groep 1 dus evident meer gebruik van scholing
dan groep 2.
Dat is echter niet verrassend, gezien het feit dat het hier het onderscheidings-
criterium tussen beide groepen bij de steekproefselectie betreft. Hooguit geeft dit
onderzoeksresultaat aan, dat het `zachte' subjectieve oordeel over dit aspect op een
vijfpuntsschaal overeenkomt met de op basis van `harde' administratieve gegevens
gemaakte indeling in groepen vooraf.

Tenslotte is in het kader van vraag 2 nagegaan in hoeverre een positieve samenhang
bestaat tussen voorkeur en gebruik. Uitgaande van de berekende correlatiecoëffi-
ciënten (Pearson) blijkt, conform verwachting, die samenhang bij beide groepen
voor elk van de drie beoordeelde leeractiviteiten te bestaan (zie [abel 3.10).

Tabel 3.10 Correlaties (Pearson) tussen voorkeurscores en gebruikscores van groep I(met
recente scholing) en groep 2(zonder recente scholing)

Samenhang voorkeur x gebruik Groep 1: Groep 2:
met zonder
r r

1. Deelname aan opleidingen .55 `"` .45 ""
2. Begeleiding op de werkplek .46'" .48 `"'
3. Zelfstandig bestuderen van

boeken, periodieken enz. .44 ~`" .29 ~`

p~ .05; " p~ .01; "' p~ . 001 (eenzijdig).

De belangrijkste resultaten met betrekking tot vraag 2 kunnen als volgt worden
samengevat.
2a. Om bij te blijven geniet begeleiding op de werkplek bij groep 2(zonder recente

scholing) de hoogste voorkeur. Bij groep 1(met recente scholing) wordt bege-
leiding op de werkplek qua voorkeur nog overtroffen door opleidingsdeelname.

2b. Tussen beide groepen bestaan significante verschillen qua voorkeur voor en ge-
bruik van leeractiviteiten. In het bijzonder geldt, dat de preferentie om aan op-
leidingen deel te nemen bij wel recent geschoolden hoger is dan bij niet recent
geschoolden.

2c. Er blijkt een samenhang te bestaan tussen de oordelen inzake voorkeur en ge-
bruik. Dat geldt, conform verwachting, voor beide groepen en voor elk van de
drie onderscheiden leeractiviteiten.

Resultaten vraag 3:
In hoeverre is de beleving van vroegere scholingsactiviteiten voor oudere personeels-
leden van belang?
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Ten behoeve van de derde vraag is allereerst nagegaan hoe scholingsactiviteiten in
het verleden zijn beleefd, zowel de beleving van vooropleidingen als de beleving van
vervolgopleidingen. Ofschoon groep 2 is samengesteld uit niet-recent geschoolde
35-plussers hebben alle respondenten van deze groep aan meerdere vervolgoplei-
dingen deelgenomen, zij het van minder recente datum. Ook deze respondenten kon
dus naar hun beleving van vervolgopleidingen worden gevraagd.
De beleving van vooropleidingen en de beleving van vervolgopleidingen zijn beide
gebaseerd op het gemiddelde van twee scores, respectievelijk aangevend in hoeverre
de betreffende opleidingen beleefd zijn als aangenaam en als gemakkelijk. Tabel
3.11 biedt een overzicht van de scores voor de beleving van vooropleidingen en
vervolgopleidingen, alsmede van de scores op de achterliggende items.

Tabel 3.11 De beleving van scholingsactiviteiten in het verleden gevolgd beoordeeld op een
vijfpuntsschaal lopend van I(- beslist niet) tot 5(- beslist wel). Yoor de twee groepen
(respectievelijk wel recent geschoolden en niet recentgeschoolden) zijn de gemiddelden (M)
en standaarddeviaties (SD) aangegeven, terwijl de verschillen tussen beide groepen met
elkaar zijn vergeleken

Scholingsbeleving Groep 1: Groep 2: Univariate
met zonder F-waarde
M SD M SD

Beleving vooropleidingen 3.63 .97 3.14 .88
- Vooropleidingen aangenaam 3.42 1.01 2.98 1.11 6.60 ~~`
- Vooropleidingen gemakkelijk 3.72 .86 3.30 .93 5.29'

Beleving vervolgopleidingen 3.55 .63 2.86 1.04
- Vervolgopleidingen aangenaam 3.69 .74 2.86 1.66 21.72 ~""
- Vervolgopleidingen gemakkelijk 3.42 .73 2.86 1.04 9.00 ~~

' p~ .05; " p~ .Ol; "'~` p~ .001 (eenzijdig).

Groep 1(met recente scholing) scoort op elk van de in tabel 3.11 genoemde
belevingsaspecten positief, i.c. boven het schaalmidden. Voor groep 2 ligt dat
anders. In het bijzonder wat de belevingsaspecten van vervolgopleidingen betreft,
scoort deze groep licht negatief, i.c. beneden het schaalmidden.
Uit een uitgevoerde multivariate variantie-analyse met de vier basisscores als
aíhankelijke variabelen blijkt dat de groepen qua beleving significant van elkaar
verschillen: F (3,88) - 8.80; p - .000.
Door middel van univariate F-toetsen is bovendien nagegaan of groep 1 op elk van
de in tabel 3.11 opgenomen belevingsaspecten afzonderlijk een hogere score bereikt
dan groep 2. Daaruit valt af te lezen dat dit - conform verwachting - inderdaad het
geval is.

Tenslotte is nagegaan in hoeverre een samenhang bestaat tussen scholingsbeleving
en preferentie, i.c. de mate van voorkeur door middel van scholing bij te blijven.
Daarbij is de beleving van vooropleidingen en vervolgopleidingen afzonderlijk
bezien.
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Tabel 3.12 Correlaties (Pearson) tussen aspecten van scholingsbeleving in het verleden en
voorkeur om door scholing in de toekomst bij te blijven

Scholingsbeleving x voorkeur Groep 1: Groep 2:
met zonder
r r

Beleving vooropleidingen .23 .41 "
- Vooropleidingen aangenaam . 16 .47 ""
- Vooropleidingen gemakkelijk .24 .23

Beleving vervolgopleidingen . 46 ~~ .44 ~`
- Vervolgopleidingen aangenaam . 43 ~' .53 """
- Vervolgopleidingen gemakkelijk . 35 ~` .26

~` p~ .05; " p~ .01; "" p~ .001 (tweezijdig).

Uit tabel 3.12 valt af te leiden dat er inderdaad een samenhang bestaat tussen de
beleving van gevolgde vervolgopleidingen en de mate waarin respondenten in de
toekomst prefereren bij te blijven door middel van scholingsactiviteiten.
De beleving van vooropleidingen blijkt evenwel van beperkt belang voor de thans
bestaande voorkeur (zie tabel 3.12). Bij groep 1 is geen sprake van samenhang
tussen voorkeur en beleving van vooropleidingen; bij groep 2 slechts ten dele.

De belangrijkste resultaten van vraag 3 kunnen als volgt worden samengevat.
3a. De scores voor de beleving van tot dusverre meegemaakte vooropleidingen en

vervolgopleidingen zijn in het algemeen positief waar het gaat om respondenten
van groep 1(met recente scholingservaring).
Respondenten van groep 2(zonder recente scholingservaring) scoren licht
negatief wat de vervolgopleidingen betreft.

36. De verschillen in scholingsbeleving tussen wel en niet recent geschoolden zijn
evident. Respondenten met recente scholing scoren - conform verwachting - op
alle belevingsaspecten significant positiever dan respondenten zonder recente
scholing.

3c. Er blijkt, bij beide grcepen, een significante samenhang te bestaan tussen de bele-
ving van vervolgopleidingen en de voorkeur om bij te blijven door middel van
scholing. Een dergelijke samenhang ontbreekt in het algemeen tussen de beleving
van vooropleidingen en de voorkeur om bij te blijven door middel van scholing.

3.4 Conclusies en discussie

In zijn algemeenheid lijken de onderzoeksresultaten de conclusie te rechtvaardigen
dat elk van de drie typen van betrokken factoren (onderwijskundige condities, be-
drijfskundige condities en loopbaanperspectieven) van belang zijn voor de scho-
lingsdeelname van de onderzochte groepen van 35-plussers. Wanneer een score
evident boven het schaalmidden (? 3.50) als criterium wordt aangehouden, blijken
door beide groepen slechts enkele condities niet als belangrijk te worden beoordeeld.
Ook valt te concluderen dat het gebruik maken van scholingsactiviteiten bij beide
groepen samenhangt met achterliggende instructie-psychologische factoren als
preferentie (thans aanwezige voorkeur) en beleving van het scholingsverleden.
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Deze algemene conclusie laa[ onverlet, dat de onderzoeksresultaten aanleiding
geven tot nuancering en bezinning op een drietal punten, namelijk:
- het belang van onderwijskundige condities;
- de betekenis van aanwezige preferenties;
- de aangetroffen individuele verschillen.

Op elk van deze aspecten gaan wij hier nader in.

3.4.1 Belang van onderwijskundige eondities

De resultaten van de eerste vraag geven aan dat de beoordeelde onderwijskundige
condities alle van belang worden geacht: een gemiddelde score van meer dan 4.00
over alle onderwijskundige condities kan als bijzonder hoog worden aangemerkt.
Opvallend is ook dat aan loopbaanperspectieven - tegen de verwachting in - geen
hoger belang wordt toegekend dan aan onderwijskundige condities.
Hiervoor kunnen twee mogelijke verklaringen worden gegeven.

Een eerste verklaring kan zijn dat de wijze van ondervraging met betrekking tot
loopbaanperspectieven tot een minder goed beeld heeft geleid. Gevraagd is name-
lijk of het voor deelnamebeslissingen van belang zou zijn als bepaalde loop-
baanperspectieven ( bij voorbeeld de kans op promotie) zouden verbeteren. Er is
niet gevraagd naar de mate waarin loopbaanperspectieven naar de verwachting van
respondenten zouden toenemen, bijvoorbeeld door te vragen naar hun inzetbaar-
heidsverwachting met en zonder scholingsdeelname. Het verschil tussen beide zou
wellicht een juister beeld hebben kunnen geven, zo is ons achteraf uit gesprekken
met respondenten duidelijk geworden.

Een tweede mogelijke verklaring zou gevonden kunnen worden in het feit dat
respondenten is gevraagd naar het belang van onderwijskundige condities voor het
al of niet deelnemen aan een fictieve opleiding, waarbij op grond van inleving in
een virtuele context (stel dat ...) zonder enige beperking aangegeven kon worden in
hoeverre de gegeven condities van belang zouden zijn. Nader onderzoek zou zich
wellicht beter kunnen richten op het belang van onderwijskundige condities in een
reële opleidingssituatie.

De in het kader van vraag 1 verkregen gegevens over onderwijskundige condities
hebben betrekking op een leeftijdscategorie uiteenlopend van 35 tot 55 jaar. In
tweede instantie is door ons nagegaan in hoeverre een samenhang bestaat tussen het
belang van onderwijskundige condities en leeftijd, zoals wel eens wordt veronder-
steld (zie paragraaf 3.2.2 onder punt a). Deze samenhang blijkt uiterst bescheiden
(r -.13), hetgeen ten dele verklaard zou kunnen worden door `restriction of range':
zeer jonge en zeer oude personeelsleden behoorden niet tot de respondenten.
Vergelijking van de gemiddelde scores voor onderwijskundige condities tussen de
twee qua leeftijd meest extreme categorieën respondenten, namelijk van 35-40 jaar
(M - 4.19 en SD -.48) en van 50-55 jaar (M - 4.56; SD -.41), leverde geen
significant verschil op, mede ook door de beperkte omvang van beide categorieën.
Mede daarom is in een vervolgonderzoek nagegaan in hoeverre onderwijskundige
condities (conform tabel 3.1 van IS tot 6 soorten condities ingeperkt) voor
uiteenlopende leeftijdscategorieën van scholingsdeelnemers (jonger dan 30 versus
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ouder dan 40 jaar) van verschillend belang zouden zijn (zie Alberink, Cramer 8c
Thijssen, 1994). De resultaten van dit vervolgonderzcek (N - 79) bleken in grote
lijnen overeen te stemmen met de resultaten van het hiervoor besproken onderzoek:
het belang van de onderwijskundige condities is alleen maar onderstreept en de
verschillen tussen beide leeftijdsgrcepen bleken opnieuw heel bescheiden. Ook
bleek opnieuw een verband te bestaan tussen verschillen in recente opleidings-
deelname en het toegekende belang aan onderwijskundige condities.

3.4.2 Betekenis van aanwezige preferenties

De mate waarin respondenten er de voorkeur aan geven bij te blijven door middel
van scholingsactiviteiten speelt zowel in de tweede als in de derde vraag een rol.
Enerzijds is gekeken naar de relatie tussen voorkeur en gebruik, anderzijds naar de
relatie tussen beleving en voorkeur. Beide verbanden zijn - conform verwachting -
aangetroffen. Toch mogen hieromtrent kritische kanttekeningen nie[ ontbreken.

Samenhang tussen belevirtg en preferentie
Het gegeven dat een relatie is geconstateerd tussen beleving en voorkeur, terwijl
voorkeur ook weer samenhangt met herhaald gebruik, ondersteunt het denkbeeld
dat het herhaaldelijk gebruikmaken van scholingsactiviteiten niet slechts teruggaat
op een habituatieproces (meer deelname in het verleden leidt tot meer deelname in
de toekomst, vergelijk Tuijnman, 1991), maar ook op een evaluatieproces.
Wij hebben beleving van eerdere scholingsactiviteiten aangeduid als een evalua-
tieve component en daarmee als indicator voor iemands preferentie om in de toe-
komst via scholing bij te blijven. Bij de analyse van de onderzoeksgegevens is
opgevallen dat bij een beperkt aantal respondenten slechts een geringe samenhang
bleek te bestaan tussen enerzijds beleving en anderzijds preferentie. Uit nagesprek-
ken met deze respondenten is naar voren gekomen dat hun beleving van opleiding
tot opleiding nogal verschilde en dat deelname-initiatief (niet door baas `gestuurd')
en deelname-voltooiing (niet voortijdig afgebroken) wellicht een belangrijker eva-
luatieve component en een (nog) betere indicator voor preferentie zou kunnen zijn
dan beleving.

Het al of niet ontbreken van eigen initiatief en het al of niet voortijdig afbreken van
een opleiding kunnen zeer wel worden gezien als criteria die bepalend zijn voor de
meer of minder positieve waardering van deelname in het verleden, onder meer
omda[ deze Iwee aspecten [e maken kunnen hebben met persoonlijke gevoelens van
competentie (vergelijk Hill 8z Elias, 1990). De vraag is echter waarom beleving
(beleefd als aangenaam enlof gemakkelijk) geen betere indicator voor preferentie
en daarmee voor toekomstig gebruik is.
Dit is mogelijk te verklaren vanuit het gegeven dat beleving in ons onderzoek nogal
globaal is vastgesteld. Er is een oordeel gegeven over de beleving van het geheel
aan gevolgde vooropleidingen en het geheel aan gevolgde vervolgopleidingen.
Bovendien betrof het vaak opleidingen waaraan langer geleden is deelgenomen,
hetgeen voor de nauwkeurigheid van percepties nadelig geweest kan zíjn. Het lijkt
van belang in vervolgonderzoek daarmee rekening te houden.
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Samenhang tussen preferentie en gebruik
De vastgestelde samenhang tussen de mate van voorkeur voor en het gebruik van
opleidingsactiviteiten in de huidige situatie is te verklaren door te verwijzen naar de
grote mate van vrijheid die oudere personeelsleden genieten om naar eigen
preferentie al of niet aan scholingsactiviteiten deel te nemen. Maar tegelijkertijd is
reeds voorafgaande aan dit onderzoek aangegeven dat de deelnamevrijheid van
oudere personeelsleden in arbeidsorganisaties zelden `volkomen' kan zijn (zie
paragraaf 3.2.4). Dit beeld is in nagesprekken met respondenten bevestigd. De
verwachting of zelfs de druk vanuit de bedrijfskundige omgeving blijkt in een
aantal gevallen wel degelijk een rol van betekenis te spelen bij het al of niet
deelnemen, evenals overigens de verwachting of druk vanuit de privé-situatie.
Dit beeld werd in het reeds eerder genoemde vervolgonderzoek (Alberink, Cramer
8c Thijssen, 1994) onder jongere (jonger dan 30 jaar) en oudere (ouder dan 40 jaar)
personeelsleden bevestigd, zij het dat omgevingsdruk bij ouderen minder vaak aan
de orde was dan bij jongeren. Aangezicn het hier slechts gaat om incidentele
waarnemingen is het van belang dit aspect expliciet in vervolgonderzoek over het
al of niet deelnemen aan scholing te betrekken.

3.4.3 Aangetroffen individuele verschillen

Bij de opzet van hetin voorgaande paragrafen besproken onderzoek is uitgegaan
van een homogene steekproefsamenstelling, althans ten aanzien van functieniveau
(alleen lagere uitvoerende functies) en opleidingsniveau (beneden MBO-niveau),
teneinde uitspraken te kunnen doen over het belang van vooral onderwijskundige
condities voor scholingsdeelname van deze categorie 35-plussers. Omdat de ge-
raadpleegde literatuur doorgaans terugging op gegevens over `recen[e scholings-
deelnemers' zijn in ons onderzoek zowel wel recent geschoolden als niet recent
geschoolden betrokken onder meer om te kunnen bepalen of voor beide groepen
dezelfde condities van belang zouden zijn.
Onderzoeksresultaten wettigen de conclusie dat voor beide groepen geen andere
onderwijskundige condities van belang zijn: alle condities worden door beide
groepen van belang geacht, maar door groep 2(niet recent geschoolden) in sub-
stantieel hogere mate.
Voorts blijken groep 1 en 2 van elkaar te verschillen op twee kenmerken, die met
het (recente) loopbaanverleden te maken hebben, namelijk:
- de recente scholingservaring (artefact van de onderzoeksopzet);
- de recente mobiliteitservaring (functie-anciënniteit, achteraf geanalyseerd).

Verschillen in het recente loopbaanverleden op deze twee punten blijken volgens de
hiervoor besproken onderzoeksgegevens samen te hangen met verschillen in het
toegekende belang aan onderwijskundige condities, een samenhang die overigens
ook is bevestigd in eerder genoemd (zie paragraaf 3.4.1) vervolgonderzcek
(Alberink, Cramer 8t Thijssen; 1994). Zoals aangegeven in deze paragraaf 3.4.1
blijkt - tegen bestaande veronderstellingen in - weinig samenhang te bestaan tussen
leeftijdstoename en het belang van onderwijskundige condities. Nagegaan is welk
verband er bestaat tussen het belang van onderwijskundige condities en recente
scholingservaring indien niet wordt uitgegaan van dichotomisering (wel en niet
recent geschoold) maar van het aantal opleidingen waaraan in de afgelopen periode
is deelgenomen. Die samenhang blijkt aanzienlijk te zijn (r -.44; p-.000). Het
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recente ervaringsverleden speelt kennelijk een belangrijker rol bij het verklaren van
de waargenomen scoreverschillen dan leeftijd, ofschoon leeftijd en ervarings-
verleden niet geheel los van elkaar kunnen worden gezien.
De bij beide groepen vastgestelde scores voor het gebruik van formele leer-
activiteiten (schriftelijke en mondelinge opleidingen) en informele leeractiviteiten
(werkplekbegeleiding en zelfstudie) lijken niet te wijzen op het feit dat minder
gebruik van de formele categorie gecompenseerd wordt door meer gebruik van de
informele categorie. De resultaten van beide groepen wijzen veeleer op het tegen-
deel. Daardoor worden reeds eerder gesignaleerde twijfels omtrent de compensatie-
hypothese (zie paragraaf 3.2.1) versterkt. In vervolgonderzcek zou expliciet kunnen
worden nagegaan in hoeverre eventueel sprake is van interdependentie tussen
informele en formele leeractiviteiten.

De verschillen in beleving van vroegere scholingservaringen en thans aanwezige
mate van preferentie om aan scholing deel te nemen, vertonen een soortgelijk beeld.
Ook hier is sprake van grote scoreverschillen tussen groepen. De verwachte samen-
hangen tussen beleving, preferentie en gebruik van mogelijkheden tot scholings-
deelname blijken aanwezig, maar de individuele verschillen zijn van dien aard dat
ook in dit opzicht geen sprake is van een homogene groep. Individuele verschillen
in preferentie om aan scholing deel te nemen worden echter slechts in geringe mate
verklaard door leeftijd. Voorts is het opvallend dat een lage deelnamepreferentie
samenhangt met een hoog belang dat aan onderwijskundige condities wordt
toegekend.

Interpretatie van deze uitkomsten brengt ons tot de volgende conclusies:
1. Opleidingen dienen in hogere mate attractief te zijn (- hoger belang onder-

wijskundige condities), indien sprake is van geringe preferentie voor scholings-
deelname als middel om bij te blijven.

2. Leeftijdstoename hangt nauwelijks samen met een lagere preferentie of een
geringere scholingsdeelname in de huidige situatie.

3. Het ervaringsverleden (vooral vroegere scholing, maar ook vroegere mobiliteit)
hang[ samen me[ preferentie en gebruik van scholingsdeelname in de huidige
situatie.

Een en ander wijst op een tweetal tendensen:
u. Oudere personeelsleden, ook oudere personeelsleden van eenzelfde scholings-

of func[ieniveau, kunnen niet als een homogene categorie worden beschouwd.
Zelfs als verschillen in niveau van vooropleiding en van functie, die in de
volwasseneneducatie vaak verantwoordelijk worden geacht voor participatie-
verschillen, in belangrijke mate worden gereduceerd, kan bepaald niet ge-
sproken worden over homogeniteit binnen een bepaalde leeftijdscategorie.

b. In volwasseneneducatie wordt vaak gewezen op het belang van ervaring in het
verleden. Het belang van onderwijskundige condities voor (oudere) volwas-
senen wordt niet zelden gelegitimeerd door erop te wijzen dat het van belang is
rekening te houden met de ervaring van deelnemers (zie paragraaf 3.2). Die
ervaring lijkt inderdaad van belang voor scholingsdeelname in de toekomst.
Zowel de habituatie (gewend veel om te gaan met scholing) als de evaluatie (als
positief te beoordelen deelname in het verleden) kunnen daarbij een rol spelen,
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zeker waar het gaat om toekomstige deelname aan langdurige, verbredende
opleidingen.

Beide tendensen zijn ook terug te vinden, zij het minder expliciet, in het werk van
Cookson (1986) en van Richey (1986 en 1987). Richey (1986) stelt dat
differentiatie tussen oudere volwassenen nodig is afhankelijk van eerdere
opleidingservaringen en afhankelijk van de verbredende, vernieuwende inhoud van
de scholingsactiviteiten waaraan deelgenomen gaat worden. Cookson (1986)
indiceert dat opleidingsdeelname samenhangt met diverse andere ervaringen die
begrepen kunnen worden vanuit longitudinaal perspectief. Op deze zienswijze zal
in het volgende hoofdstuk nader worden ingegaan.
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4. Ervaringsconcentratie als psychologisch
sleutelconcept

4.1 Inleiding

In voorgaande hoofdstukken is de scholingsdeelname van oudere personeelsleden
vanuit verschillende invalshoeken beschouwd. Op grond van de inzichten tot
dusverre kunnen de navolgende clusters van factoren worden onderscheiden als van
mogelijk belang voor het al of niet deelnemen aan opleidingen:

Loopbaanperspectieven
Hierbij gaat het erom dat inzetbaarheidskansen in de toekomst - naar verwachting -
te verbeteren zijn door scholingsdeelname. Niet alleen het bevorderen van pro-
motiekansen en het vergemakkelijken van horizontale doorgroeikansen zijn daarbij
van betekenis. Ook het voorkómen van verslechtering wat betreft de loopbaan-
positie kan de aanleiding vormen tot scholingsdeelname.

Onderwijskundige condities
Het betreft een aantal zogenaamde didactische `vuistregels' (aanvankelijk vijftien,
in later onderzoek geclusterd tot zes) die (potentiële) deelnemers van belang achten
voor deelname-beslissingen. Wanneer zij - op welke gronden dan ook - de ver-
wachting hebben dat een opleiding conform deze `principes' is ingericht, zal eerder
tot deelname worden beslo[en.

Bedrijfskundige condities
Hieronder vallen deelnamebevorderende faciliteiten van technische aard (bijvoor-
beeld: vergoeding van opleidingskosten) dan wel van sociale aard ( bijvoorbeeld:
steun vanuit collega's) die eerder als zogenaamde micro-bedrijfskundige condities
zijn aangemerkt. In ruimere zin kan tot bedríjfskundige condities ook de
deelnamedruk vanui[ de bedrijfskundige omgeving worden gerekend. Deze factor
kan een invloedrijke rol spelen bij het al of niet deelnemen van oudere personeels-
leden, ook al lijkt hun keuzevrijheid op dit punt in het algemeen relatief groot te
zijn.

Persoonlijke condities
In feite gaat het om een restcategorie van diverse persoonlijke factoren (zie
paragraaf 3.2.4), die tot dusverre niet in onderzoek zijn betrokken. Te denken valt
aan factoren die te maken hebben met iemands leefsituatie (bijvoorbeeld de
verwachtíng of druk vanuit de persoonlijke omgeving om al of niet deel te nemen)
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of aan bepaalde disposities (bijvoorbeeld intelligentie, zelfcompeten[ie). Het betreft
hier factoren die vanuit een arbeidsorganisatie moeilijk zijn te beïnvloeden.

Ervaringsaspecten
Tenslotte zijn uit door ons verricht empirisch onderzcek aanwijzingen naar voren
gekomen dat voor scholingsdeelname van oudere personeelsleden ook de door hen
in hun loopbaanhistorie opgedane ervaringen van belang zijn: mobiliteitservaringen
en vooral scholingservaringen. Onze interpretatie van de in het vorige hoofdstuk
besproken onderzoeksresultaten indiceert dat voor het deelnemen aan opleidingen
iemands ervaring van meer belang kan zijn dan iemands leeftijd.
De rol die ervaring speelt is echter bij lange na nog niet duidelijk.

De betekenis van iemands in het verleden opgebouwde ervaring voor toekomstige
scholingsdeelname zal in dit hoofdstuk centraal staan.
Daartoe zal eerst worden ingegaan op diverse aspecten van theorievorming en
daaruit voortvloeiende aangrijpingspunten voor nader onderzoek (paragraaf 4.2).
Vervolgens zal eigen empirisch onderzoek naar oudere personeelsleden op lagere
functieniveaus aan de orde komen waarin zowel aspecten van ervaringsopbouw zijn
betrokken alsook factoren die uit voorgaande hoofdstukken als belangrijk naar
voren zijn gekomen (paragraaf 4.3). Na een paragraaf gewijd aan conclusies en
discussie (paragraaf 4.4), wordt afgesloten met een samenvatting van de
bevindingen en de eerste resultaten van een vervolgonderzoek onder oudere
personeelsleden van hogere functie-niveaus (paragraaf 4.5).

4.2 Aanzetten tot theorievorming rond ervaringsopbouw

4.2.1 Ervaring

In de psychologische literatuur wordt ervaring vaak beschreven in samenhang met
diverse leeractiviteiten en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende iemands
loopbaan of - ruimer - iemands levensloop.

In organisatiepsychologische publikaties over loopbaanontwikkeling wordt veel
belang gehecht aan ervaring. Die dient enerzijds als basis voor verdere ontplooiing
en anderzijds als graadmeter voor deskundigheid. Ervaring geeft aan waar
personeelsleden zich bevinden op het continuum tussen enerzijds de beginner
(novice) en anderzijds de deskundige (expert). Zie onder meer Van Assen (1990a en
19906), Boerlijst 8z Aïte-Pena (1989), Elshout (1988), Hall et al. (1986), McCall et
al. (1988), Schein (1978 en 1988) en Valerio (1990). Ervaring wordt in dit verband
als indicator voor expertise beschouwd, als een factor die arbeidsprestaties en
inzetbaarheidskansen positief beïnvloedt. Probleem is dat in onderzoek ervaring
vaak wordt vastgesteld op grond van een eenvoudig kwantitatief criterium
(bijvoorbeeld aantal jaren in een functie), terwijl expertise primair een kwalitatief
georiënteerd begrip is (Chi, Glaser 8z Farr, 1988; Hatano 8z Inagaki, 1986; Van der
Heijden, 1995). De precieze rol die ervaring speelt, alsook de invulling van het
begrip ervaring worden uit deze publikaties over loopbaanontwikkeling niet erg
duidelijk.

Sa



Dat ligt niet veel anders voor bepaalde publikaties waarin loopbaanontwikkeling
sterker in een longitudinaal perspectief wordt geplaatst. Daarin wordt de mate van
ervaring met bepaalde taken of functies wel beschouwd als een van de factoren die
verschillen in (arbeids)prestaties op oudere leeftijd zou kunnen verklaren
(Salthouse, 1991; Simonton, 1991 en 1994). Simonton beschouwt `career age' als
een belangrijker uitgangspunt voor analyse van bijzondere beroepsprestaties dan
`chronological age', ofschoon beide niet geheel los van elkaar staan (Simonton,
1991, p. 119).
De chronologische en beroepsmatige leeftijd is ook te relateren aan iemands
ervaring met netwerken. Met het toenemen van de leeftijd zal de ervaring met
netwerken zich doorgaans wijzigen: de kring van contacten wordt vaak kleiner en
hechter (Van der Poel, 1992 en 1993; Schabracq, 1994), terwijl ervaring met een
brede en veelzijdige kring van contacten een positieve invloed kan hebben op het
omgaan met (discontinue) veranderingen in beroeps- en privé-leven (Adams 8z
Blieszner, 1989; Linville, 1987; Voncken á Van Werven, 1995). Het netwerk dat
mensen bij het ouder worden omgeeft, wordt wel vergeleken met een support
biedend konvooi dat gehavend raakt, met een [rouwe, beschermende groep waaruit
met het toenemen van de leeftijd eerder mensen zullen wegvallen dan er bij zullen
komen (Antonucci, 1985; Crohan 8c Antonucci, 1989; Kahn 8z Antonucci, 1980;
Knipscheer, 1992; Langendoen, 1995). Netwerkervaringen zullen daardoor met het
ouder worden vaak versmallen. Een sterke versmalling kan zowel consequenties
hebben voor iemands welbevinden als voor iemands leermogelijkheden.
In instructiepsychologische publikaties wordt het belang van ervaring met brede,
gevarieerde netwerken onderkend als voorwaarde en als middel voor het informele
leren (zie onder meer Rubenson, 1987 en 1990). Daarnaast wordt het belang van
ervaring voor het formele leren breed onderschreven. Zie onder meer Jarvis (1987),
Knox (1987), Kolb (1984) en Rogers (1989). Er wordt aan ervaring vaak zelfs een
dominante rol toegedicht, maar in denkbeelden over `ervaringsleren', `ervarings-
georiënteerd opleiden', `leren door ervaring' enzovoort is het begrip ervaring niet
zo helder en weinig eenduidig omschreven (zie Thijssen, 1989). Ook de rol die
ervaring bij leeractiviteiten speelt of zou moeten spelen is onduidelijk. Enerzijds
wordt de ervaring van volwassenen gezien als aanleiding om hen te laten
participeren in diverse opleidingsbeslissingen en -keuzes; anderzijds wordt ervaring
gezien als bron voor een inductieve of reflectieve aanpak van leeractiviteiten
(Cookson, 1986; Cross, 1981; Richey, 1986). Bovendien worden ervaringen met
leeractiviteiten als indicator beschouwd voor toekomstige scholingsdeelname,
ofschoon de theorctische verklaring daarvoor nog te wensen overlaat (Houtkoop,
1985; Tuijnman, 1991).

Ui[ deze globale oriën[atie komt ervaring weliswaar naar voren als een verschijnsel
dat voor oudere personeelsleden om verschillende redenen (bijvoorbeeld hun
expertise, hun arbeidsprestatie) van belang is, maar de relatie tussen ervaring en
leeftijd enerzijds en tussen ervaring en scholingsdeelname anderzijds wordt in de
hier geraadpleegde literatuur niet voldcende geëxpliciteerd. Ook wordt aan de
betekenis van het begrip ervaring op uiteenlopende wijze invulling gegeven. Dat
heeft ten dele te maken met het feit dat het hier gaat om ervaring op een drietal
verschillende terreinen: ervaring met functies of taken, al of niet als onderdeel van
betaalde arbeid (Salthouse, 1991; Simonton, 1991); ervaring met sociale contacten
of netwerken, al of niet van professionele aard (Linville, ]987; Van der Poel, 1992;
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Voncken á Van Werven, 1995); ervaring met leeractiviteiten, al of niet formeel van
karakter (Kolb, 1984; Rubenson, 1990; Tuijnman, 1991).
Dat heeft ten dele ook te maken met de ambiguïteit die in het begrip ervaring zelf
besloten ligt, waardoor ervaring enerzijds gezien kan worden als het meegemaakt
hebben van bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld het gedurende langere tijd verricht
hebben van bepaalde taken) en anderzijds het `lering getrokken hebben' uit dit
`meemaken' (bijvoorbeeld daardoor ontstane expertise). Een zekere parallel met de
habituele en evaluatieve component van het scholingsverleden (zoals besproken in
hoofdstuk 3) ligt voor de hand.
Genoemde ambiguïteit gaat terug op etymologische gronden: het woord ervaring
kan zowel verwíjzen naar ondervinding `sec' (het meemaken als zodanig), alsook
naar lering door ondervinding (ontstaan als gevolg van het meemaken). Wanneer
gesproken wordt over ervaren personeelsleden kan het woord `ervaren' dus de
b~etekenis hebben van: rijk aan ondervinding `sec', maar ook de betekenis van: door
ondervinding bekwaam.

Concluderend kunnen wij stellen dat ofschoon het belang van ervaring breed onder-
kend wordt, de betekenis ervan nogal diffuus blijft, terwijl uit de geraadpleegde
literatuur de relatie tussen ervaring en leeftijd onvoldoende duidelijk wordt. Op
deze samenhang zal in paragraaf 4.2.2 worden ingegaan.
Ter voorkoming van misverstanden zullen wij de term ervaring, tenzij nadrukkelijk
anders vermeld, in het navolgende gebruiken in de betekenis van ondervinding
`sec', zonder overigens te willen ontkennen dat de daardoor ontstane expertise van
veel belang kan zijn. Bovendien beperken wij het begrip ervaring hier verder nog
tot ondervinding `sec' op een drietal ontwikkelingsgerelateerde gebieden die hier-
voor globaal zijn aangeduid en die in paragraaf 4.2.2 nader zullen worden
beschreven vanwege het belang voor scholingsdeelname.

4.2.2 I.eeftijd en ervaringsopbouw

Samenhang tussen leeftijd en ervaring
Interpretatie van de geraadpleegde literatuur in combinatie met eerder vermelde
bevindingen uit eigen empirisch onderzoek hebben bij ons tot de opvatting geleid
dat ervaring meer dan leeftijd een cruciale indicator is voor het benutten van
mogelijkheden om iets nieuws te leren. Dat geldt voor volwassenen in het algemeen
en meer in het bijzonder ook voor (oudere) personeelsleden. Maar leeftijd en erva-
ring kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ervaren personeelsleden, da[ wil
zeggen personeelsleden rijk aan ondervinding, zullen namelijk enige `tijd van
leven' nodig hebben om rijkdom aan ervaring op te doen. Daarbij kan rijkdom
zowel verwijzen naar veelheid als naar verscheidenheid, een onderscheid dat ons
essentieel lijkt. Ervaring speelt bij het verwerven van nieuwe kwalificaties ons
inziens een met de leeftijd toenemende rol.
Onze basispremisse daaromtrent is:
na de jongvolwassenheid (vanaf 30 à 35 jaar) Zal in het algemeen met het stijgen
van de leefYijd sprake zijn van een toenemende veelheid en een afnemende
verscheidenheid aan ervaring.

De twee in deze basispremisse besloten liggende tendenties zullen bewerkstelligen
dat bij het ouder worden sprake zal zijn van een verschijnsel dat door ons is aange-
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duid als ervaríngsconcentratie, een verschijnsel dat voor het eerst aan het einde van
de jaren tachtig door ons is beschreven (Thijssen, 1987a en 1987b). Ervarings-
concentratie is te beschouwen als een specifieke vorm van ervaringsopbouw, dat
wil zeggen als een karakteristiek patroon van ontwikkelingsgerelateerde
ondervindingen in een bepaalde loopbaanperiode. Wij geven hier eerst een globaal
beeld van dit verschijnsel en van de mogelijke effecten ervan. Daarna volgt een
nadere concretisering van begrippen die daarmee te maken hebben.

Globaal beeld ervaringsconcentratie
De wijze waarop ervaringsconcentratie in de praktijk van een arbeidsleven kan
ontstaan, zal door ons eerst worden geïllustreerd aan de hand van een tweetal
voorbeelden, ontleend aan een vooronderzoek (Thijssen 8z Van Disseldorp, 1990).
Door enkele daarop aansluitende opmerkingen zullen wij een eerste globaal inzicht
verschaffen in de betekenis van ervaringsconcentratie. .

Yoorbeeld 1
Mevrouw A (39 jaar) heeft na haar (niet voltooule) MEAO-opleiding bij diverse
bedrijven gewerkt. Vanaf 27 jarige leeftijd werkt zij bij een bank. Daar heeft zij op
drie verschillende afdelingen gewerkt en enkele algemene branche-opleidingen
gevolgd tot zij - acht jaar geleden - bij de assurantie-afdeling van de bank kwam.
Haar begintijd op deze afdeling werd gekenmerkt door twee dingen: vakdiploma's
halen en manusje-van-alles spelen. LangZamerhand heeft zij zich toegelegd op
levensverzekeringen. Zij fisngeert op een bescheiden functieniveau, maar zij wordt
door de manager van haarafdeling evenals door haarcollega's erkend als routinier
op haar gebied. Zij zorgt ervoor bij te blijven door in vakbladen het nieuws over
levensverzekeringen te volgen. Af en toe bezoekt zij wel eens voorlichtingsdagen van
assurantiemaatschappijen over nieuwe ontwikkelingen aangaande levensverzeke-
ringen: dat doet zij dan graag samen met twee vakgenoten van andere banken,
mensen die zij aljaren kent en op wie zij ook kan terugvallen als zich op haarwerk
problemen voordoen. Dat komt echter nauwelijks voor: zij kan haar werk gemakkelijk
aan en over haarproduktiviteit heeft niemand te klagen. Tussen haar overwegend
mannelijke collega's staat zij haar `mannetje'. En ofschoon haarbaan geen vetpot is,
is zij heel tevreden met haar salaris en haar positie. Ondanks haar beperkte
funetieniveau geniet zij van haar rol als 'specialist'.

Voorbeeld 2
Mijnheer B(52 jaar) is na de middelbare school bij de belastingen gaan werken en
heeft in die periode 's avonds rechten gestudeerd. Na het behalen van de meestertitel
óleek dat dit bij de fiscus niet tot de loopbaankansen leidde die hij beoogde. Via een
tussenstap bij een accountancy-bureau is hij terechtgekomen in het bankwezen, een
overgang die het nodige kruim kostte. Dat betekende niet alleen een andere baan,
maar ook een verhuizing. Bovendien had dat opnieuw de nodige studie tot gevolg,
zeker in de beginfase toen hij werkzaam was als bijkantoorbeheerder van een lokale
bank. Enkele jaren later werd hij benoemd tot directeur van diezelfde bank. De
autonomie die hij sindsdien geniet, heeft hij aanvankelijk gebruikt om de wat
ingeslapen bank op voortvarende wijze te reorganiseren, een reorganisatie waarbij
alles in het teken stond van het binnenhalen van grote rendabele bedrijfscliënten.
Daarnaast volgde hij enkele managementopleidingen en participeerde hij in diverse
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interbancaire netwerken en regionale commissies. Mede door enkele problemen in

zijn privé-situatie is hij de laatste jaren bewust wat meer efficiënt met zijn tijd en
energie omgegaan. Hij heeft een plaatsvervanger benoemd die hem onder meer
ontlast wat de invoering van nieuwe technologie betreft. Bovendien heeft het
afdelingshoofd Commerciële Zaken de meeste bedrijfsrelaties van hem overgenomen,
op enkele oude vertrouwde contacten na. Als directeur en generalmanager heeft hij
uiteraard de eindverantwoordelijkheid gehouden, en de wekelijkse vergadering van
het managementteam leidt hij met verve. Ueel beslissingen neemt hij vertrouwend op
zijn routine, maar hij is er Inmiddels aan gewend 'blind' te tekenen voor posten
waarover hij nauwelijks relevante vragen weet te stellen. Bovendien realiseerde hij
zich onlangs dat hij zo ongeveer de enige op zijn bank was die geen pc op zijn óureau
had staan. Dat idee maakt hem enigszins onrustig, te meer daar een collega-directeur
van een nabijgelegen bank aardigmet zo'n pc overweg bleek te kunnen, toen hij daar
voor een eerste oriënterend gesprek op bezoek ging, vanwege een mogelijke fusie met
deze bank.

Het gemeenschappelijke in beide voorbeelden is, dat het scala aan ervaringen in de
eerste en de tweede loopbaanhelft tot dusverre s[erk verschilt. De ervaringsopbouw
in vroegere fasen is relatief breed (variatie) en in latere fasen relatief beperkt
(concentratie).
De voorbeelden illustreren dat dergelijke verschillen tussen vroegere en latere
perioden waarneembaar zijn op diverse te onderscheiden ervaringsgebieden: qua
leeractiviteit (beperkte scholing), qua functievervulling (beperkte mobiliteit) en qua
networking (beperkt kringetje) blijkt de verscheidenheid aan ervaringen in latere
loopbaanfasen relatief geringer geworden.
In beide voorbeelden gaat het om personen die zich in de laatste jaren van hun loop-
baan tot dusver, bewust of onbewust, hebben geconcentreerd op een vrij beperkt
scala van activiteiten en situaties.
Concentratie heeft een effect dat veel voorkomt bij specialisten: door het meemaken
van een beperkt scala aan ervaringen ontstaat een zekere routine waardoor binnen
een smal takenpakket een hoge arbeidsproduktiviteit gerealiseerd kan worden.
Variatie heeft een effect dat vaak wordt toegeschreven aan generalisten. Door het
meemaken van een breed scala aan ervaringen raakt iemand eraan gewend in te
spelen op veranderende situaties, terwijl ook zijn inzetbaarheidskansen relatief
groot zijn.
Iemands ervaringsopbouw in een bepaalde periode, zo blijkt uit het voorgaande,
kan variëren van relatief beperkt (concentratie) tot relatief breed (variatie).
De beperktheid zowel als de breedheid in ervaringen kunnen beide extreme vormen
aannemen. Men zou kunnen spreken over ervaringsdeprivatie als de ervaringen op
een bepaald gebied tot nul gereduceerd worden, bijvoorbeeld door werkloosheid.
Men zou kunnen spreken over ervaringsfragmentatie bij een sterke versnippering
van werkervaringen, bijvoorbeeld door het verrichten van veel kortstondige, zeer
uiteenlopende werkzaamheden, die niets met elkaar gemeen hebben.
Het valt niet moeilijk in te zien dat dergelijke extreme vormen zelden of nooit
positieve effecten zullen sorteren, noch voor iemands produktiviteit, noch voor
iemands inzetbaarheid. Zonder evenwel in dergelijke extremen te denken, kan
worden gesteld dat bij het ouder worden vaak ervaringsconcentratie zal vóórkomen.
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Ervaringsconcentratie impliceert dat mensen steeds beter thuis raken in een kleiner
wordend gebied. Zij beheersen dat gebied steeds beter en voelen zich er ook in
emotioneel opzicht steeds beter thuis. Voorkomende probleemsituaties en daarbij
passende handelingsalternatieven kunnen daardoor met veel gemak en routine
worden gehanteerd. Dat kan positieve effecten hebben maar ook negatieve. De
beide beschreven voorbeelden illustreren dit. Ervaringsconcentratie heeft naar onze
mening vooral negatieve effecten in tijden van snelle, ingrijpende veranderingen,
waarbij bepaalde typen functies, afdelingen en zelfs hele organisaties plotseling
verdwijnen. Niet alleen zijn de inzetbaarheidskansen ten gevolge van een zekere
specialisatie relatief gering. Ook de neiging om nieuwe kwalificaties te verwerven,
door middel van scholingsdeelname of anderszins, teneinde de gegeven ervarings-
opbouw zodanig te verbreden dat de inzetbaarheidskansen [oenemen, zal dan vaak
relatief beperkt zijn. Dat is het gevolg van het feit dat men niet (meer) zo gewend
is aan het omgaan met nieuwe situaties.

Samenvattend kunnen wij het volgende stellen.
Ervaringsconcentratie duidt erop dat mensen in het algemeen vanaf de jong-
volwassenheid steeds minder gevarieerde ervaringen mee zullen maken en
daardoor steeds minder open zullen staan voor nieuwe ervaringen. Echter, tussen
mensen in eenzelfde leeftijdsfase zullen zich grote individuele verschillen voor-
doen. Gedurende de levensloop, in het bijzonder ook gedurende het arbeidsleven,
zullen latere perioden zich doorgaans van vroegere perioden onderscheiden in
ervaringsopbouw. De verscheidenheid aan ervaringen in latere perioden zal relatief
beperkt zijn (concentratie) en in vroegere perioden relatief breed (variatie).
Longitudinaal bezien impliceert dit dat mensen steeds beter bekend raken me[ een
beperkter scala van situaties en daarvoor geëigende manieren van handelen. Dit
heeft als voordeel dat naar verhouding weinig energie en inspanning nodig is om
toch een hoge (arbeids)prestatie te leveren. Het nadeel doet zich vooral gelden bij
confrontatie met discontirtue veranderingen, omdat men niet gewend is, dan wel
ontwend is, daarop in te spelen. Ervaring met een breder scala van activiteiten en
situaties zal veelal leiden tot een ruimere inzetbaarheid, ook indien loopbaankansen
in een beoogde richting door discontinue veranderingen geblokkeerd raken.
Een relatief beperkte ervaringsopbouw in de afgelopen periode zal bovendien een
minder gunstige invloed hebben op de neiging om nieuwe kwalificaties te verwer-
ven via scholing of anderszins.

Ervaringsopbouw: nadere concretisering van de betekenis
Het begrip `ervaringsopbouw' wordt door ons omschreven als:
het binnen een bepaalde periode van iemands levensloop typerende patroon van
min of ineer duurzame ondervindingen op leerstrategisch, vakinhoudelijk en
sociaal-cultureel gebied.

Het patroon van de drie genoemde ontwikkelingsgerelateerde gebieden kan worden
getypeerd als variërend van `beperkt' tot `breed'. Een relatief beperkt of breed
patroon aan ondervindingen (in de betekenis van ondervindingen `sec') kan worden
vastgesteld op elk van de drie hierna te beschrijven gebieden:
1. het leerstrategische gebied. Dit heeft te maken met de opbouw van leer-

activiteiten;
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2. het vakinhoudelijk gebied. Dit heeft te maken met de opbouw van functie-
inhouden;

3. het sociaal-cultureel gebied. Dit heeft te maken met de opbouw van netwerken.

Leerstrategisch gezien blijft de ervaringsopbouw op oudere leeftijd vaak beperkt tot

informeel leren, of zelfs tot niet-intentionele leerprocessen. Naar verhouding zal
een bescheiden scholingsverleden eerder tot een beperking van formele leervaar-
digheden leiden en tot het ontwijken van toekomstige scholingsgelegenheden. Het
totale scala aan strategieën om nieuwe dingen te leren zal met het ouder worden

soms zelfs worden gereduceerd tot hetgeen wel incidenteel of intuïtief leren wordt

genoemd. Formele leeractiviteiten worden steeds minder benut. Scholingsdeelname
vormt dus een belangrijke indicator voor de mate van concentratie op leerstrate-
gisch gebied. In meer operationele termen vertaald, valt een minder brede erva-
ringsopbouw (- beperkter patroon) op leerstrategisch gebied vast te stellen door
middel van:
1. het aantal gevolgde opleidingen (relatief gering);
2. de duur van deze opleidingen (relatief kort);
3. de diversiteit van deze opleidingen (relatief eenzijdig).

Vakinhoudelijk gezien blijft de ervaringsopbouw op oudere leeftijd vaak beperkt tot
kleinere taakaanpassingen. Formele functiewisselingen komen weinig voor. Op
geleidelijk en informeel ontstane taakverschuivingen van eenvoudige aard kan vaak
bij enige vakinhoudelijke concentratie nog wel worden ingespeeld, maar meer
ingrijpende veranderingen in het takenpakket of de werkomgeving worden zo veel
mogelijk ontlopen. Mobiliteit wordt vermeden. Weinig variatie in vervulde functies
vormt dus een belangrijke indicator voor de mate van concentratie op vak-
inhoudelijk gebied. In meer operationele termen vertaald, valt een minder brede
ervaringsopbouw (- beperkter patroon) op vakinhoudelijk gebied vast te stellen
door middel van:
1. het aantal functiewisselingen (relatief gering);
2. de anciënniteit van de laatst vervulde functie (relatief langdurig);
3. de diversiteit van vervulde functies (relatief eenzijdig).

Sociaal-cultureel gezien blijft de ervaringsopbouw op oudere leeftijd vaak beperkt
tot accentverschuivingen. De sociale omgevingen en de culturele lagen of groepe-
ringen waarbinnen mensen zich bewegen zullen met het toenemen van de leeftijd
worden beperkt tot krimpende en verstarrende netwerken. Daarbij heeft netwerk de
betekenis van een verzameling van iemands omringende relaties (`person-centered
convoy'), zonder dat deze tot een groep behoeven te behoren, waarvan alle leden
betrekkingen met elkaar onderhouden. Discontinue netwerkvernieuwingen op
oudere leeftijd zijn uitzonderlijk. De netwerksamenstelling vormt een belangrijke
indicator voor de mate van concentratie op sociaal-cultureel gebied. In meer opera-
tionele termen vertaald, valt een minder brede ervaringsopbouw (- beperkter
patroon) op sociaal-cultureel gebied vast te stellen door middel van:
1. het aantal relaties dat men onderhoudt (relatief gering);
2. de veranderingen in netwerken (relatief weinig);
3. de diversiteit in contacten (relatief eenzijdig).
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Verschillen in ervaringsopbouw zijn niet zonder consequentie en het is derhalve van
belang deze bij oudere personeelsleden te kunnen vaststellen. Daarbij gaat het er
vooral om mogelijke verschillen in ervaringsopbouw te bezien vanuit een tweetal
invalshoeken, die beide leiden tot toetsbare hypothesen.

De longitudinale invalshoek. Hier betreft het de vergelijking van een vroegere en
een latere periode (van gelijke duur) uit de levensloop van eenzelfde persoon. In het
bijzonder valt te denken aan een vergelijking van de eerste en de tweede helft van
iemands loopbaan tot dusverre. Verondersteld wordt dat de ervaringsopbouw van
personeelsleden in de midcareer (vanaf 35 à 40 jaar) doorgaans in een vrcegere
periode relatief breder is en in een latere periode relatief beperkter.

De interpersoonlijke invalshoek. Hier betreft he[ de vergelijking van eenzelfde levens-
periode van twee groepen personen (of eventueel van twee individuele pcrsonen).
Meer concreet betekent dit dat twee grcepen personen uit eenzelfde leeftijdscategorie
qua ervaringsopbouw over eenzelfde periode (bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar) met
elkaar worden vergeleken. Verondersteld wordt dat de kans op scholingsdeelname in
de tcekomst het grootst is bij degenen met de meest brede ervaringsopbouw.

Bij deze laatste veronderstelling passen enige kanttekeningen.
Allereerst ]igt het in de rede dat de drie onderscheiden ontwikkelingsgerelateerde
ervaringsgebieden niet elk van dezelfde invloed zijn op scholingsdeelname. Leer-
strategische ervaringsopbouw en in mindere mate vakinhoudelijke ervarings-
opbouw zullen van méér betekenis zijn dan sociaal-culturele ervaringsopbouw.
Daarnaast dient te worden benadrukt, dat scholingsdeelname gezien moet worden
als één van de manieren om nieuwe kwalificaties te verwerven, terwijl in het voor-
gaande is aangegeven dat ervaringsopbouw van invloed kan zijn op het benutten
van allerlei mogelijkheden tot kwalificatievernieuwing.
Benutting van het geheel aan mogelijkheden om kwalificaties te ontwikkelen is
eerder (zie paragraaf 2.3.3) door ons aangeduid als `beroepsmatige flexibiliteit'.
Scholingsdeelname is daar dus een aspect, een onderdeel van. Elders is beroepsma-
tige flexibiliteit door ons omschreven als 'de individuele tendentie tot het benutten
van mogelijkheden om nieuwe kwalificaties te ontwikkelen' (Thijssen, 1992b, p.
429). Daarbij wordt `tendentie' gezien als `een geheel van intenties en gedra-
gingen'. Andere auteurs hanteren onder dezelfde naam een sterk daaraan verwante
omschrijving (zie onder meer Steenbakkers, 1994; Voncken 8c Van Werven, 1995).
In diverse publikaties worden aan ervaringsopbouw en (beroepsmatige) flexibiliteit
gerelateerde theoretische concepten aan de orde gesteld. Op enkele van deze con-
cepten zal in het navolgende deel worden ingegaan.

4.2.3 Verwante theoretische concepten

Experiential intelligence
Robert J. Sternberg (1985, 1986 en 1988) legt in zijn werk een relatie tussen
iemands ervaringsopbouw en intelligentie, met name daar waar hij de manier waar-
op iemand omgaat met en reageert op nieuwe taken en situaties mede tceschrijft aan
`socialization of intelligence'. Dat wordt door hem omschreven als the interaction
between the social environment and the way an individual develops as a person
(Sternberg, 1988, p. 250).

9~



De relatie met het begrip intelligentie dient te worden gezien tegen de achtergrond
van de aanzienlijke definitieverruiming die Sternberg aanbrengt: intelligentie
omvat naar zijn opvatting a very wide array of skills (Sternberg, 1988, p. 67),
waarbij ook de aanduiding `skills' breed wordt geïnterpreteerd. Niet alleen rekent
hij daartoe bepaalde competentie-aspecten verwant aan het klassieke intelligentie-
begrip (`academic intelligence'), maar ook aspecten als motivatie en creativiteit.
Ervaringsintelligentie (`experiential intelligence') heeft betrekking op twee
intelligentie-aspecten die als elkaars tegenhanger gelden, respectievelijk `coping
with relative novelty' en `automatization'. Hoe nieuwer de taken en situaties
waarmee iemand geconfronteerd wordt, hoe meer een beroep wordt gedaan op
iemands mogelijkheden `to deal with novelty'. Als de ervaring met dezelfde taken
toeneemt, wordt juist een beroep gedaan op iemands mogelijkheden om routines te
ontwikkelen (`to automatize'). Extra accent op de ontwikkeling van het ene aspect
gaat volgens Sternberg ten koste van het andere aspect (zie onder meer Sternberg,
1985).

In andere publikaties (zie onder meer Sternberg, 1986) onderscheidt Sternberg twee
met voornoemde intelligentie-aspecten samenhangende `government-styles', dat
wil zeggen manieren van omgaan met probleemsituaties, namelijk `flexibility' en
`proceduralization'. Hij trekt daarbij een parallel met twee stijlen om een land te
besturen, vandaar `government-style'.
`Flexibility refers to the ability to handle new problems in ways that may differ
from those that have been characteristic of past performance (the liberal style).
Proceduralization refers to the bringing to bear of past processes and strategies for
solving problems to new problems (the conservative style)' (zie Sternberg, 1986, p.
146).
Tussen beide stijlen dient volgens Sternberg een zekere balans te bestaan, wil er
sprake zijn van intelligent handelen. Waar in de praktijk het beste de nadruk op kan
liggen, hangt af van persoonskenmerken zowel als van omstandigheden waarin een
persoon zich bevindt. Ook leeftijd kan daarbij een rol spelen. `Moreover, what is
intelligent behavior for a person at the age 25 might not be the most appropriate
choice for the same person at age 75.' (Okagaki 8t Sternberg, 1988, p. 30). Daarmee
wordt het normatieve criterium (wel of niet adequaat) in een levensloop-
psychologisch perspectief geplaatst dat de reikwijdte van de midcareer duidelijk
overstijgt.

Opvallend is dat Sternberg een al te eenzijdige nadruk op `flexibility' (to deal with
novelty) dan wel op `proceduralization' (to automatize) niet vindt getuigen van
intelligent gedrag en bovendien dat leeftijd van belang is om te beoordelen of ineer
accent op het ene of op het andere aspect een passende keuze is.
Indien wij een en ander proberen te relateren aan hetgeen wij eerder over de
ervaringsopbouw van oudere personeelsleden hebben gesteld, is het mogelijk een
zckere parallel te trekken. Te veel nadruk op ervaringsvariatie zal ons inziens veelal
in ernstige mate ten koste gaan van efficiency en arbeidsproduktiviteit. Te veel
nadruk op ervaringsconcentratie zal ons inziens veelal in ernstige mate ten koste
gaan van beroepsmatige flexibiliteit en inzetbaarheid. Het lijkt ons heel goed
voorstelbaar dat leeftijd een belangrijke conditie is bij het leggen van keuze-
accenten. Zeker als het einde van de loopbaan nadert, lijkt het van minder belang
allerlei mogelijke inzetbaarheidskansen tegelijkertijd open te houden. Een zekere
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ervaringsconcentratie zal weinig ernstige gevolgen hebben. Echter, indien al op
jongere leeftijd voortdurend gekozen wordt voor omstandigheden waarin perso-
neelsleden niet behoeven te veranderen, kan dat reeds vóór de midcareer leiden tot
ontwenning in het omgaan met nieuwe taken en nieuwe situaties. Over de relatie
tussen leeftijd en adequate keuze-accenten is Sternberg niet duidelijk. Bovendien is
het door hem gehanteerde begrippenapparaat niet uitgewerkt voor toepassings-
mogelijkheden bij loopbaangerelateerde probleemsituaties.

Fluid versus crystallized intelligence
Het is niet ongebruikelijk bepaalde intelligentie-aspecten te relateren aan leeftijd.
Zo is reeds sinds het begin van de jaren zeventig veel gepubliceerd over de ]eeftijds-
afhankelijkheid van een tweetal aspecten van generieke intelligentie (G): Fluid
in[elligence (Gf) en crys[allized intelligence (Gc), begrippen waarvoor geen alge-
meen geaccepteerde Nederlandse vertaling bestaat (zie Cattell, 1971; Horn, 1982;
Horn 8z Cattell, 1972). In deze publikaties van Cattell en Horn wordt ervan
uitgegaan dat iemands 'fluid intelligence' van jongs af aan aanwezig is, terwijl
iemands `crystallized intelligence' door ervaring wordt ontwikkeld. Ook in meer
recente studies wordt dit standpunt goeddeels onderschreven. Valsiner en Leung
stellen dat Gf hoofdzakelijk biologisch is bepaald en dat Gc afhankelijk is van
culturele inhoud en ervaring (Valsiner 8z Leung, 1994).
`Fluid intelligence' (soms vertaald als vloeiende intelligentie) is een begrip dat
verwijst naar bepaalde aspecten van `academic intelligence', in het bijzonder naar
het vermogen om nieuwe problemen op te lossen, waarbij het soepel omschakelen
en het combineren van onbekende elementen een belangrijke rol spelen.
`Crystallized intelligence' (soms vertaald als gekristalliseerde intelligentie) is een
begrip dat verwijst naar bepaalde aspecten van praktische intelligentie, in het
bijzonder naar het vermogen om problemen op te lossen in `real life'-situaties,
waarbij het inzicht in en de integratie van context-afhankelijke factoren een belang-
rijke rol spelen (Brugman 8c Heymans, 1994; Horn, 1986; Horn 8i Hofer, 1992;
Mdnks 8~ Knoers, 1990; Sternberg 8z Detterman, 1986; Sternberg 8c Wagner, 1994).
Horn omschrijft beide typen kort als respectievelijk `reasoning flexibility under
novel conditions' en `structured knowledge of a culture' (zie Horn, 1986, p. 94). De
individuele verschillen binnen eenzelfde leeftijdscategorie zijn bijzonder groot,
maar in het algemeen wordt aangenomen dat de gemiddelde scores voor Gf vanaf
het twintigste levensjaar dalen, terwijl de gemiddelde scores voor Gc tot het
zes[igste levensjaar stijgen (zie Brugman 8c Heymans, 1994; Horn 8c Hofer, 1992).

Snow (1980) gaat in op de samenhang tussen fluid intelligence (Gf) en crystallized
intelligence (Gc) enerzijds en het succesvol opereren in leersituaties anderzijds. Hij
gaat ervan uit, dat beide intelligentie-aspecten door formele en informele leer-
ervaringen ontwikkeld kunnen worden en dat zij beide predictoren zijn voor leer-
resultaten, echter in geheel verschillende leersituaties. Gc zou samenhangen met het
kunnen hanteren van vertrouwde leersituaties, vertrouwd zowel qua leerinhoud als
qua leervorm, terwijl Gf zou samenhangen met `echt' nieuwe leersituaties, die een
meer vergaande aanpassing vereisen.
`Gc may represent prior assemblies of performance processes retrieved as a system
and applied a new in instructional situations not unlike those experienced in the
past, whereas Gf may represent new assemblies of performance processes needed
in more extreme adaptions to novel situations. The distinction, then, is between
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long term assembly for transfer to familiar new situations versus short-term
assembly for transfer to unfamiliar new situations' (zie Snow, 1980, p. 37). Een
zekere parallel met de relatie tussen ervaringsopbouw en deelname aan verbredende
scholingsactiviteiten ligt voor de hand. Een probleem is evenwel dat Snow er niet
goed in slaagt aan te geven wat nu een `echt' nieuwe leersituatie is: `What
constitutes a new learning situation is not really cleaz' (Snow, 1980, p. 59). Wel
geeft hij aan dat zowel de leerinhoud als de leervorm daarbij een rol spelen. Beide
aspecten (inhoud en vorm) zullen derhalve ook een rol spelen bij de
haalbaarheidsbeleving (self-efficacy) van degenen die overwegen aan een opleiding
te gaan deelnemen.

Uit het voorgaande blijkt dat Gf en Gc twee clusters van intelligentie-aspecten
vormen die vaak als elkaars tegenhangers worden afgeschilderd. In bepaalde
publikaties worden begrippenparen als `mechanics' versus `pragmatics' (onder
meer Baltes, 1986), of `formal thinking' versus `postformal thinking' (onder meer
Rybash, Hoyer 8i Roodin, 1986) als tegenhangers met aan Gf en Gc verwante
kenmerken gehanteerd. Soms worden ook termen als `creativity' en `wisdom'
beschouwd als een soortgelijk begrippenpaar (zie Simonton, 1985).
Baltes 8t Smith (1990) relateren `pragmatics' aan wijsheid, door wijsheid te
omschrijven als `expert knowledge in the fundamental pragmatics of life' (Baltes 8t
Smith, 1990, p. 105), waartoe zij onder meer kenmerken rekenen als uitgebreide
kennis (op specifieke kennisgebieden) en (door ervaring ontstaan) relativerings-
vermogen. Vooral de laatste jaren is een stroom van publikaties op gang gekomen
over de relatie tussen leeftijd en wijsheid, maaz de visie op deze samenhang en ook
de invulling van het begrip wijsheid verschilt bij diverse auteurs nogal sterk (Birren
8c Fisher, 1990; Brugman 8t Heymans, 1994; Kitchener 8t Brenner, 1990;
Labouvie-Vief, 1990; Meacham, 1990; Simonton, 1985; Sternberg, 1990). Zo
wordt bijvoorbeeld in de ene omschrijving meer accent gelegd op de cognitieve
connotaties en in de andere op de morele connotaties van `wijsheid'. Om
pragmatische redenen gaan wij op deze verschillen nie[ nader in (zie Brugman ác
Heymans, 1994). Wij beperken ons hier tot de cons[atering dat in de verhouding
tussen bepaalde aan intelligentie gerelateerde aspecten (mechanics~pragma[ics;
fluid intelligence~ crystallized intelligence) doorgaans met het stijgen van de leeftijd
een verschuiving ontstaat.

Selective OptimiZation with Compensation (SOC)
De hiervoor aangeduide verschuiving in aan intelligentie gerelateerde aspecten
wordt in het algemeen toegeschreven aan de ervaringen die iemand gedurende de
levensloop opdoet. Veel publikaties van een voornamelijk Duitse groep onder-
zoekers, met Paul B. Baltes als centrale figuur (vaak publicerend met Magret M.
Baltes), gaan in op de achteruitgang en de beïnvloeding van het aanpassingsver-
mogen (plasticity) aan nieuwe omstandigheden gedurende de levensloop (Baltes,
1986, 1987 en 1993; Baltes 8c Baltes, 1986; Baltes 8t Baltes, 1980 en 1990;
Sowarka, Kliegl 8c Baltes, 1988; Staudinger, Cornelius 8c Baltes, 1989; Baltes,
Dittmann-Kohli 8c Dixon, 1984; Dittmann-Kohli 8t Baltes, 1986; Maciel,
Heckhausen á Baltes, 1994).
Uit hun studies komt niet alleen naar voren dat training in `mechanícs' reeds na vrij
korte tijd een positief effect oplevert, maaz ook dat een teruggang in `mechanics'
vaak goed valt te compenseren door ontwikkeling in `pragmatics'. In allerlei situa-
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ties in het dagelijks leven, ook in de beroepsmatige context, kunnen ouder
wordende mensen zich handhaven en zelfs uitblinken, indien zij hun handelwijze
baseren op adequaat gebruik van de in hun leven opgedane `kennis' (feitelijke
zowel als procedurele kennis). In zijn algemeenheid constateren Baltes cum suis op
grond van onderzoek vier belangrijke leeftijdsgerelateerde ontwíkkelingen: een
verlies in biologische georiënteerde reserves (met name reductie van energie), een
vergroting van individuele differentiatie (vooral door toenemende ervarings-
verschillen), een toename van context-georiënteerde vermogens (pragmatics) en
een geneigdheid tot specialisa[ie (beperking in het scala van bezigheden). Zie onder
meer Baltes (1987 en 1993), Baltes 8c Baltes (1990) en Maciel, Heckhausen 8r
Baltes (1994).

Uitgaande van deze onderzoeksresultaten, is door Baltes cum suis een aanpak ont-
wikkeld om tot op oudere leeftijd goed te functioneren.
Het prescriptieve model dat aan deze aanpak ten grondslag ligt, is onder meer
onderbouwd door analyses van de levensloop van beroemde personen die zich tot
op hoge leeftijd professioneel wisten te handhaven, zoals de pianist Rubinstein en
de psycholoog Skinner. De in dit model besloten liggende handelingsvoorschriften
worden wel getypeerd als SOC, dat wil zeggen: Selective Optimization with
Compensation (zie onder meer Baltes 8c Baltes, 1990; Baltes, Dittmann-Kohli 8c
Dixon, 1984; Staudinger, Cornelius 8i Baltes, 1989).

De handelingsvoorschriften van dit SOC-model dragen het karakter van aan-
bevelingen die erop gericht zijn tot op hogere leeftijd zowel binnen als buiten
professionele contexten optimaal te presteren.
Dat is volgens het SOC-model mogelijk door bij het ouder worden een selectie te
maken van een beperkt aantal deelgebieden waarop uitgaande van persoonlijke
motivatie en capaciteit, alsook van contextuele beperkingen, goede prestaties
mogelijk zijn. Door extra oefening gericht op dit beperkt aantal deelgebieden,
alsook door bijzondere activiteiten (bijvoorbeeld trucjes, ezelsbruggetjes) zal de
`reduction of reserves' zodanig worden gecompenseerd dat optimaal functioneren
mogelijk is. Het SOC-model is niet bedoeld als een situatie-specifieke handleiding,
maar meer als een `framework of adap[ion or mastery' (Staudinger, Cornelius á
Baltes, 1989, p. 57).

Wij gaan hier niet verder inhoudelijk op het SOC-model in (zie onder meer Baltes,
1986; Baltes 8z Baltes, 1990). Binnen het kader van de eerder besproken denk-
beelden over leeftijd en ervaringsopbouw is het van belang bij de benadering van
Baltes c.s. twee opmerkingen te plaatsen.
Ofschoon Baltes een eigen terminologie hanteert en een prescriptieve doelstelling
beoogt met het SOC-model, komt de samenhang die hij aangeeft tussen leeftijd en
ervaring overeen met hetgeen wij daarover in paragraaf 4.2.2 hebben gesteld. Het
lijkt erop dat het verschijnsel dat wij eerder vanuit een descriptieve invalshoek heb-
ben benaderd (ervaringsconcentratie) door Baltes vanuit een prescriptieve invals-
hoek wordt benaderd (handelingsvoorschriften vanuit het SOC-model).
Opmerkelijk is, dat wij de gevaren van ervaringsconcentratie voor beroepsmatige
flexibiliteit en inzetbaarheid benadrukken, terwijl Baltes juist de voordelen van
concentratie op een beperkt aantal deelgebieden accentueert en zelfs aanbeveelt,
mede op grond van een gedeeltelijke acceptatie of nuancering van de deficit-bena-
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dering. De verklaring voor dit verschil dient ons inziens gezocht te worden in het
feit dat Baltes c.s. (impliciet) van een veel oudere leeftijdscategorie uitgaat dan de
midcareer, die wij als uitgangspunt hebben gekozen.
Een tweede opmerking betreft hetgeen door Baltes als `plasticity' wordt aangeduid:
op grond van empirisch onderzoek concludeert hij dat oefening in `mechanics' of
`fluid intelligence' mogelijk is. Dat zou betekenen dat het kunnen omgaan met
nieuwe probleemsituaties tot op zekere hoogte te trainen of te onderhouden is. Voor
zover ons bekend is door hem echter geen toegepast onderzoek gedaan dat specifiek
gericht is op het omgaan met nieuwe verbredende ervaringen in beroepsmatige
contexten na een periode van relatieve ervaringsconcentratie. Het is derhalve niet
mogelijk hierover empirisch gefundeerde uitspraken te doen.

Encapsulation
Onder meer uitgaande van Baltes' studies naar de `plasticity' van intelligentie-
aspecten heeft William J. Hoyer, deels samen met anderen, het `encapsulation
model' ontwikkeld (Hoyer, 1985, 1987 en 1990; Rybash, Hoyer 8t Roodin, 1986).
Gesteld wordt dat aan `fluid intelligence' gerelateerde cognitieve processen met het
stijgen van de leeftijd steeds meer georganiseerd en geïn[egreerd zullen
plaatsvinden (- inkapselen) binnen specifieke kennisdomeinen ( Rybash, Hoyer 8z
Roodin, 1986, p. 104). Hoyer gaat er vanuit dat iemands kennis met het s[ijgen van
de leeftijd cumuleert en zich verfijnt, althans binnen specifieke kennisdomeinen,
door de oefening die in de toenemende ervaring besloten ligt. Snelle en efficiënte
informatieverwerking binnen deze expertisegebieden is daarvan he[ gevolg (Hoyer,
1985). Inkapseling heeft niet alleen gevolgen voor iemands kennis (` knowing') en
informatieverwerking (`processing'), maar ook voor iemands denkstijl (`thinking'):
deze denkstijl verandert van `formeel' naar `postformeel' ( Hoyer, 1985 en 1990).
De kenmerken van een `postformele denkstijl' komen sterk overeen met de kenmer-
ken die andere auteurs toeschrijven aan `crystallized intelligence' of `pragmatics',
zoals bijvoorbeeld intuïtie, relativering en contextualisatie (Baltes 8c Smith, 1990;
Birren 8t Fisher, 1990; Labouvie-Vief, 1990; Simonton, 1985; Sternberg, 1990).
Het proces van inkapseling en de daarmee samenhangende verandering in denkstijl
betreffen niet slechts vaktechnische domeinen: het gaa[ ook om domeinen van
`personal knowledge', dat wil zeggen gericht op het omgaan met probleemsituaties
(coping) in het alledaagse leven. Welke domeinen of specialisatiegebieden onder-
scheiden kunnen worden en welke reducties daarbinnen veel zullen voorkomen, is
door Hoyer c.s. niet aangegeven en door Baltes evenmin.
Overigens spelen bij het inkapselen niet alleen cognitieve maar ook affectieve
aspecten een rol: ... the importance of motivation, self-efficacy and goal-
directedness become inexorably linked within our Encapsulation Model (Rybash,
Hoyer 8c Roodin, 1986, p. 160-161).

Ondanks de eigen terminologie die door Hoyer c.s. is ontwikkeld, is het verband
met hetgeen wij eerder in paragraaf 4.2.2 hebben gesteld over ervaringsconcentratie
niet moeilijk te leggen. Meer expliciet nog dan eerder aangehaalde auteurs als
Baltes en Sternberg leggen Hoyer c.s. de nadruk op affectieve aspecten van ervarin-
gen op bepaalde deelgebieden die van belang zijn voor toekomstige keuzes, zoals
het belang van persoonlijke inzet en succesbeleving op diverse deelgebieden in het
verleden. Dit kan als een bevestiging worden gezien van onze eerder uitgesproken
vooronderstclling dat niet alleen `ondervinding sec' maar ook aan beleving gerela-
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teerde aspecten (deelname-initiatief en deelname-voltooiing in het scholingsverle-
den) van invloed zijn op de keuze voor scholingsdeelname in de toekomst (zie para-
graaf 3.4.2). Het Encapsulation-model laat op dit punt wat veel interpretatieruimte
om dit met zekerheid te stellen. Een nog belangrijker probleem van het
Encapsulation-model is dat het zo veel omvattend is, dat men er tot dusver nog niet
in geslaagd is aan te geven op welke wijze allerlei aspecten die ermee in verband
worden gebracht, met elkaar samenhangen. Veel van de gehanteerde begrippen zijn
(nog) niet helder omschreven, hetgeen een ernstige belemmering vormt voor
empirisch onderzoek. De hier genoemde bezwaren worden ook door de betrokken
auteurs zelf als problematisch beoordeeld (zie Rybash, Hoyer 8c Roodin, 1986).

Conclusies
In de hiervoor besproken theoretische concepties wordt ervaringsopbouw niet
slechts bezien binnen de beperkte context van de midcareer. Ervaring wordt vanuit
een levensloop-psychologisch perspectief benaderd, als een verschijnsel dat een
belangrijke rol speclt in de ontwikkeling tot op hoge leeftijd, zowel binnen als
buiten iemands arbeidsleven. De begrippen die de diverse auteurs gebruiken,
verschillen onderling nogal van elkaar en ze verschillen ook van het eerder door ons
gebruikte begrippenkader. Deze verschillen onverlet latend, kunnen uit de hiervoor
besproken concepties enkele belangrijke conclusies worden afgeleid.
Allereerst kan worden geconcludeerd, dat in zijn algemeenheid gedurende de
levensloop een toenemende specialisatie of concentratie op specifieke gebieden
plaatsvindt (Baltes, 1987; Hoyer, 1990). Reductie van bezigheden tot een beperkt
scala van taken en situaties (binnen bepaalde domeinen) wordt gezien als een
natuurlijk proces, samenhangend met de ontwikkeling van `fluid intelligence' en
`crystallized intelligence'. Door Baltes cum suis wordt een dergelijke specialisatie
zelfs aanbevolen als een strategie om met het ouder worden op efficiënte wijze
prestaties te leveren (zie Baltes 8c Baltes, 1990, p. 22 e.v.; Maciel, Heckhausen 8z
Baltes, 1994, p. 66 e.v.). Deze strategie kan worden gezien als gebaseerd op een
genuanceerd of gematigd deficit-denken, zonder het aloude deficit-model (zie
paragraaf 2.3.2) in ere te herstellen.
Ofschoon in zijn algemeenheid gesteld wordt dat het vermogen om te kunnen
omgaan met nieuwe taken en situaties met het toenemen van de leeftijd achter-
uitgaat, is in empirisch onderzoek vastgesteld dat expliciet leren (door gerichte
oefening en training) tot een aanzienlijke verbetering van dit vermogen kan leiden
(zie onder meer Baltes, Sowarka 8z Kliegl, 1989). Ook wordt ervan uitgegaan dat
het omgaan met nieuwe taken en situaties een vermogen is dat impliciet geleerd kan
worden of ten minste kan worden onderhouden door de aard van in het dagelijks
leven opgedane ervaringen. Sternberg stelt hier overigens enige beperkingen aan
door te spreken over `coping with relative novelty'. Ervaring met enigszins
aanverwante taken en situaties is volgens hem een belangrijke voorwaarde voor het
impliciet leren, omdat enige relatie gelegd moet kunnen worden tussen het bekende
en het onbekende (Sternberg, 1988, p. 61 e.v.). Wij concluderen hieruit dat oefening
in het omgaan met (gedeeltelijk) nieuwe condities transferwaarde heeft, al is de
empirische evidentie hiervoor nog beperkt (zie Baltes 8c Baltes, 1990, p. 10 en 11).
Voorts is het relevant dat niet alleen het leren omgaan met onbekende zaken van
belang wordt geacht, maar ook het leren omgaan met bekende zaken, i.c. het
routinematig omgaan met taken en situaties. Sternberg geeft expliciet aan dat al te
eenzijdige ervaring met `coping with novelty' of `automatization' leidt tot al te
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eenzijdige preferenties die van invloed zijn op keuzes die in het dagelijks leven
worden gemaakt (Sternberg, 1985 en 1986).

Het lijkt verantwoord de hier samengevatte denkbeelden te interpreteren als een
bevestiging van onze vooronderstellingen over ervaringsopbouw, i.c. over de
verhouding tussen ervaringsconcentratie en ervaringsvariatie gedurende diverse
loopbaanfasen.
De op diverse gebieden opgedane ervaringen zullen doorgaans zijn te beschouwen
als manieren van impliciet leren (Myers 8c Conner, 1992; Schwartz 8c Reisberg,
1991), die kunnen resulteren in preferente keuzes omtrent het al of niet benutten
van bepaalde ontwikkelingsmogelijkheden.
De theoretische concepten die door de hiervoor besproken auteurs worden gehan-
teerd, zijn echter zo algemeen van aard en vaak zo beperkt geoperationaliseerd, dat
de drie door ons onderscheiden ervaringsgebieden (respectievelijk leerstrategisch,
vakinhoudelijk en sociaal-cultureel van aard) daardoor niet worden gelegitimeerd,
laat staan de op elk van deze drie gebieden genoemde operationalisatiemogelijk-
heden (zie paragraaf 4.2.2). Bovendien geldt dat de invloed van ervaringsopbouw
op het al of niet deelnemen aan bedrijfsopleidingen als specifiek element van
beroepsmatige flexibiliteit, bij geen van de eerdergenoemde auteurs bijzondere
aandacht krijgt. Dit impliceert dat voor onze ideeën in globale zin wel enige steun
te vinden is, maar dat wij bij de concretisering van deze ideeën op eigen kompas
zullen moeten varen.
Daarbij komt nog dat ervaringsopbouwaspecten niet de enige predictoren zijn voor
scholingsdeelname. Uit eerdere hoofdstukken zijn verscheidene andere (clusters
van) factoren naar voren gekomen die op de scholingsdeelname van oudere perso-
neelsleden van invloed zijn, danwel anderszins, direct of indirect, met scholings-
deelname kunnen samenhangen.
In het volgende gedeelte zal nader worden ingegaan op een kader waarbinnen de
diverse bevindingen tot dusverre kunnen worden geplaatst, [erwijl ook de betekenis
daarvan voor nader onderzoek zal worden bezien.

4.2.4 Conceptuele samenhangen en verwachtingen

Uit de geraadpleegde literatuur, eigen empirisch onderzoek en daarop gebaseerde
analyses kunnen vijf topics worden gedestilleerd die voor nader onderzoek essen-
tieel zijn, namelijk:
- met de leeftijd toenemende ervaringsconcentratie;
- factoren die van invloed zijn op scholingsdeelname;
- samenhang van leeftijd met bepaalde invloedrijke factoren;
- verhouding van formele en informele leeractiviteiten;
- betekenis van managers voor additionele ervaringsopbouw.

Topic 1. Met de leeftijd toenemende ervaringsconcentratie
Uitgaande van de eerder geformuleerde basispremisse over ervaringsopbouw
(besproken in paragraaf 4.2.2) en daaraan verwante denkbeelden (besproken in
paragraaf 4.2.3) kan worden gesteld dat longitudinaal bezien verschillen in
ervaringsopbouw optreden. Bij oudere personeelsleden (vanaf ongeveer 35 jaar) zal
zich, naar onze verwachting, gedurende latere loopbaanfasen in vergelijking met
vroegere loopbaanfasen een naar verhouding sterkere ervaringsconcentratie
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voordoen op de drie eerder aangeduide ervaringsgebieden. In dit kader is het vooral
van belang twee van deze drie gebieden nader te beschouwen, namelijk het leer-
strategisch gebied (scholingservaring, i.c. formele leeractiviteiten) en het vakin-
houdelijk gebied (func[ie-ervaring, i.c. formele func[iewisselingen).
Bij onderzoek naar de verwachte longitudinale ontwikkeling moet er rekening mee
worden gehouden dat verschillen tussen vroegere en latere loopbaanfasen op
diverse manieren kunnen worden vastgesteld. De meest omvattende manier is bij
oudere personeelsleden van uiteenlopende leeftijden de eerste en tweede helft van
de afgelegde loopbaan tot dusverre met elkaar te vergelijken. In dat geval wordt de
duur van het arbeidsleven tot nu toe als het ware door midden geknipt. Bij vergelij-
king van de aldus begrensde vroegere en latere loopbaanfasen kunnen zich grote
individuele verschillen in patronen van ervaringsopbouw voordoen. In zijn
algemeenheid bestaat echter de verwachting dat zich bij oudere personeelsleden een
patroon van ervaringsconcentratie zal voordoen. Uitgaande van eerdere over-
wegingen is een hypothese geformuleerd (hypothese 1) die zal worden getoetst in
nog te bespreken onderzoek (zie paragraaf 4.3).

Hypothese 1 luidt:
l.atere loopbaanfasen zullen van vroegere loopbaanfasen
sterkere mate van ervaringsconcentratie:
a. qua scholingservaring;
b. qua fi4nctie-ervaring.

verschillen door een

Topic 2. Factoren die van invloed zijn op scholingsdeelname
Het identificeren van factoren die van invloed kunnen zijn op de scholingsdeelname
in de midcareer staat centraal in onze probleemstelling. Het gaat erom vast te stellen
welke factoren het al of niet deelnemen aan een langdurige, verbredende opleiding
kunnen verklaren. De ervaringsopbouw in de loopbaanfase onmiddellijk voor-
afgaande aan de opleidingsaanvang, door ons aan te duiden als recente ervarings-
opbouw, is te beschouwen als één belangrijke factor, of beter als een cluster van
factoren, bestaande uit recente scholingservaring (leerstrategisch gebied), recente
functie-ervaring (vakinhoudelijk gebied) en recente netwerk-ervaring (sociaal-
cultureel gebied). Eerder is reeds aangegeven dat deze drie factoren naar verwach-
ting invloedrijk zullen zijn voor het al of niet deelnemen aan scholingsactiviteiten
in de nabije toekomst. Recente scholingservaring wordt als de meest invloedrijke
factor van dit cluster gezien.
Bovendien lijkt voor scholingsdeelname niet slechts de in drie factoren onder-
verdeelde habituele ervaringscomponent (ondervinding `sec') van belang, maar
zeker ook de evaluatieve ervaringscomponent. Voor het bepalen van deze. evalua-
tieve ervaringscomponent, in het bijzonder gericht op evaluatieve aspecten van
scholingservaring, zijn eerder (paragraaf 3.4.2) twee belangrijke indicatoren aan-
gegeven die te maken hebben met de beleving van het scholingsverleden, namelijk:
deelname-initiatief (niet door baas gestuurd) en deelname-voltooiing (niet
voortijdig afgebroken). Voor zover deze evaluatieve component betrekking heef[ op
he[ recente scholingsverleden, zal door ons de term `recente scholingsevaluatie'
worden gebruikt. Dat recente scholingsevaluatie van invloed is op [cekomstige
deelname-beslissingen ligt in de rede. Ofschoon de invloeden van recente
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scholingsevaluatie (initiatief en voltooiing) en recen[e scholingservaring (onder-
vinding `sec') onafhankelijk van elkaar kunnen worden vastgesteld, zijn deze
factoren uiteraard aan elkaar gerelateerd: zonder ondervinding `sec' in een bepaalde
recente periode is er ook geen recente ervaringsevaluatie.

Uit het voorgaande is duidelijk dat elk van de genoemde aan ervaringsopbouw
gerelateerde factoren verondersteld wordt van invlced te zijn op de afweging om al
of niet deel te nemen aan een verbredende opleiding (zie paragraaf 4.2.2). Deze
veronderstelling sluit goed aan bij de kosten~baten-benadering waarvan in het
vorige hoofdstuk is aangegeven dat deze een verklaring kan bieden voor het belang
van diverse eerder besproken factoren (zoals onderwijskundige condities,
loopbaanperspectieven e.d.) voor het al of niet deelnemen aan opleidingen, in het
bijzonder aan langdurige (- verbredende) opleidingen ( zie paragraaf 3.2.4).

Indien wij het al of niet deelnemen aan een opleiding proberen te begrijpen vanuit
een kosten~baten-benadering op individueel niveau, komen wij tot de volgende
metafoor.
Het individuele personeelslid (in de midcareer) gedraagt zich bij de keuze om al of
niet aan scholing deel te nemen als `particuliere strateeg'. Een keuze kan worden
beschouwd als het resultaat van strategische afwegingen van kosten en baten voor
de persoon zelf. Net als bij strategische keuzes die op organisatieniveau worden
gemaakt, kunnen lang niet alle kosten en baten die op individueel niveau van belang
zijn, nauwkeurig worden berekend. Er zal dan worden afgegaan op globale scha[-
tingen en verwachtingen, die kunnen worden verfijnd of bijgesteld op het moment
dat meer concrete, relevant geachte informatie wordt ontvangen. De `particuliere
strateeg' tracht, voor zover hij de situatie overziet, de voor hemzelf ineest voor-
delige keuze te doen. Hij zal zowel de verhouding van inspanningen en opbreng-
sten, als de verhouding van slaag- en faalrisico's daarbij betrekken. Het gaat dus om
een totaaloordeel waarin vaak zeer ongelijksoortige factoren tegen elkaar worden
afgewogen.
De ervaringsaspecten die op het recente verleden betrekking hebben, zullen bij
deze afweging een belangrijke rol spelen. Personeelsleden bij wie deze ervarings-
aspecten een ongunstig beeld vertonen, zullen naar verwachting relatief grotere
inspanningen voorzien en grotere faalrisico's inschatten, waardoor de kans op
scholingsdeelname zal afnemen.

Aan de baten-kant zal worden meegewogen in hoeverre iemands loopbaanperspec-
tief (de verzameling van iemands loopbaankansen of inzetbaarheidsmogelijkheden)
door scholingsdeelname zal verbeteren, althans volgens de verwachtingen van de
`particuliere strateeg'. Ook het maken van een keuze in overeenstemming met de
verwachtingen uit de werkomgeving (rekening houden met bedrijfskundige
omgevingsdruk) kan beschouwd worden vanuit de baten-kant. Zich neerleggen bij
deze verwachtingen kan worden gezien als in `vrede' met de omgeving handelen.
Bij absolute keuzedwang ligt dat anders, maar gezien de relatieve vrijheid van
oudere personeelsleden komt dat zelden of nooit voor. Ook zware omgevingsdruk
zal niet zo vaak aan de orde zijn, ofschoon de mate van druk het al of niet deel-
nemen sterk kan beïnvloeden (zie paragraaf 3.4.1).
Anders gezegd: bedrijfskundige omgevingsdruk lijkt een belangrijke beïnvloe-
dingsmogelijkheid, waarvan beperkt `gebruik' wordt gemaakt.
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Aanwezige bedrijfskundige condities (i.c. beperkt tot faciliteiten zoals genoemd in
paragraaf 4.1) en onderwijskundige condities (didactische vuistregels zoals
genoemd in paragraaf 4.1) kunnen meer of minder gunstig zijn. Indien ze relatief
gunstig zijn, kunnen ze worden uitgelegd als kostenreductie, maar deels ook (de
waarde van didactische omstandigheden) als slaagkans-verhogend. Een en ander is
in voorgaande hoofdstukken uitgebreid aan de orde geweest.

Ook bepaalde persoonlijke condities kunnen als slaagkansverhogend worden
gezien. Met name valt te denken aan de waargenomen actuele zelfcompetentie (self-
efficacy), dat wil zeggen de mate waarin een actuele opleiding door de potentiële
deelnemer zelf als haalbaar of juist als (te) moeilijk wordt beschouwd voorafgaande
aan de start (i.c. bij het nemen van een deelnamebeslissing).
Het is mogelijk dat deze factor wordt beïnvlced vanuit het recente ervarings-
verleden, in het bijzonder door een (on)gunstige recente scholingsevaluatie, maar
op eventuele onderlinge verbanden tussen de genoemde factoren zal hier niet nader
worden ingegaan. Theorievorming hieromtrent is niet ontwikkeld, waardoor het
expliciteren van verwachtingen een speculatief karakter zou krijgen.
In het voorgaande zijn negen factoren genoemd waarvan verondersteld wordt dat
deze van invloed zijn op scholingsdeelname. Zij zullen in hoge mate het gedrag van
de particuliere strateeg bepalen bij keuzes omtrent het al of niet deelnemen aan
opleidingen, in het bijzonder aan verbredende opleidingen. Verschillen tussen niet-
deelnemers en wel-deelnemers aan verbredende opleidingen zullen naar verwach-
ting in belangrijke mate kunnen worden verklaard door deze negen factoren. Een
hierop aansluitende hypothese (hypothese 2) zal in nog te bespreken onderzoek
worden getoetst.

Hypothese 2 luidt:
Wel-deelnemers aan een verbredende opleiding verschillen van niet-deelnemers door:
a. een bredere recente scholingservaring;
b. een bredere recente functie-ervaring;
c. een bredere recente netwerkervaring;
d. een meer positieve recente scholingsevaluatie;
e. een meer positieve actuele zelfcompetentie;
f. een sterkere verbetering van loopbaanperspectief,
g. een sterkere bedrijfskundige orngevingsdruk;
h. gunstiger verwachtingen omtrent bedrijfskundige condities;
i. gunstiger verwachtingen omtrent onderwijskundige condities.

Tenslotte nog enkele opmerkingen. De hiervoor genoemde factoren zullen naar
verwachting een rol spelen bij kosten~baten-afwegingen op individueel niveau en
niet op managerial niveau. Wel is het zo dat de negen hier geselecteerde factoren
door het management in organisaties (kunnen) worden beïnvloed, zij het soms
slechts in beperkte mate of op langere termijn (bijvoorbeeld actuele zelfcom-
petentie, ervaringsopbouw). Dat geldt niet voor een factor als de bestaande ver-
wachting of druk vanuit de persoonlijke omgeving van de particuliere strateeg,
ofschoon deze factor op grond van eerdere exploraties (zie paragraaf 4.1) wel als
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invloedrijk zou kunnen worden aangemerkt. Op deze factor zal evenwel hierna nog
worden ingegaan (zie topic 3).
Van de factoren die wèl in hypothese 2 zijn betrokken achten wij recente ervarings-
opbouw, in het bijzonder recente scholingservaring (2c) en bedrijfskundige om-
gevingsdruk (2g) het meest invloedrijk voor het verklaren en prediceren van het al
of niet deelnemen aan een (langdurige) opleiding.

Topic 3. Samenhang van leeftijd met 6epaalde invloedrijke factoren
Eerder hebben wij gesteld dat leeftijd niet rechtstreeks van invloed zal zijn op het
wel of niet deelnemen aan verbredende scholing. Waar een samenhang wordt
geconstateerd tussen scholingsdeelname en chronologische leeftijd is hooguit
sprake van een `spurious' verband, een verband waarbij leeftijd van invloed is op
diverse factoren die op hun beurt samenhangen met het wel of niet deelnemen. In
het bijzonder valt te denken aan een vijftal factoren waarvan hiervoor reeds is
aangegeven dat deze als invloedrijk voor scholingsdeelname worden beschouwd:
drie factoren die te maken hebben met ervazingsopbouw en twee factoren die te
maken hebben met omgevingsdruk:

De drie factoren die samen de recente ervaringsopbouw uitmaken (scholings-
ervaring, functie-ervaring, netwerkervaring) zullen naar onze mening samen-
hangen met leeftijd. Ondervinding `sec' zal met het toenemen van de leeftijd
worden beperkt, onder meer omdat concentratie of specialisatie een efficiënte
manier is om met gereduceerde biologische reserves (minder energie, sneller
vermoeid, langduriger herstel) om te gaan (zie paragraaf 4.2.2). Een en ander
impliceert dat op een naar verhouding jongere leeftijd sprake zal zijn van een
gunstiger recente ervaringsopbouw, i.c. een bredere recente scholingservaring,
functie-ervaring en netwerkervaring. Naar verwachting zal dus een negatieve
correlatie bestaan tussen de hoogte van de leeftijd en de breedte van de recente
ervaringsopbouw.

- De mate van omgevingsdruk die vanuit de bedrijfskundige en vanuit de
persoonlijke omgeving wordt uitgeoefend, zoals gepercipieerd door potentiële
deelnemers, kan eveneens samenhangen met leeftijd.

Eerder hebben wij aangegeven dat de vrijheid om al of niet deel te nemen veelal
met het stijgen van de leeftijd groter wordt (zie onder meer paragraaf 3.2.4 en
3.4.2). Dit betekent volgens ons da[ op een naar verhouding jongere leeftijd de
verwachting of druk om deel te nemen aan scholing groter is. Tussen de hoogte van
de leeftijd en de sterkte van de omgevingsdruk wordt derhalve een negatieve
correlatie verondersteld. Het feit dat deze geringer wordende omgevingsdruk ver-
oorzaakt kan worden door in de omgeving levende negatieve stereotypen over
ouder worden die slechts ten dele te rechtvaardigen lijken, doet aan de veronder-
stelde samenhang niets af. Dat geldt zowel voor de druk vanuit de bedrijfskundige
als vanuit de persoonlijke omgeving. Deze laatste factor komt naar voren uit
`nevenresultaten' van in hoofdstuk 3 besproken onderzoek, maar de indicaties hier-
omtrent zijn toch expliciet genoeg om er in nader onderzoek aandacht aan te
schcnken.
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Uitgaande van voorgaande overwegíngen kan een derde hypothese worden ge-
formuleerd.

Hypothese 3 luidt:
Er bestaat een negatieve correlatie tussen enerzijds de hoogte van de leeftijd en
anderzijds:
a. de breedte van de recente scholingservaring;
b. de breedte van de recentefunctie-ervaring;
c. de breedte van de recente netwerkervaring;
d. de sterkte van de bedrijfskundige omgevingsdruk;
e. de sterkte van de persoonlijke omgevingsdruk.

Topic 4. Uerhouding vanformele en infotmele leeractiviteiten
Onderzoeksresultaten tot dusverre hebben twijfels doen ontstaan omtrent de houd-
baarheid van de zogeheten compensatiehypothese. Volgens deze compensatiehypo-
these zullen organisaties en personen die minder tijd investeren in formele leer-
activiteiten (schriftelijke en mondelinge opleidingen) méér tijd investeren in
informele leeractivi[eiten (werkplekbegeleiding en zelfstudie). Wat oudere perso-
neelsleden betreft, wordt aan de gerezen twijfels hieromtrent mede voeding
gegeven door onze denkbeelden over ervazingsconcentratie. Met het toenemen van
de leeftijd zal, naar verwachting, in sterkere mate sprake zijn van ervarings-
concentratie en in mindere mate van het verwerven van nieuwe kwalificaties.
Weliswaar wordt verondersteld dat deze beperking zich op leerstrategisch gebied
het sterkst doet gelden met betrekking tot formele leeractiviteiten, maar ook
informele leeractiviteiten zullen met de leeftijd worden beperkt (zie ook paragraaf
4.2.2). Soms zal het totale scala aan strategieën om nieuwe dingen te leren zelfs
beperkt blijven tot incidenteel leren, zo is althans de op grond van onze theoretische
denkbeelden te formuleren verwachting.
Een en ander betekent een ondermijning van de compensatiehypothese. Het voor-
gaande kan zelfs worden uitgelegd als bestaansgrond voor hetgeen wij aanduiden
als een interdependentiehypothese. Volgens deze interdependentiehypothese
hangen investeringen in formele en informele leeractiviteiten met elkaar samen en
zijn tot op zekere hoogte onderling afhankelijk. Het is voorstelbaar dat scholings-
deelname (mondelinge of schriftelijke opleidingen) invloed heeft op daarbij aan-
sluitende werkplekbegeleiding (gevraagd of ongevraagd). Dit geldt eveneens voor
het omgekeerde. Ook de onderlinge athankelijkheid van zelfstudie en werkplek-
begeleiding, dan wel zelfstudie en scholingsdeelname lijkt niet moeilijk te
beredeneren. Interdependentie sluit niet uit dat de accenten op bepaalde formele en
informele leeractiviteiten kunnen verschillen, maaz die verschillen zullen dan toch
relatief beperkt zijn.
De interdependentiehypothese zou deels ook een verklaring kunnen bieden voor de
verschillen in het gebruik van leeractiviteiten tussen personeelsleden op lagere en
hogere posities. Zoals eerder aangegeven (paragraaf 3.2.1) stelt Rubenson dat hoger
opgeleiden in verhouding tot lager opgeleiden meer gebruik maken van zowel
formele als informele leeractiviteiten (Rubenson, 1987 en 1990), een bewering die
Rubenson niet beperkt tot 35-plussers. Onderzoek is nodig om de houdbaarheid van
de interdependentiehypothese, de vierde hypothese, na te gaan.
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Hypothese 4 luidt:
Er is sprake van interdependentie tussen de tijd geinvesteerd in formele leeractivi-
teiten enerzijds en de tijd geïnvesteerd in informele leeractiviteiten anderzijds.

Topic 5. Betekenis van managers voor additionele ervaringsopbouw
Conform onze denkbeelden over ervaringsopbouw zal ervaringsopbouw (met name
in het recente verleden) van invloed zijn op scholingsdeelname in het heden. Deze
scholingsdeelname is te beschouwen als additionele ervaringsopbouw, als een
toevoeging aan eerder opgedane ervaringen. Daarop gerichte inspanningen zijn niet
slechts voorbehouden aan de oudere personeelsleden die als individuele strategen
geheel hun eigen koers bepalen: ook van hun directe managers wordt verwacht dat
zij een rol spelen. Tenminste wordt van hen verwacht dat zij de wenselijkheid van
scholingsdeelname kunnen beoordelen en dat zij daarover met betrokkenen com-
municeren. Ook zouden managers hun verwachting aan personeelsleden kenbaar
kunnen maken. De relatieve vrijheid die oudere personeelsleden genieten bij keuzes
om al of niet aan scholing deel te nemen, zou verklaard kunnen worden vanuit een
zekere apathie, dan wel vanuit een gebrek aan betrokkenheid van managers bij
oudere personeelsleden (Boerlijst, Munnichs 8z Van der Heijden, 1995; Prevoo 8z
Thijssen, 1993; Thijssen 8z Prevoo, 1994). Een dergelijke attitude is niet bevorder-
lijk voor een adequate informatie-uitwisseling, waardoor op belangrijke punten ver-
schillen in percepties kunnen ontstaan tussen managers en `hun' 35-plussers,
bijvoorbeeld over te benutten bedrijfskundige condities ( kostenvergoeding enz.) en
over verwachtingen omtrent de toegevoegde waarde van scholingsdeelname voor
iemands loopbaanperspectief. Recent onderzoek lijkt te bevestigen dat de
informatie-uitwisseling tussen managers en oudere medewerkers vrij beperkt is en
dat beslissingen en oordelen van managers over de ontwikkeling van oudere mede-
werkers niet vaak gebaseerd zijn op adequate informatie ( Boerlijst, Van der Heijden
8t Van Assen, 1993).
In ons geval is het van belang in nader onderzoek vast te stellen in hoeverre op de
twee eerder genoemde aspecten (bedrijfskundige condities en loopbaanperspectief-
verbetering) betekenisvolle perceptieverschillen tussen managers en 35-plussers
aanwezig zijn.
Indien daarvan sprake blijkt, kan dat een indicator zijn voor een weinig positieve
rol van managers, althans wat de communicatie met deze 35-plussers over hun
scholingsdeelname betreft.

Behalve specifieke perceptieverschillen kunnen ook algemene managerskenmerken
van betekenis zijn voor het al of niet deelnemen van oudere personeelsleden. Zowel
hun eigen achtergrondkenmerken ( onder meer leeftijd, opleiding), als hun stereo-
tiepe opvattingen over omstandigheden die opleidingsdeelname van 35-plussers in
het algemeen belemmeren, zouden kunnen samenhangen met het al of niet deel-
nemen. Empirisch onderzoek daaromtrent (vergelijk Thijssen 8c Prevoo, 1994)
heeft daarover tot dusverre weinig duidelijkheid verschaft. De verwachte samen-
hang tussen algemene managerskenmerken en scholingsdeelname van ouder perso-
neel is in dit eerdere onderzoek niet zo duidelijk gebleken ( zie paragraaf 2.4.3).
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De betekenis van managers voor het realiseren van additionele ervaringsopbouw
van oudere personeelsleden is dus nogal onduidelijk. Dat geldt zowel voor de
samenhang van managerskenmerken met het al of niet deelnemen aan scholing,
alsook voor mogelijke perceptieverschillen tussen 35-plussers en hun managers
over factoren die van invloed kunnen zijn op het al of niet deelnemen. Gezien de
bevindingen tot dusverre is het niet goed mogelijk hieromtrent toetsbare
hypothesen te formuleren. Wel zal worden getracht in onderzoek vragen van
exploratieve aard te beantwoorden over de betekenis van managerskenmerken en
-percepties voor de scholingsdeelname van 35-plussers. Op een en ander zal
worden ingegaan in de volgende paragraaf.

4.3 Onderzoek naar niet- en wel-deelnemers aan een verbredende
opleiding

4.3. ] Vraagstelling

Voorgaande beschouwing is voor ons het vertrekpunt geweest voor een onderzoek
naar factoren die - direct of indirect - kunnen samenhangen met de scholingsdeel-
name van 35-plussers, in het bijzonder van laaggeschoolde 35-plussers. Aan-
sluitend bij de vijf in paragraaf 4.2 behandelde topics zijn vijf onderzoeksvragen
geformuleerd die alle verbijzonderd zijn in enkele subvragen.

De eerste vraag luidt:
l. !n hoeverre is bij een vergelijking van de eerste en de tweede loopbaanhelft tot

dusverre sprake van longitudinale verschillen in ervaringsopbnuw?
In het bijzonder betreft het de volgende twee subvragen.
- In hoeverre is in de tweede loopbaanhelft sprake van een relatieve ervarings-

concentratie
a. qua scholingservaring?
b. qua functie-ervaring?

De eerste vraag sluit aan bij de basispremisse van het ervaringsopbouwconcept, dat
uitgaat van een afnemende ervaringsvariatie, en dus een toenemende ervarings-
concentratie, vanaf het begin van de midcareer. De verwachting omtrent het
antwoord op de eerste vraag is neergelegd in hypothese 1.

De tweede vraag luidt:
2. Welke verschillen tussen niet- en wel-deelnemers aan verbredende scholing zijn

van belang?
In het bijzonder betreft het de volgende subvragen.
- In hoeverre is tussen niet- en wel-deelnemers sprake van verschillen in:

a. recente scholingservaring?
b. recente functie-ervaring?
c. recente netwerkervaring?
d. recente scholingsevaluatie?
e. actuele zelfcompetentie?
f. verbetering in loopbaanperspectief?
g. bedrijfskundige omgevingsdruk?
h. bedrijfskundige condities?
i. onderwijskundige condities?
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De tweede vraag is het meest essentieel: zij sluit direct aan bij de centrale
probleemstelling die in hoofdstuk 1 als vertrekpunt van deze studie is gekozen.
Doel is te selecteren welke factoren op de verwachte wijze differentiëren tussen
niet- en wel-deelnemers en bovendien na te gaan in hoeverre deze factoren het al of
niet deelnemen kunnen verklaren en prediceren. Selectie van de belangrijkste
discriminerende factoren is essentieel voor modelconstructie. Het is dan ook deze
vraag die van beslissende invloed is geweest voor de onderzoeksopzet (zie para-
graaf 4.3.2). De verwachting omtrent het antwoord op de tweede vraag is neer-
gelegd in hypothese 2.

De derde vraag luidt:
3. In hoeverre hangt leeftijd samen met bepaalde factoren die invloedrijk worden

geacht voor scholingsdeelname?
In het bijzonder gaat het om de volgende subvragen.
- Bestaat er een samenhang tussen leeftijd en

a. recente scholingservaring?
b. recente functie-ervaring?
c. recente netwerkervaring?
d. bedrijfskundige omgevingsdruk?
e. persoonlijke omgevingsdruk?

De derde vraag is erop gericht na te gaan in hceverre leeftijdsverschillen binnen de
midcareer (35-55 jaar) indirect van invloed zijn op scholingsdeelname, doordat
leeftijdsverschillen samenhangen met recente ervaringsopbouw en omgevingsdruk.
De verwachting omtrent het antwoord op deze derde vraag is neergelegd in
hypothese 3.

De vierde vraag luidt:
4. !n hoeverre is sprake van samenhang tussen de tijdsinvestering in formele en

informele leeractiviteiten?
In het bijzonder gaat het om de volgende subvragen.
- Bestaat een samenhang tussen beide soorten van tijdsinvestering, uitgaande van:

a. zelfoordelen van 35-plussers?
b. managersoordelen over 35-plussers?
c. managersoordelen over hun afdeling als geheel?

De vierde vraag is bedoeld om na te gaan in hoeverre de tijdsinvestering in
opleidingsactiviteiten (mondelinge en schriftelijke opleidingen) samenhangt met de
tijdsinvestering in informele leeractiviteiten (werkplekbegeleiding en zelfstudie),
maar niet alleen bij laagopgeleide 35-plussers. Het is ook de bedoeling na te gaan
of de verwachte afwezigheid van compensatie-effecten en de verwachte aan-
wezigheid van interdependentie-effecten zich mede uitstrekt tot andere doelgroepen
binnen dezelfde werksituatie, dan wel of de te onderzoeken 35-plussers op dit punt
een bijzondere positie binnen hun afdeling innemen. De verwachting omtrent het
antwoord op de vierde vraag is neergelegd in hypothese 4.

De vijfde vraag luidt:
5. !n hoeverre zijn kenmerken en percepties van managers van belang voor de

scholingsdeelname van 35-plussers?
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In het bijzonder gaat het om de volgende subvragen.
a. In hoeverre hangen verschillen in achtergrondkenmerken van managers samen

met het al of niet deelnemen van hun 35-plus-medewerkers?
6. In hoeverre hangen verschillen in stereotiepe managersopvattingen over

scholingsbelemmeringen bij oudere personeelsleden samen met het al of niet
deelnemen van hun 35-plus-medewerkers?

c. In hceverre bestaan tussen managers en (potentiële) deelnemers van 35 jaar en
ouder perceptieverschillen omtrent de betekenis van scholing voor verbetering
van loopbaanperspectief?

d. In hoeverre bestaan tussen managers en (potentiële) deelnemers van 35 jaar en
ouder perceptieverschillen omtrent beschikbaar komende bedrijfskundige
condities (i.c. faciliteiten) voor scholing?

De vijfde vraag beoogt meer inzicht te verschaffen in de betekenis van managers
voor scholingsdeelname als vorm van additionele ervazingsopbouw in de mid-
career. Aangezien het hier gaat om een vraag van exploratieve aard is hieromtrent
geen hypothese geformuleerd.

4.3.2 Methode

Onderzoekscontext en steekproef
Ten behoeve van dit onderzoek zijn honderd 35-plussers en hun directe managers
ondervraagd, als onderdeel van een meer omvattend onderzoeksproject naaz
opleiding en ontwikkeling in de midcareer. Gezien de nadruk die in de vraagstelling
is gelegd op verschillen tussen niet- en wel-deelnemers aan een verbredende
opleiding (zie met name deelvraag 2), zijn twee even grote groepen van vijftig
(potentiële) deelnemers onderscheiden, niet-ingeschrevenen en wel-ingeschrevenen
voor een bepaalde opleiding. Het betrof hier twee onafhankelijke steekproeven uit
een populatie personeelsleden met de vijf volgende gemeenschappelijke kenmerken
waarvan de eerste twee in waarde voor iedereen gelijk zijn (uniforme steekproef-
condities) en de laatste drie `beperkt' in waarde kunnen variëren (`begrenzende'
steekproefvariabelen):
- in dienst bij autonome lokale banken (banken behorende tot dezelfde organisatie

waar ook eerder onderzoek plaatsvond);
- met een dienstverband voor onbepaalde tijd (vaste baan);
- in de midcareer-leeftijd (35-55 jaar);
- met een lagere vooropleiding (lager dan MBO);
- in een lagere salarisklasse (5 schaal 5, i.c. operationeel functieniveau).

Door een projectteam van een instituut voor volwasseneneducatie is een bijzondere
opleiding ontwikkeld, gericht op kwalificatieverbreding van deze doelgroep van
bankmedewerkers. In dit projectteam wazen ook diverse kaderleden van de betref-
fende bankorganisatie vertegenwoordigd. De opleiding is te beschouwen als een
bijzondere vorm van tweede-kansonderwijs, waarbij twee vakken (Nederlands en
bedrijfseconomie) gevolgd konden worden tot op MEAO-examenniveau. Daarvoor
slagen zou leiden tot twee zogenaamde MEAO-deelcertificaten, ongeacht of
deelnemers later - op welke wijze dan ook - van plan zouden zijn verder te studeren
voor een volledig MEAO-diploma (- zes deelcertificaten). Gezien de veranderende
kwalificatie-eisen voor bancaire functies wordt MEAO-niveau meer en meer als
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een minimum-eis gesteld voor nieuwe instromers, althans zeker op deelgebieden
die grofweg overeenkomen met genoemde twee vakken: Nederlands en bedrijfs-
economie. Over de voor- en nadelen van een dergelijke vorm van nascholing tijdens
de midcareer verschillen de doelgrcepleden van mening. Dat geldt eveneens voor
hun managers. Gezien de autonomie van lokale banken kunnen dergelijke verschil-
len van inzicht invloed hebben op deelname: er zijn hieromtrent op centraal niveau
geen voorschiften. Het projectteam dat dit `beperkt' MEAO-traject heeft ontwik-
keld, richtte zich op de MEAO-eindtermen voor gencemde vakken en baseerde zich
op de onderwijskundige condities die in hoofdstuk 3 zijn besproken. De opleiding
had een doorlooptijd van 8 maanden en zou gemiddeld circa 7 uur per week (een
middag en een avond) aan lesbijeenkomsten vergen en evenveel tíjd aan huiswerk.
Het projectteam heeft op allerlei manieren onder de dcelgroepleden en hun
managers informatie verspreid over de aard, opzet en betekenis van dit `beperkt'
MEAO-traject (via personeelsbladen, circulaires, informatiebijeenkomsten,
speciale telefoonnummers en dergelijke). Zo zijn 35-plussers onder meer gewezen
op het feit dat de opleiding was opgezet volgens voor oudere deelnemers belang-
rijke onderwijskundige condities, terwijl managers in algemene termen geadviseerd
is faciliteiten (tijd, geld, begeleiding) te bieden om deelnemers niet af te schrikken.
Het is aannemelijk dat de percepties en verwachtingen, die mede op grond van de
verkregen informatie zijn gevormd, van manager tot manager en van (potentiële)
deelnemer tot (potentiële) deelnemer uiteenlopen. In hoeverre dergelijke verschil-
len samenhangen met het al of niet deelnemen is mede onderwerp van onderzoek.
Deelname is daarbij geoperationaliseerd als ingeschreven en aanwezig bij de
startbijeenkomst van de opleiding.
Van de circa 2.000 tot de hiervoor omschreven doelgroep behorende personeels-
leden zijn er circa 200 met de opleiding gestart. Uit de deelnemerslijsten van een
drietal regio's is een willekeurige steekproef van vijftig 35-plussers getrokken die
kort na de startbijeenkomst zijn ondervraagd. Uit dezelfde regio's is tevens een
steekproef van vijftig niet-deelnemende 35-plussers getrokken volgens een
eenvoudige procedure. In personeelsbestanden is eerst iedere geselecteerde wel-
deelnemer gelokaliseerd om vervolgens de alfabetisch eerst daaropvolgende, tot de
doelgroep behorende, niet-deelnemer te selecteren. Deze niet-deelnemers zijn in
dezelfde periode benaderd als de wel-deelnemers. Ondervraging van deze honderd
proefpersonen geschiedde op basis van gestructureerde interviews. Ook hun mana-
gers zijn aan de hand van gestructureerde interviews ondervraagd en wel onmiddel-
lijk voorafgaand aan of volgend op de interviews met hun ondergeschikten, waar-
door tussentijdse afstemming over he[ verloop van de interviews [ussen managers
en medewerkers niet mogelijk was.

Voorafgaande aan de interviews is door potentiële deelnemers een schriftelijke
vragenlijst ingevuld, waarin algemene biografische gegevens zijn opgevraagd
(onder meer leeftijd, geslacht, opleidingsverleden en functieverleden). Deze zijn als
vertrekpunt gekozen bij de interviews: daardoor was controle en bijstelling
(onvolledigheden, onduidelijkheden) van de schriftelijk verstrekte gegevens moge-
lijk. Gezien de aard van de te stellen vragen is voor interviews gekozen boven
minder intensieve manieren van dataverzameling.
De interviews zijn afgenomen op basis van een daartoe ontwikkelde standaard-
procedure door een viertal personen met een gedragswetenschappelijke achter-
grond, die speciaal geïnstrueerd zijn ten behoeve van dit onderzoek. De gebruikte
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interviewlijsten voor de 35-plussers alsook voor hun managers zijn gebaseerd op de
operationalisaties van de variabelen die voor de vijf eerder geformuleerde vragen
van belang zijn.

Operationalisaties
Voor de beantwoording van de geformuleerde onderzoeksvragen is behalve een
aanduiding van het type respondenten (niet- of wel-deelnemers, respectievelijk hun
managers) en enkele van hun achtergrondkenmerken ook een reeks van nader te
operationaliseren variabelen nodig. Een overzicht van deze variabelen en de vragen
waarbij ze een rol spelen, is te vinden in tabel 4.1. De meeste variabelen zijn niet
enkelvoudig maar samengesteld van aard, zoals de navolgende beschrijving
duidelijk zal maken. Bij deze beschrijving is de volgorde uit tabel 4.] aangehouden.

Tabel 4.1 Overzicht van te operationaliseren variabelen met aanduiding van de vragen
waarbij deze variabelen een rol spelen

Variabelen Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5

1. Longitudinale ervaringsopbouw
a. Scholingservaring 1e loopbaanhelft x
b. Scholingservaring 2e loopbaanhelft x
c. Functie-ervaring 1e loopbaanhelft x
d. Functie-ervaring 2e loopbaanhelft x

2. Recente ervaringsopbouw
a. Recente scholingservaring x x
b. Recente functie-ervaring x x
c. Recente netwerkervaring x x

3. Recente scholingsevaluatie x

4. Actuele zelfcompetentie x

5. Verbetering loopbaanperspectief
a. Loopbaankansen volgens 35-plussers x
b. Loopbaankansen volgens managers

6. Persoonlijke omgevingsdruk x

7. Bedrijfskundige omgevingsdruk x x

x
x

8. Bedrijfskundige condities
a. Volgens 35-plussers x x
b. Volgens managers x

9. Onderwijskundige condities x

10.Tijdsinvestering in leeractiviteiten
a. Zelfoordelen van 35-plussers x
b. Managersoordelen over 35-plussers x
c. Managersoordelen over afdeling x

11. Managerskenmerken
a. Biografische achtergrondkenmerken
b. Stereotiepe managersopvattingen

x
x
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I. Longitudinale ervaringsopbouw
Scholingservaring in de eerste en tweede loopbaanhelft
De variabelen la en ]b zijn vastgesteld conform de drie operationalisatie-aspecten
die in paragraaf 4.2.2 als zodanig zijn aangegeven:
- Het aantal gevolgde opleidingen (mondeling of schriftelijk van aard) in de eerste,

respectievelijk tweede loopbaanhelft van de gevolgde loopbaan tot dusvene.
- De duur van gevolgde opleidingen in de eerste, respectievelijk tweede

loopbaanhelft, verdeeld naar vier categorieën, namelijk:
a. duur tot 2 maanden,
b. 2 tot 6 maanden,
c. 6 tot 12 maanden en
d. langere duur.
Op grond van het gemiddelde aantal maanden (berekend uit pilot-gegevens) zijn
de volgende waarden toegekend: a- I, b- 4, c- 9, d- I5.

- De diversiteit van de gevolgde opleidingen is bepaald door het aantal
verschillende scholingsgebieden te totaliseren waarbinnen opleidingen zijn
gevolgd in de eerste, respectievelijk tweede loopbaanhelft. Daarbij is uitgegaan
van een bij de banken in gebruik zijnd classificatie-schema voor opleidings- en
functiegebieden (zie Alberink, 1993b).

Functie-ervaring in de eerste en tweede loopbaanhelft
De variabelen 2a en 2b zijn vastgesteld conform de drie operationalisatie-aspecten
van vakinhoudelijke aard die in paragraaf 4.2.2 als zodanig zijn aangegeven.
- Het aantal functiewisselingen dat in de eerste, respectievelijk tweede

loopbaanhelft heeft plaatsgevonden.
- De duur van de vervulde functies (bepaald in jaren), gemiddeld genomen in de

eerste, respectievelijk de tweede loopbaanhelft, zij het dat de hieruit resulterende
score is omgepoold. Voor de andere operationalisatie-aspecten van ervarings-
opbouw geldt dat een hogere waarde wijst op een sterkere ervaringsvariatie. Na
ompoling geldt dat eveneens voor functieduur.

- De diversiteit van vervulde functies bepaald door het aantal verschillende functie-
gebieden te totaliseren dat bekleed is in de eerste, respectievelijk de tweede
loopbaanhelft. Daazbij is uitgegaan van een bij de banken in gebruik zijnd
classificatieschema voor opleidings- en functiegebieden (zie Alberink, 1993b).

Zowel voor scholingservaring als voor functie-ervaring geldt, dat de grens tussen
eerste en tweede loopbaanhelft is vastgesteld door de loopbaanduur tot dusverre in
tweeën te delen, afgerond op hele jaren.

2. Recente ervaringsopbouw
Ook wat de recente ervaringsopbouw betreft, is aangesloten bij de in paragraaf
4.2.2 aangegeven operationalisatiemogelijkheden, waarbij - voor zover van toe-
passing - scores zijn vastgesteld op grond van de vijf ineest recente loopbaanjaren
(voorafgaande aan de start van het MEAO-traject).

Recente scholingservaring betreft drie aspecten:
- het aantal gevolgde opleidingen (mondeling of schriftelijk van aard);
- de duur van de gevolgde opleidingen;
- de diversiteit van de gevolgde opleidingen.
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De wijze van vaststellen komt mutatis mutandis overeen met de bepaling van
scholingservaring in de eerste en tweede loopbaanhelft.

Recente functie-ervaring be[reft drie aspecten:
- het aantal functiewisselingen;
- de anciënniteit, i.c. de duur in jaren, van de laatst vervulde functie (zij het als

omgepoolde score);
- de diversiteit van vervulde functies.

De wijze van vaststellen komt mutatis mutandis overeen met de bepaling van
functie-ervaring in de eerste en tweede loopbaanhelft.

Recente netwerkervaring betreft drie aspecten:
- recent netwerk-aantal, dat wil zeggen het aantal relaties dat men zou kunnen

raadplegen voor advies bij ingrijpende veranderingen in de werksituatie (met
een minimum van één en een maximum van vijf);

- recente netwerkvernieuwing, dat wil zeggen het aantal van deze relaties dat vijf
jaar geleden nog niet tot het te raadplegen netwerk behoorde;

- recente netwerkdiversiteit, dat wil zeggen het aantal verschillende typen relaties
die binnen het te raadplegen netwerk zijn vertegenwoordigd, verdeeld naar
(maximaal) drie categorieën: partnerlfamilieleden, beroepsmatige relaties en
overige vrienden en kennissen.

De diverse onder punt 2 genoemde operationalisatie-aspecten zijn, gezien het
uiteenlopende meetbereik, getransformeerd naar z-scores, opdat ten behoeve van
verdere berekeningen de gemiddelde score voor recente opleidingservaring, voor
recente functie-ervaring en voor recente netwerkervaring kon worden bepaald.

3. Recente scholingsevaluatie
In aansluiting op hetgeen in paragraaf 3.4.2 en 4.2.4 over deze evaluatieve compo-
nent van scholingservaring is aangegeven, gaat het hier om het vaststellen van twee
aspecten van scholingsdeelname:
- initiatief, da[ wil zeggen hoe vaak is gedurende de afgelopen vijf jaar het

initiatief om aan een gevolgde opleiding deel te nemen uitgegaan van de
betreffende 35-plusser zelf;

- voltooiing, dat wil zeggen hoe vaak is gedurende de afgelopen vijf jaar een
eenmaal begonnen opleiding daadwerkelijk voltooid.

Net als voor de onder punt 2 genoemde variabelen geldt ook hier dat genoemde
operationalisatie-aspecten vanwege het uiteenlopende meetbereik getransformeerd
zijn naar z-scores.

4. Actuele zelfcompetentie
Het gaat hier om de waargenomen zelfcompetentie (self-efficacy) in actuele zin, dat
wil zeggen bij het begin van de opleiding. Deze is vastgesteld op grond van vier
vragen naar de mceilijkheidsgraad (haalbaarheidsperceptie), betreffende de ver-
wachte leerinhoud alsook leervorm van de twee vakken (Nederlands en bedrijfs-
economie). Voor elk van deze vier aspecten is gescoord op een vijfpuntsschaal,
lopend van 1(- zeer moeilijk) tot 5(- zeer makkelijk).
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5. Verbetering loopbaanperspectief
Verbetering van loopbaanperspectief is opgevat als verzamelnaam voor verbete-
ringen in inzetbaarheidsmogelijkheden en is bepaald op grond van het `surplus' aan
loopbaankansen dat door deelname aan het MEAO-traject naar verwachting zal
ontstaan.

Loopbaankansen volgens 35-plussers zijn bepaald door te vragen naar de verwach-
tingen omtrent hun eigen inzetbaarheid zowel zonder deelname alsook met
deelname. Beide zijn aangegeven op een vijfpuntsschaal waarbij de score voor de
eigen loopbaanverwachting kon lopen van 1(- zeer kleine kans) tot 5(- zeer grote
kans).
Het verschil van de score zonder en met deelname is als de surplus-score genomen.
Dat is gebeurd voor een vijftal condities, variërend van bijvoorbeeld `kans op
plaatsing in een hogere functie' tot `kans op vermijding van disfunctioneren'.

Loopbaankansen volgens managers zijn vastgesteld door managers op dezelfde
wijze te laten oordelen over de inzetbaarheid van ondergeschikte niet- en wel-deel-
nemers.

6. Persoonlijke omgevingsdruk
Als (potentiële) deelnemers het gevoel hebben dat bepaalde privé-relaties (met
name partner, familie en vrienden) van hen verwachten dat zij aan het MEAO-
traject zullen gaan deelnemen, spreken wij van persoonlijke omgevingsdruk. De
mate waarin - naar de mening van respondenten - vanuit de persoonlijke omgeving
de verwachting bestond al of niet op het MEAO-traject in te schrijven, kon worden
aangegeven door te scoren op een vijfpuntsschaal, lopend van 1(- zeker niet) tot 5
(- zeker wel).

7. Bedrijfskundige omgevingsdruk
Op dezelfde wijze als persoonlijke omgevingsdruk is ook bedrijfskundige omge-
vingsdruk bepaald. Vanwege het belang van bedrijfskundige omgevingsdruk voor
de meest essentiële onderzoeksvraag (vraag 2) en de wellicht aanwezige verschillen
tussen diverse betrokkenen op het werk, is onderscheid gemaakt tussen drie typen
invloedsbronnen: de directe collega's, de directe manager en de leiding van de
bank.

8. Bedrijfskundige condities
Anders dan bij bedrijfskundige omgevingsdruk gaat het hier om bedrijfskundige
condities in de `engere' betekenis van facilitei[en, zoals die ook reeds in eerder
onderzoek zijn vastgesteld (zie hoofdstuk 3). Op grond van deze onderzoeks-
resultaten zijn de hier ondervraagde bedrijfskundige facilitaire condities enigszins
aangepast. Het gaat om een reeks van zeven faciliteiten, onder te verdelen in drie
technische faciliteiten (kostenvergoeding, compensatie lestijd, compensatie huis-
werktijd) en vier sociale faciliteiten (aandacht en morele steun bij het volgen van de
opleiding door manager en collega's, inhoudelijke begeleiding bij het volgen van de
opleiding door manager en collega's).

Bedrijfskundige faciliteiten volgens 35-plussers zijn vastgesteld door de respon-
denten te vragen in hoevene zij voorafgaande aan de start de verwachting hadden
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dat de zeven voorncemde faciliteiten beschikbaar zouden zijn. De antwoorden
konden worden gegeven op een vijfpuntsschaal, variërend van 1(- in zeer geringe
mate) tot 5(- in zeer hoge mate).

Bedrijfskundige faciliteiten volgens managers. Uitgaande van gencemde zeven
faciliteiten hebben de managers van (potentiële) deelnemers op dezelfde vijfpunts-
schalen gescoord, met als vraag in hoeverre zij voornemens zouden zijn bepaalde
faciliteiten beschikbaar te stellen bij inschrijving (ongeacht of hun medewerkers dat
inmiddels al dan niet hadden gedaan). Vijf van de zeven faciliteiten zijn van
bijzonder belang, omdat deze direct worden bepaald door de betreffende managers.

9. Onderwijskundige condities
Het gaat hier om de onderwijskundige condities zoals besproken in hoofdstuk 3,
waarbij in aanvankelijk onderzoek 15 condities zijn betrokken die in een vervolg-
onderzoek (zie hoofdstuk 3) geclusterd zijn tot zes condities, te weten: actieve ver-
werking, systematische feedback, herkenbaar begrippenkader, directe toepas-
baarheid, aangepaste sociale context en aangepaste logistieke context (zie ook
tabel 3.1).
Van elk van deze zes condities is een korte standaarduitleg gegeven, waarna
gevraagd is aan (potentiële) deelnemers in hoeverre zij voorafgaande aan de start de
verwachting hadden dat deze condities gerealiseerd zouden worden. De scores op
een vijfpuntsschaal konden variëren van 1(- in zeer geringe mate) tot 5(- in zeer
hoge mate). -

10. Tijdsinvestering in leeractiviteiten
Over drie verschillende categorieën leeractiviteiten is gevraagd hoeveel dagen daar-
aan zijn besteed in de twaalf maanden voorafgaande aan het begin van het MEAO-
traject. Het betrof de drie categorieën die ook in eerder onderzoek zijn betrokken:
a. één categorie formele leeractiviteiten, dat wil zeggen mondelinge en schrifte-

lijke opleidingen;
b. twee categorieën informele leeractivi[eiten, dat wil zeggen zelfstandig bestu-

deren van boeken, periodieken, etcetera en het leren onder begeleiding op de
werkplek (ongeacht of dit laatste op initiatief van de manager of van de mede-
werker plaatsvond).

De vraag naar de tijdsinvestering in leeractiviteiten van het type a. (formeel) en het
type b. (informeel) is gesteld onder drie condities: aan 35-plussers gericht op hun
eigen leeractiviteiten afgelopen jaar, aan managers gericht op de leeractiviteiten van
de betreffende 35-plussers en aan managers gericht op de gemiddelde tijds-
investering (per persoon) in leeractiviteiten binnen hun eigen afdeling.

I7. Managerskenmerken
Het gaat hier om een aantal managerskenmerken die deels ook in eerder onderzoek
zijn betrokken (Prevoo 8t Thijssen, 1993; Thijssen 8c Prevoo, 1994) maar waarvan
nog niet duidelijk is in hoeverre zij samenhangen met het al of niet deelnemen van
de 35-plussers.

Biografische achtergrondkenmerken (variabele l la) betreffen: de eigen leeftijd van
de managers, hun vooropleidingsniveau, hun eigen tijdsinvestering in formele leer-
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activiteiten (afgelopen jaar), de tijd verstreken sinds de laatst door hen gevolgde
opleiding en de huidige functie-anciënniteit.

Bij stereotiepe managersopvattingen (variabele llb) gaat het om meningen van
managers over allerlei omstandigheden die zij in het algemeen voor oudere perso-
neelsleden zien als belemmeringen om aan scholing deel te nemen. Uit eerder
onderzoek (Prevoo 8c Thijssen, 1993) zijn in totaal achttien van deze algemeen-
heden afgeleid en in korte beweringen samengevat. Het betreft op oudere perso-
neelsleden betrekking hebbende opvattingen over belemmeringen van uiteen-
lopende aard, zoals: de personele omvang van de afdeling waar zij werken, de
onderwijsmethodiek van opleidingen, het leervermogen van ouderen enzovoort.
Beoordeling van deze beweringen geschiedde door te scoren op een vijfpuntsschaal
lopend van `(bijna) nooit belemmerend' (- 1) tot `(bijna) altijd belemmerend' (- 5).

Dataverzameling en -analyse
Uitgaande van de hiervoor beschreven operationalisaties zijn twee gestructureerde
interviewlijsten opgesteld, een voor de honderd 35-plussers en een voor hun mana-
gers. Na deze lijsten bij een tiental duo's (35-plusser en bijbehorende manager) te
hebben beproefd, zijn ze op enkele punten bijgesteld.
Interviews met 35-plussers duurden gemiddeld circa anderhalf uur, interviews met
hun managers gemiddeld drie kwartier. Weigeringen om bepaalde vragen te beant-
woorden zijn niet voorgekomen, waardoor alle respondenten in elk van de analyses
konden worden betrokken. Wel bleek het vaak moeilijk met zekerheid een volledig
beeld te verkrijgen van gevolgde opleidingen in de vroegste loopbaanfasen.
Naarmate een langere tijd is verstreken, is de kans op omissies groter, zeker waar
ter controle geen complete personeelsadministratie voor handen was. Voor vervulde
functies, ook functies uit vroege loopbaanfasen, spelen dergelijke omissies geen rol.
In een tweetal gevallen is een gepland interview niet doorgegaan: daartce zijn twee
vervangende duo's (35-plussers en hun managers) in de steekproef betrokken.

De aldus verzamelde gegevens van 200 interviewlijsten zijn geregistreerd als 100
records (35-plusser en bijbehorende manager gekoppeld tot een record).
Wat de respondenten betreft, is primair gekeken naar de drie variabele achtergrond-
kenmerken die bij de steekproeftrekking van 35-plussers een begrenzende rol
hebben gespeeld: leeftijd, salarisklasse en vooropleidingsniveau.
Leeftijd (begrensd als midcareer, i.c. 35-55 jaar): de verdeling van beide groepen
bestrijkt hier de volle range van waarden, maar de verdeling is positief scheef. De
relatief jongere 35-plussers zijn in beide groepen enigszins oververtegenwoordigd.
Groep 1(M - 42.1; SD - 5.12) en grcep 2(M - 42.3; SD - 4.41) bleken niet
significant van elkaar te verschillen.
Salarisklasse (begrensd als lager dan schaal 6, op een range van 13 binnen de cao
vallende schalen): de verdeling concentreert zich op schaal 3(31 qo), schaal4 (31 qo)
en schaal 5 (25qo). Tussen beide groepen bleek geen significant verschil te bestaan.
Vooropleidingsniveau (begrensd als lager dan MBO): gecodeerd volgens een
categorisatiemodel oplopend van basisonderwijs (- 1) tot wetenschappelijk
onderwijs (- 5), waarbij de facto alleen MAVO-niveau (- 2) en HAVO-niveau
(- 3), alsook daarmee overeenkomstig gewaardeerde vooropleidingen, onder
respondenten bleken voor te komen, respectievelijk in totaa193qo (niveau 2) en 7~0
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(niveau 3). Het vooropleidingsniveau van beide groepen bleek niet significant van
elkaar te verschillen.
Volledigheidshalve merken wij bovendien op dat tussen beide groepen ook geen
significante verschillen bleken voor te komen in verdeling naar geslacht (beide
groepen ongeveer 50~50 verdeeld), of naaz werkweekomvang (beide grcepen circa
36 uur per week).

Gezien de aard van de geformuleerde onderzceksvragen kon bij de data-analyse
gceddeels worden volstaan met het toetsen van verschillen en het vaststellen van
correlaties tussen de eerder geoperationaliseerde variabelen. Om verschillen tussen
de twee onafhankelijke steekproeven ( niet- en wel-deelnemers) op samengestelde
variabelen vast te stellen is gebruik gemaakt van multivariate variantie-analyses
(MANOVA's), bij significant resultaat gevolgd door univariate analyses
(ANOVA's). Voor zover deze betrekking hebben op richtinggevende hypothesen, is
eenzijdig getoetst.
Ten behoeve van de centrale onderzoeksvraag naar verschillen tussen niet- en wel-
deelnemers ( vraag 2) is bovendien een discriminant-analyse uitgevoerd. Op die
wijze is nagegaan in welke mate verschillen tussen niet- en wel-deelnemers konden
worden verklaard en bovendien in hoeverre niet- en wel-deelnemers correct konden
worden geclassificeerd op grond van de bij deze vraag betrokken variabelen.
Gegeven het feit dat bij geen van de analyses sprake was van `uitval' van
respondenten, zal het aantal personen dat bij de uitgevoerde analyses betrokken was
in navolgende tabellen niet worden vermeld.

4.3.3 Onderzoeksresultaten

De verkregen resultaten zijn hierna per vraag geordend, waarbij gemakshalve de
geformuleerde vraag voorafgaande aan de resultaatbeschrijving is herhaald. Voor
zover de resultaten van groep 1 en groep 2 afzonderlijk in vergelijkende tabellen
zijn opgenomen, zijn deze groepen in de tabellen kortheidshalve aangeduid als
respectievelijk `niet-d' (- niet-deelnemers) en `wel-d' (- wel-deelnemers).

Resultaten vraag 1:
In hoeverre is bij een vergelijking van de eerste en de tweede loopbaanhelft tot
dusverre sprake van [ongitudinale verschillen in ervaringsopbouw?

In het kader van deze vraag zijn drie aspecten van longitudinale ervaringsopbouw
(namelijk: aantal, duur en diversiteit) bepaald, elk voor scholingservaring en voor
functie-ervaring in de eerste alsook in de tweede loopbaanhelft. De eerder geformu-
leerde hypothese hieromtrent impliceert de voorspelling dat de groepsgemiddelden
voor genoemde drie ervaringsaspecten in de eerste loopbáanhelft naar verwachting
hoger zullen zijn dan in de tweede loopbaanhelft, omdat deze ervaringsaspecten
gelden als indicatoren voor een afnemende ervazingsvariatie en een toenemende
ervari ngsconcentratie.

Een overzicht van data, die betrekking hebben op scholingservaring in longitu-
dinaal perspectief, is te vinden in tabel 4.2.
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Om het effect van loopbaanperiode op scholingservaring te bepalen, is een
multivariate variantie-analyse (MANOVA) voor herhaalde metingen uitgevoerd
met de factor groep ( niet- en wel-deelnemers) als interpersoonsfactor, de factor
loopbaanhelft (eerste en tweede loopbaanhelft) als intrapersoonsfactor en als
variaten opleidingsaantal, opleidingsduur en opleidingsdiversiteit.
Daarbij zijn voor de drie onderscheiden mogelijkheden significante multivariate
effecten vastgesteld:
een multivariaat interactie-effect groep x loopbaanhelft [F (3,96) - 2.74; p-.048]
en twee hoofdeffecten, namelijk voor de factor groep [F (3,96) - 3.49; p-.019]
en voor de factor loopbaanhelft [F (3,96) - 35.02; p- .000]. De uitkomsten van de
daarna uitgevoerde univariate toetsen staan vermeld in tabel 4.2.

Tabe14.2 Scholingsen~aring in 1 e en 2e loopbaanheljt:de gemiddelden (M) en de standaard-
deviaties (SD) van opleidingsaantal, opleidingsduur en opleidingsdiversiteit in de le en 2e
loopbaanhelft per groep en de univariate F-waarden alsfunctie van groepsverschillen (G),
loopbaanheljtverschillen (L), alsook interacties daartussen (G x L)

Scholingservaring Loopbaan- Groep 1: Groep 2: Type Univariate
helft niet-d wel-d effect F-waarde

M SD M SD

Opteidingsaantal 1e loopbh. 3.02 2.12 2.78 2.43 G 0.06
2e loopbh. 2.56 2.09 2.97 2.58 L 0.24

GxL 1.34

Opleidingsduur 1e loopbh. 3.01 1.77 2.92 1.70 G 2.29
2e loopbh. 1.16 0.76 1.90 1.39 L 53.73 "'

GxL 4.48 '

Opleidingsdiversiteit 1e loopbh. 2.08 1.16 2.02 1.53 G 2.88
2e loopbh. 1.28 0.90 1.96 1.14 L 7.46'0

GxL 5.53 ~

op~ .05; aop~ . Ol; ooop~ .001 (eenzijdig);
'p~ .05; "p~ .01; "'p~ .001 (tweezijdig).

De aanwezigheid van interacties dwingt echter tot een nadere analyse alvorens een
antwoord te kunnen geven op de hoofdeffect-gebonden vraag in hoeverre er
longitudinale verschillen in scholingservaring bestaan. Zoals uit tabel 4.2 valt af te
lezen, zijn op univariaat niveau twee significante interactie-effecten te constateren,
namelijk voor opleidingsduur [F (1,98) - 4.48; p-.037] en voor opleidings-
diversiteit [F (1,98) - 5.53; p-.021]. Tussen de gemiddelde scores van niet-
deelnemers en we]-deelnemers blijken in de eerste loopbaanhelft geen significante
verschillen te bestaan, noch voor opleidingsduur [F (1,98) - 0.25; p-.347], noch
voor opleidingsdiversiteit [F (1,98) - 0.22; p-.826J. In de tweede loopbaanhelft
zijn de gemiddelde scores voor niet-deelnemers evenwel significant lager dan voor
wel-deelnemers, zowel voor opleidingsduur [F (1,98) --3.32; p-.001], als voor
opleidingsdiversiteit [F (1,98) --3.20; p-.001]. De geconstateerde interactie-
effecten blijken derhalve geheel toe te schrijven te zijn aan het gegeven dat de
betreffende scores voor de niet-deelnemers in de tweede loopbaanhelft relatief
sterker zijn gedaald dan voor de wel-deelnemers. Deze interactie-effecten zijn
gevisualiseerd in respectievelijk figuur 4.1 en figuur 4.2.

116



3.

Opleidings- 2.
duur

WEL-
DEELNEMERS

NIET-
DEELNEMERS

1e 2e Loopbaanhelft

Figuur 4.1 Opleidingsduur in de I e en 2e loopbaanhelft:
interactie groep x loopbaanhelft

3.

Opleidings- 2.
diversiteit

1.

WEL-
DEELNEMERS

NIET-
DEELNEMERS

1e 2e Loopbaanhelft

Figuur 4.2 Opleidingsdiversiteit in de le en 2e loopbaanhelft:
interactie groep x loopbaanhelft

Zowel voor opleidingsduur als voor opleidingsdiversiteit is door middel van
variantie-analyse getoetst in hoeverre voor groep 1(niet-deelnemers) en grcep 2
(wel-deelnemers) afzonderlijk het verwachte verschil tussen beide loopbaanhelften
kon worden geconstateerd. Wat opleidingsduur betreft, blijkt het gemiddelde voor
de eerste loopbaanhelft significant hoger dan voor de tweede loopbaanhelft, zowel
voor groep 1[F (1,98) - 44.62; p-.000], als voor grcep 2[F (1,98) - 13.59;
p-.000]. Wat opleidingsdiversiteit betreft, blijkt sprake van een significant verschil
voor groep 1[F (1,98) - 12.91; p-.001], maar niet voor groep 2[F (1,98) - 0.07;
p - .788].
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Een en ander betekent ondersteuning van de bestaande verwachiing betreffende
opleidingsduur voor beide groepen en betreffende opleidingsdiversiteit alleen voor
groep l. De resultaten betreffende opleidingsaantal (zie tabel 4.2) zijn in strijd met
de verwachting, omdat hiervoor geen significant verschil tussen eerste en tweede
loopbaanhelft kon worden vastgesteld. De betekenis van deze resultaten zal nader
worden besproken in paragraaf 4.3.4.

Vervolgens is het effect van loopbaanperiode op functie-ervaring nagegaan (voor ge-
middelden en standaarddeviaties per groep zie tabel 4.3). Daartoe is eveneens een
multivariate variantie-analyse (MANOVA) voor herhaalde metingen uitgevoerd met
de factor groep ( niet- en we]-deelnemers) als interpersoonsfactor, de factor loop-
baanhelft (eerste en tweede loopbaanhelft) als intra-persoonsfactor, alsmede drie
afhankelijke variabelen, namelijk: functie-aantal, functieduur en functiediversiteit.
Daaruit is gebleken dat hier geen sprake is van een interactie-effect.
Wel is sprake van een multivariaat effect voor de factor groep [F (3,96) - 7.56;
p-.000], terwijl een univariaat groepseffect aanwezig blijkt te zijn voor wat betreft
de functiediversiteit: F(1,98) - 9.46; p-.003.
Tenslotte blijkt een multivariaat effect te constateren voor de factor loopbaanhelft
[F (3,96) - 81.60; p-.000], terwijl ook op univariaat niveau voor elk van de drie
afllankelijke variabelen een significant effect aanwezig is. Dit betekent dat de
gemiddelde scores voor elk van de drie aspecten van functie-ervaring in de eerste
loopbaanhelft significant hoger zijn dan in de tweede loopbaanhelft. Deze laatste
resultaten hebben rechtstreeks betrekking op de eerste onderzoeksvraag. Zij
ondersteunen de bestaande verwachting.
De univariate F-waarden zijn opgenomen in tabel 4.3.

Tabel 4.3 Functie-ervaring in I e en 2e loopbaanhelft: de gemlddelden (M) en de
standaarddeviaties (SD) van functie-aantal, functieduur en ftutctiediversiteit in de le en 2e
[oopbaanhelftper groep, alsmede de univariate F-waarden alsfunctie van groepsverschillen
(G), loopbaanhelftverschillen (L), alsook interacties daartussen (G z L)

Functie-ervaring Loopbaan- Groep 1: Groep 2: Type Univariate
helft niet-d wel-d effect F-waarde

M SD M SD

Functie-aantal 1e loopbh. 3.66 1.66 3.22 1.54 G 0.11
2e loopbh. 0.92 0.88 1.24 1.06 L 144.93 "'

GxL 3.76

Functieduur 1e loopbh. 15.50 3.18 15.14 3.04 G 0.52
2e loopbh. 8.02 3.73 9.10 3.62 L 215.17 000

GxL 3.76

Functiediversiteit 1e loopbh. 2.20 0.90 2.56 1.07 G 9.46 ~'
2e loopbh. 0.66 0.52 1.02 0.69 L 177.63 "o

GxL 0.00

op~ .05; oop~ .Ol; ooap~ .001 (eenzijdig);
'p~ .05; "p~ .Ol;'~'p~ .001 (tweezijdig).
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De belangrijkste resultaten van vraag 1 kunnen als volgt worden samengevat:

la. Op leerstrategisch gebied (scholingservaring) is sprake van longitudinale ver-
schillen in ervaringsopbouw die wijzen op een sterkere ervaringsconcentratie in
latere loopbaanfasen, voor wat betreft de duur van scholingservaring, alsook ten
dele (alleen groep 1) voor wat betreft de diversiteit van scholingservaring.

16. Op vakinhoudelijk gebied (functie-ervaring) is voor elk van de onderscheiden
aspecten sprake van verschillen in ervaringsopbouw die wijzen op een sterkere
ervaringsconcentratie in latere loopbaanfasen, zowel binnen groep 1 als binnen
groep 2.

Resultaten vraag 2:
Welke verschillen tussen niet- en wel-deelnemers aan verbredende scholing zijn van
belang?

In het kader van de tweede vraag is nagegaan in hoeverre de scores van een
negental variabelen voor groep 1(niet-deelnemers) en groep 2(wel-deelnemers)
van elkaar verschillen. Zoals uit de eerder besproken operationalisaties valt af te
leiden, is elk van deze negen variabelen samengesteld van aard.

De drie variabelen die betrekking hebben op recente ervaringsopbouw ( recente
scholingservaring, recente func[ie-ervaring en recente netwerkervaring) zijn elk
samengesteld uit drie aspect-scores, waarvan de gemiddelden en standaarddeviaties
per groep (z-scores) zijn opgenomen in tabel 4.4.
Om na te gaan in hoeverre significante verschillen tussen beide groepen bestaan,
zijn drie multivariate variantie-analyses (MANOVA's) uitgevoerd voor recente
scholingservaring, recente functie-ervaring en recente netwerkervaring, telkens met
de drie bijbehorende aspect-scores als afhankelijke variabelen. De gemiddelde
scores voor groep 1, de niet-deelnemers, blijken significant te verschillen van de
scores voor groep 2, de wel-deelnemers. Dat geldt voor recente scholingservaring
[F (3,96) - 6.41; p - . 001 ], voor recente functie-ervaring [F (3,96) - 3.17; p - .028]
en ook voor recente netwerkervaring [F (3,96) - 13.43; p-.000]. Aansluitend op
deze multivariate variantie-analyses zijn univariate analyses uitgevoerd. De F-
waarden van de univariate toetsen zijn opgenomen in tabel 4.4.

Wat recente scholingservaring betreft, blijkt voor elk van de drie aspect-scores
sprake van het verwachte verschil: de scores van wel-deelnemers zijn significant
hoger dan van niet-deelnemers. Wat recente functie-ervaring betreft, is dat eveneens
het geval. Wat recente netwerkervaring betreft, levert één aspect-score niet het ver-
wachte verschil op, namelijk de score voor recente netwerkdiversiteit.
Een en ander betekent, op een enkele uitzondering na, ondersteuning voor hypo-
these 2a, 2b en 2c, waarin gesteld is dat wel-deelnemers van niet-deelnemers
verschillen door een bredere recente scholingservaring, functie-ervaring en net-
werkervaring.
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Tabel 4.4 Recente ervaringsopbouw.~ de gemiddelden (M) en de standaarddeviaties (SD)
voor niet-deelnemers (groep 1) en wel-deelnemers (groep 2) en de univariate F-waardenals
functie van groepsverschillen

Recente Groep 1: Groep 2: Univariate
ervaringsopbouw niet-d wel-d F-waarde

M SD M SD

a. Recente scholingservaring
- Recent opleidingsaantal -.25 0.75 .25 1.16 6.51 ~'
- Recente opleidingsduur -.38 0.49 .38 1.22 16.54 ""
- Recente opleidingsdiversiteit -.33 0.76 .33 1.11 11.75 ~"

b. Recente functie-ervaring
- Recent functie-aantal -.19 0.78 .19 1.15 3.78 ~
- Recente functie-anciënniteit -.29 1.08 .29 0.83 9.37 "'
- Recente functiediversiteit -.19 0.82 . 19 1.13 3.51 `

c. Recenfe netwerkervaring
- Recent netwerkaantal -.28 0.71 .28 1.17 8.21 '~
- Recente netwerkvernieuwing -.51 0.34 .51 1.18 34.20 ""'
- Recente netwerkdiversiteit .08 0.99 -.08 1.02 0.56

~p~ .05;'~`p~ .Ol; "'p~ . 001 (eenzijdig).

Voorts is nagegaan in hoeverre verschillen tussen groep 1(niet-deelnemers) en
groep 2(wel-deelnemers) bestaan voor wat betreft recente scholingsevaluatie, dat
wil zeggen de evaluatieve component van scholingservaring, vastgesteld op grond
van twee aspect-scores namelijk voor deelname-initiatief en deelname-voltooiing in
het recente verleden. Tabel 4.5 geeft een overzicht van de gemiddelden en stan-
daarddeviaties van de aspect-scores (z-scores) per groep.
Er is een multivariate variantie-analyse (MANOVA) uitgevoerd met de twee aspect-
scores als afhankelijke variabelen, waaruit is gebleken dat beide groepen significant
van elkaar verschillen: F(2,97) - 5.31; p-.006. De daarop aansluitend uitgevoerde
univariate toetsingen laten zien dat de aspect-scores voor het recente deelname-
initiatief en de recente deelnamevoltooiing bij wel-deelnemers een hoger niveau
bereiken dan bij niet-deelnemers. De bijbehorende F-waarden zijn opgenomen in
tabe] 4.5. Een en ander betekent ondersteuning voor hypothese 2d.

Tabel 4.5 Recente scholingsevaluatie: de gemiddelden (M) en de standaarddeviaties (SD)
vmi de aspect-scores voor groep I(niet-deelnemers) en groep 2(wel-deelnemers) en de
univariate F-waarden als functie van groepsversehillen

Recente Groep 7: Groep 2: Univariate
scholingsevaluatie niet-d wel-d F-waarde

M SD M SD

- Recente deelname-initiatief -.31 0.63 .31 1.20 10.68'~`"
- Recente deelname-voltooiing -.21 0.74 .21 1.17 4.57 ~`

'p~ .05; ~`"p~ .01; ~"'p~ . 001 (eenzijdig).
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Vergelijking van verschillen tussen groep 1 en groep 2 betreffende actuele zelf-
competentie (self-efficacy) heeft plaatsgevonden uitgaande van vier aspect-scores
gericht op percepties van haalbaarheid (inschattingen van moeilijkheidsgraad). De
gemiddelden en standaarddeviaties van de aspect-scores per groep zijn opgenomen
in tabel 4.6.

Uit de uitgevoerde multivariate variantie-analyse (MANOVA), met de aspect-
scores als variaten, is gebleken dat de haalbaarheidspercepties van wel-deelnemers
significant verschillen van niet-deelnemers: F(4,95) - 3.55; p-.010. Op univariaat
niveau blijkt dat drie van de vier aspect-scores voor actuele zelfcompetentie bij wel-
deelnemers significant hogere waarden bereiken dan bij niet-deelnemers. De F-
waarden van de univariate toetsen zijn opgenomen in tabel 4.6. Dit houdt in dat
hypothese 2e wordt ondersteund.

Tabel 4.6 Actuele zelfcompetentie: de gemiddelden (M) en de standaarddeviaties (SD) van
de aspect-scores voor groep 1(niet-deelnemers) en groep 2(wel-deelnemers) en de
univariate F-waarden als functie van groepsverschillen

Actuele Groep 1: Groep 2: Univariate
zelfcompetentie niet-d wel-d F-waarde

M SD M SD

- Leerinhoud Nederlands 2.96 1.18 3.36 0.75 4.11 ~
- Leerinhoud bedrijfseconomie 2.46 1.34 2.60 1.14 0.32
- Leervorm Nederlands 2.76 1.25 3.36 0.78 8.27 ~'
- Leervorm bedrijfseconomie 2.38 1.35 3.00 1.01 6.47 ~

'p~ .05; "p~ .01; "'p~ . 001 (eenzijdig).

De verwachtingen van niet- en wel-deelnemers omtrent het belang van scholings-
deelname voor verbetering in loopbaanperspectief zijn vastgesteld op grond van
hun scores voor een vijftal condities. De gemiddelden en standaarddeviaties per
groep zijn opgenomen in tabel 4.7. De uitgevoerde multivariate variantie-analyse
(MANOVA), met de vijf aspect-scores als afhankelijke variabelen, geeft aan dat
sprake is van een multivariaat effect (F (5,94) - 3.10; p-.012]. Op univariaat
niveau blijken de scores van wel-deelnemers significant hoger dan van niet-
deelnemers voor wat betreft de kans op uitstekend functioneren in de huidige
functie, inzetbaarheid elders op gelijk niveau en vermijding van een lagere functie.
De F-waarden van de univariate toetsen zijn opgenomen in tabel 4.7. Deze
resultaten betekenen dat de meerderheid van de vastgestelde aspect-scores
hypothese 2f ondersteun[.
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Tabel 4.7 Verbetering loopbaanperspectief.~ de gemiddelden (M) en de standaarddeviaties
(SD) van de aspect-scores voor groep I(niet-deelnemers) en groep 2(wel-deelnemers) en de
univariate F-waarden alsfunctie van groepsversehillen

Verbetering Groep 1: Groep 2: Univariate
loopbaanperspectief niet-d wel-d F-waarde

M SD M SD

- Uitstekend functioneren huidige baan 0.20 0.57 0.58 0.88 6.53 "'
- Inzetbaarheid elders op gelijk niveau 0.56 0.79 1.10 1.04 8.62 "
- Plaatsing in hogere functie 1.10 1.02 1.44 1.18 2.38
- Vermijding lagere functie 0.52 0.93 1.04 1.19 5.89 "
- Vermijding disfunctioneren 0.34 0.72 0.32 1.00 0.01

'p~ .05; "p~ .01;'"~`p~ .001 (eenzijdig).

De bedrijfskundige omgevingsdruk betreft de door respondenten gevoelde druk om
aan de opleiding deel te nemen, zoals gepercipieerd bij een drietal typen actoren in
de bedrijfskundige omgeving. Tabel 4.8 geeft een overzicht van de hierop
betrekking hebbende scores voor de niet-deelnemers en de wel-deelnemers.
Er is een multivariate vaziantie-analyse (MANOVA) uitgevoerd met de drie aspect-
scores als afhankelijke variabelen. Daaruit is gehleken dat de twee groepen
significant van elkaar verschillen: F(3,96) - 5.91; p- .001. Ook de drie aansluitend
op univariaat niveau uitgevoerde toetsen laten een dergelijk effect zien. De
gemiddelde scores voor bedrijfskundige omgevingsdruk blijken - conform
verwachting - bij wel-deelnemers significant hoger dan bij niet-deelnemers, het-
geen als een ondersteuning voor hypothese 2g geldt. De F-waazden van de
univariate toetsen zijn opgenomen in tabe14.8.

Tabel 4.8 Bedrijfskundige omgevingsdruk: de gemiddelden (M) en de standaarddeviaties
(SD) van de aspect-scores voor groep 1(niet-deelnemers) en groep 2(wel-deelnemers) en de
univariate F-waarden als functie van groepsverschillen

Bedrijfskundige Groep 1: Groep 2: Univariate
omgevingsdruk niet-d wel-d F-waarde

M SO M SD

- Vanuit leiding van de bank 3.00 1.14 3.64 1.10 8.12 "
- Vanuit directe chef 2.92 1.23 3.84 1.22 14.16'"`
- Vanuit directe collega's 2.28 0.93 2.98 0.96 13.79 '"'

'p~ .05; "p~ .Ol ; "'p~ . 001 (eenzijdig).

De bedrijfskundige condities zoals gepercipieerd door de respondenten betreffen
verwachtingen omtrent bij scholingsdeelname beschikbare faciliterende omstandig-
heden. Voor een zevental bedrijfskundige condities zijn aspect-scores vastgesteld.
De gemiddelden en standaarddeviaties hiervan per groep zijn opgenomen in tabel
4.9.
Om na te gaan in hoeverre sprake is van significante verschillen tussen niet-
deelnemers en wel-deelnemers is een multivariate variantie-analyse (MANOVA)
uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat van een multivariaat effect geen sprake is:
F(7,92) - 1.50; p -.176. Gezien dit resultaat blijven toetsingen op univariaat
niveau buiten beschouwing. Deze bevinding is niet in overeenstemming met
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hypothese 2h. Hoe dit mogelijk te verklaren is, zal worden besproken in paragraaf
4.3.4.

Tabel 4.9 Bedrijfskundige condities: de gemiddelden (M) en de standaarddeviaties(SD) van
de aspect-scores voor groep 1(niet-deelnemers) en groep 2(wel-deelnemers)

Bedrijfskundige
condities

Groep 1: Groep 2:
niet-d wel-d
M SD M SD

- Vergoeding opleidingskosten 4.48 0.61 4.56 0.67
- Compensatie lestijd 3.40 1.20 3.40 1.14
- Compensatie huiswerktijd 2.18 1.19 2.06 1.11
- Aandacht en morele steun chef 3.50 1.16 3.42 1.16
- Aandacht en morele steun collega's 3.06 1.06 3.30 0.91
- Inhoudelijke begeleiding chef 2.84 1.18 2.42 1.21
- Inhoudelijke begeleiding collega's 2.68 0.60 2.36 1.10

~`p~ .05; ~`~`p~ .01; "'p~ .001 (eenzijdig).

De onderwijskundige condities zijn bepaald op grond van verwachtingen van
respondenten omtrent een zestal als aantrekkelijk te beschouwen didactische
omstandigheden. De gemiddelden en standaarddeviaties per groep zijn opgenomen
in tabel 4. ] 0.
Op grond van een uitgevoerde multivariate variantie-analyse (MANOVA), met de
zes aspect-scores als afhankelijke variabelen, is vastgesteld dat sprake is van een
multivariaat effect: F(6,93) - 3.03; p-.009. Op univariaat niveau blijken de
gemiddelde scores voor drie van de zes condities, conform verwachting, bij wel-
deelnemers significant hoger te zijn dan bij niet-deelnemers. Voor de andere helft
van de onderwijskundige condities is geen significant verschil vast te stellen. Een
en ander impliceert een gedeeltelijke ondersteuning van hypothese 2i. Op de
betekenis daarvan zal hier niet worden ingegaan. Zie hiervoor paragraaf 4.4.2. De
F-waarden van de univariate toetsen staan vermcld in tabel 4.10.

Tabel 4.10 Onderwijskundige condities: de gen:iddelden (M) en de standaarddeviaties (SD)
van de aspect-scores voor groep I(niet-deelnemers) en groep 2(wel-deelnemers) en de
univariate F-waarden alsfi~nctie van groepsverschi[len

Onderwijskundige Groep 1: Groep 2: Univariate
condities niet-d wel-d F-waarde

M SD M SD

- Actieve verwerking 3.60 1.18 3.38 1.03 0.99
- Systematische feedback 3.96 0.97 4.32 0.74 4.36 "
- Herkenbaar begrippenkader 3.16 1.11 3.46 0.86 2.27
- Directe toepasbaarheid 3.00 1.23 3.36 1.03 2.53
- Sociale context 3.80 0.99 4.46 0.95 11.55 "~
- Logistieke conte~ 3.36 1.17 3.76 0.92 3.61 '

~`p~ .05; "p~ .01; "'p~ .001 (eenzijdig).

De tot dusverre binnen het kader van vraag twee besproken resultaten hebben uitge-
wezen dat tussen niet- en wel-deelnemers voor acht van de negen variabelen
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verschillen bestaan in de verwachte richting. Van deze acht variabelen kon worden
vastgesteld, dat telkens tenminste de helft van de samenstellende aspect-scores, bij
eenzijdige toetsing, het verwachte effect te zien gaf.

Vervolgens is in het kader van vraag 2 nagegaan in hoeverre aggregaties van aspect-
scores voor elk van deze acht variabelen te rechtvaardigen zouden zijn, teneinde
deze in een discriminant-analyse te betrekken. Daartoe zijn principale compo-
nenten-analyses uitgevoerd op basis van de binnengroepscorrelatiematrices van
voornoemde variabelen.
Bij een van de variabelen, recente netwerkervaring, leidde dit tot de bevinding dat
de drie aspect-scores als afzonderlijke componenten beschouwd dienen te worden.
Deze zijn buiten de discriminant-analyse gelaten.
Bij twee van de zeven overige variabelen ( verbetering loopbaanperspectief en
onderwijskundige condities) gaf de principale componenten-analyse aanleiding tot
een opdeling in een tweetal componenten. Op grond daarvan is verbetering
loopbaanperspectief gesplitst in loopbaanperspectief voor de huidige functie
(aspect 1 en 5 uit tabe] 4.7) en loopbaanperspectief voor andere functies ( aspect 2,
3 en 4 uit tabel 4.7). Bij onderwijskundige condities leidde de opsplitsing eveneens
tot twee componenten: interactieve onderwijskundige condities ( aspect 2 en 6 uit
tabe14.10) en overige onderwijskundige condities (aspect I, 3, 4 en 5 uit tabel 4.10).
Voor de vijf overige variabelen bleken de uitkomsten van de principale
componenten-analyse zeer bevredigend. Van deze vijf oorspronkelijke variabelen
en de twee opgesplitste variabelen zijn over de samenstellende aspect-scores de
gemiddelden en standaarddeviaties per groep berekend als vertrekpunt voor een
discriminant-analyse. Deze gemiddelden en standaarddeviaties zijn opgenomen in
tabel 4.11. Bovendien is door berekening van Cronbach's alpha de interne
consistentie van deze variabelen bepaald. De waarden van Cronbach's alpha zijn
eveneens opgenomen in tabel 4.11.

Tabel 4.11 Gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) van de voor een discriminant-
annlyse geselecteerde variabelen per groep, alsook de waarden van Cronbaclt's alpha

Variabelen voor Groep 1: Groep 2: Cronbach's
discriminant-analyse niet-d wel-d alpha

M SD M SD

1. Recente scholingservaring ~ -0.32 0.62 0.32 1.09 .93
2. Recente functie-ervaring ~` -0.22 0.81 0.22 0.96 .90
3. Recente scholingsevaluatie " -0.26 0.64 0.26 1.90 .84
4. Actuele zelfcompetentie 2.64 1.15 3.08 0.70 .87
5. Bedrijfskundige omgevingsdruk 2.73 0.97 3.49 0.84 .80
6. Verbetering loopbaanperspectief

a. Perspectief huidige functie 0.27 0.45 0.45 0.83 .52
b. Perspectief andere functies 0.73 0.64 1.19 0.87 .62

7. Onderwijskundige condities
a. Interactieve condities 3.88 0.77 4.39 0.69 .53
b. Overige condities 3.28 0.83 3.49 0.60 .60

' De achterliggende aspect-scores van de drie eerstgencemde variabelen betreffen z-transfonnaties.

Tenslotte is over de in tabel 4.11 gencemde variabelen een discriminant-analyse
uitgevoerd, teneinde - in het kader van vraag 2- na te gaan in hoeverre deze
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(onderling gecorreleerde) variabelen gezamenlijk verschillen tussen niet-deel-
nemers en wel-deelnemers zouden kunnen verklaren, alsook teneinde de
positionering van de meest invloedrijk geachte factoren, recente scholingservaring
en bedrijfskundige omgevingsdruk (zie paragraaf 4.2.4), daarbij te identificeren.
Bovendien is zo nagegaan in hoeverre niet-deelnemers en wel-deelnemers op grond
van deze variabelen correct waren te classificeren.

De resultaten van de stapsgewijze uitgevoerde discriminant-analyse zijn samen-
gevat in tabel 4.12, waarbij de variabelen zijn geordend naar de volgorde van de
stappen waarin deze variabelen in de analyse zijn betrokken. De discriminant-
analyse is afgebroken na zes stappen. De toegevoegde verklaarde variantie van een
drietal variabelen (i.c. de variabelen 3, 6a en 7b uit tabel 4.11) bleek te gering
(S lqo) om betrokkenheid in de analyse te rechtvaardigen.

Zoals uit tabel 4.12 valt af te lezen bevinden de correlaties tussen de zes discrimi-
nerende variabelen en de canonische discriminant-functie zich alle boven de
waarde van .30 die voor discriminant-analyse als ondergrens wordt aangenomen
(zie Pedhazur, 1982, p. 272).

Tabel 4.12 Satnenvatting resultaten discriminan[-analyse

Discriminerende variabelen Wilks' I. CDC ' r"

- Stap 1. Bedrijfskundige omgevingsdruk .850 .646 .560
- Stap 2. Recente scholingservaring .739 .459 .483
- Stap 3. Interactieve onderwijskundige condities .690 .287 .470
- Stap 4. Loopbaanperspectief andere functies .670 .276 .412
- Stap 5. Actuele zelfcompetentie .655 .265 .311
- Stap 6. Recente functie-ervaring .640 .252 .339

Canonische discriminant-functie
Eigenwaarde Wilks' lambda Chi-kwadraat df p

.562 .640 42.335 6 .000

Classificatie-predictie
Voor groep 1 Voor groep 2 Voor totaal

84o1a (- 42 p.p.) 740~0 (- 37 p.p.) 79o~a (- 79 p.p.)

' CDC - gestandaardiseerde canonische discriminant-functiecoëfficiënten;
" r- binnengroepscoRelaties tussen discriminerende variabelen en canonische discriminant-functie.

Uit de hoogte van Wilks' lambda valt op te maken dat genoemde zes variabelen
gezamenlijk 3óqo van de variantie verklaren, terwijl de twee eerste variabelen uit de
stapsgewijze ordening overeenkomen met de vooraf ineest invloedrijk geachte
factoren. Tevens valt uit tabel 4.11 af te lezen dat in totaal 79qo van de respondenten
op grond van deze variabelen correct geclassificeerd kon worden. Deze resultaten
bieden diverse aanknopingspunten voor verdergaande discussie en theoretische
modelvorming. Daarop zal worden ingegaan in paragraaf 4.4 en 5.2.

Ter afronding van de behandeling van vraag 2, gericht op verschillen tussen niet-
deelnemers en wel-deelnemers, kunnen de belangrijkste resultaten als volgt worden
samengevat:
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2a. De resultaten van de uitgevoerde variantie-analyses wijzen op significante ver-
schillen tussen niet-deelnemers en wel-deelnemers in de verwachte richting voor
wat betreft:
- recente scholingservaring;
- recente functie-ervaring;
- recente netwerkervaring;
- recente scholingsevaluatie;
- actuele zelfcompetentie;
- verbetering loopbaanperspectief;
- bedrijfskundige omgevingsdruk;
- onderwijskundige condities.

26. Wat de bedrijfskundige condities betreft blijken geen verschillen te bestaan
tussen niet-deelnemers en wel-deelnemers.

2c. De resultaten van de uitgevoerde discriminant-analyse geven aan dat 36oIo van
de variantie tussen de groep van niet-deelnemers en de groep van wel-deelnemers
kan worden verklaard op grond van zes variabelen, namelijk (in volgorde van
belangrijkheid):
- bedrijfskundige omgevingsdruk;
- recente scholingservaring;
- interactieve onderwijskundige condities;
- loopbaanperspectief andere functies;
- actuele zelfcompetentie;
- recente functie-ervaring.

Resultaten vraag 3:
In hoeverre hangt leeftijd samen met bepaaldefactoren die invloedrijk worden geacht
voor scholingsdeelname?

Bij de analyses in het kader van de derde vraag zijn vijf factoren betrokken, drie
factoren die te maken hebben met recente ervaringsopbouw en twee factoren die te
maken hebben met omgevingsdruk.
Bij recente ervaringsopbouw gaat het om drie samengestelde variabelen die ook bij
het beantwoorden van vraag 2 een rol hebben gespeeld, namelijk recente scholings-
ervaring, recente functie-ervaring en recente netwerkervaring. Op grond van de
uitgevoerde principale componenten-analyse is het gerechtvaardigd uit te gaan van
geaggregeerde scores voor recente scholingservaring en recente functie-ervaring
(zie tabel 4.11), terwijl voor recente netwerkervaring de drie afzonderlijke scores
(zie tabel 4.4) als uitgangspunt van analyse zijn genomen.

Bij omgevingsdruk gaat het enerzijds om de ook bij vraag 2 betrokken samengestel-
de variabele bedrijfskundige omgevingsdruk (zie tabel 4.11) en anderzijds om de
enkelvoudige variabele persoonlijke omgevingsdruk, een variabele die om eerder ver-
melde redenen bij vraag 2 buiten beschouwing is gebleven. Het blijkt dat de scores
op deze laatste variabele voor groep 1(M - 2.08; SD - 0.97) en groep 2(M - 3.74;
SD - 0.94) significant van elkaar verschillen (t --5.20; p-.000). Dit punt zal mede
bij de discussie over de resultaten worden betrokken (zie paragraaf 4.4.2).
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In het kader van beantwoording van deze vraag beperken wij ons verder tot de
samenhangen tussen leeftijd en voorncemde variabelen.

Voor de beantwoording van vraag 3 zijn voor niet-deelnemers en wel-deelnemers
afzonderlijk de correlaties berekend tussen leeftijd en de diverse hiervoor ge-
noemde variabelen. Voor groep 1(niet-deelnemers) bleek in geen enkel geval
sprake van de veronderstelde negatieve correlaties. Voor groep 2(wel-deelnemers)
bleken in enkele gevallen de verwachte negatieve samenhangen te constateren,
namelijk voor wat betreft recente scholingservaring, recente functie-ervaring en
persoonlijke omgevingsdruk. De correlatie-coëfficiënten zijn opgenomen in tabel
4.13.

Tabel 4.13 Correlaeies tussen enerzijds recente ervaringsopbouw en omgevingsdruk en
anderzijds leeftijd

Groep 1: Groep 2:
niet-d wel-d
r r

Ervaringsopbouw
Recente scholingservaring -.10 -.31 '
Recente functie-ervaring -.11 -.30'
Recente netwerkervaring
- recent netwerkaantal .00 .02
- recente netwerkvernieuwing .09 -.02
- recente netwerkdiversiteit .O6 -.22

Omgevingsdruk
Bedrijfskundige omgevingsdruk -.04 -.07
Persoonlijke omgevingsdruk -. 04 -.33 "

'p~ .05; "p~ .01; ~~'p~ .001 (eenzijdig).

De resultaten van vraag drie kunnen worden samengevat als volgt.
De berekende correlaties bieden in het algemeen weinig ondersteuning voor hypo-
these 3, waarin ervan wordt uitgegaan dat een negatieve samenhang bestaat tussen
leeftijd en enkele factoren die voor scholingsdeelname als invloedrijk gelden. De
resultaten van een van de groepen (wel-deelnemers) vormen op een drietal punten
een uitzondering op dit algemene beeld.
Op de interpretatie van deze resultaten zal nader worden ingegaan in paragraaf 4.4.3.

Resultaten vraag 4:
In hoeverre is sprake van samenhang tussen de tijdsinvestering in formele en
informele leeractiviteiten?

In het kader van deze vraag is nagegaan in hoeverre er een samenhang bestaat
tussen de geïnvesteerde tijd in bepaalde formele leeractiviteiten (mondelinge en
schriftelijke opleidingen) en bepaalde informele leeractiviteiten (werkplek-
begeleiding en zelfstudie).
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De geïnvesteerde tijd in beide typen leeractiviteiten is bepaald voor een drietal
condities, namelijk:
1. zelfoordelen van 35-plussers, dat wil zeggen taxaties door niet-deelnemers en

wel-deelnemers van hun eigen tijdsinvestering;
2. managersoordelen over 35-plussers, dat wil zeggen taxaties van managers om-

trent de tijdsinvestering van de onder 1. genoemde respondenten;
3. managersoordelen over hun afdeling, dat wil zeggen taxaties van managers om-

trent de gemiddelde tijdsinvestering (per persoon) bij de groep medewerkers
waaraan zij direct leidinggeven.

Een overzicht van de hierop betrekking hebbende gemiddelden en standaard-
deviaties is opgenomen in tabel 4.14a. Daaruit valt onder meer op te maken, dat
voor geen van de onderzochte condities de tijdsinvestering voor formele leeractivi-
teiten hoger is dan voor informele leeractiviteiten.

Tabel 4.14a lcjdsinvestering in formele en informele leeractiviteiten: de gemiddelden (M) en
standaarddeviaties (SD) per groep

Tijdsinvestering Groep 1: Groep 2:
niet-d wel-d
M SD M SD

Zelfoordelen 35-plussers
- Formele leeractiviteiten 7.42 9.73 16.80 23.58
- Informele leeractiviteiten 14.96 15.47 22.76 27.58

Managersoordelen 35-plussers
- Formele leeractiviteiten 6.60 9.80 11.92 12.66
- Informele leeractiviteiten 9.86 12.61 15.76 12.92

Managersoordelen over afdeling
- Formele leeractiviteiten 15.88 16.36 18.02 16.70
- Informele leeractiviteiten 25.68 36.26 23.42 28.35

De in [abel 4.14a opgenomen gegevens nodigen in diverse opzichten uit [ot een
nadere analyse van de scoreverschillen, onder meer wat de verschillen tussen beide
groepen betreft. Deze vormen echter in het kader van vraag 4 geen object van
onderzoek. Wel zal daarop in ander verband nog worden teruggekomen (zie para-
graaf 4.4.4).

Voor de beantwoording van vraag 4 zijn per groep de conelatie-coëfficiënten tussen
de scores voor formele en informele leeractiviteiten berekend. Daaruit blijkt dat bij
niet-deelnemers en bij wel-deelnemers een positieve samenhang bestaat tussen de
tijdsinvestering in formele en informele leeractiviteiten, althans uitgaande van hun
zelfoordelen.
Uitgaande van de managersoordelen over 35-plussers blijkt voor wel-deelnemers
een significante correlatie tussen de tijdsinvestering in formele en informele
leeractiviteiten, maar voor niet-deelnemers is die niet gevonden.

Ten einde na te gaan of 35-plussers op dit punt in een bijzondere positie verkeren,
is in het kader van vraag 4 tevens gekeken naar managersoordelen over de afdeling
als geheel, dus niet beperkt tot 35-plussers uit hun afdeling.
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Uitgaande van deze managersoordelen over de afdeling als geheel blijkt een
significante samenhang te bestaan tussen de tijdsinvestering in formele en
informele leeractiviteiten; dat geldt zowel voor managers van niet-deelnemers als
voor managers van wel-deelnemers (zie tabel 4.146).

Tabel 4.14b. Correlaties tussentijds investeringen in formele leeractiviteiten en informele
leeractiviteiten voor een drietal beoordelingscondities

Beoordelingscondities Groep 1: Groep 2:
niet-d wel-d
r r

- Zelfoordelen 35-plussers .28' .36'
- Managersoordelen 35-plussers .20 .58 "'
- Managersoordelen over afdeling .54 ""~ .73 ""

sp~ .05; ssp~ Ol; sssp~ . 001 (eenzijdig).

De resultaten van vraag 4 samenvattend kan worden vastgesteld dat deze in het
algemeen ondersteunend zijn voor hypothese 4, die aangeeft dat tussen de
investering in formele en informele leeractiviteiten sprake is van interdependentie.
Dit geldt niet exclusief voor oordelen over de tijdsinvestering van 35-plussers uit
de steekproef, maar ook breder, i.c. voor oordelen over de tijdsinvestering van hun
afdelingsgenoten.

Resultaten vraag 5:
In hoeverre zijn kenmerken en percepties van managers van belang voor de
scholingsdeelname van 35-plussers?

ln het kader van deze vraag is allereerst nagegaan in hoeverre verschillen tussen
niet- en wel-deelnemende 35-plussers zijn vast te stellen voor wat betreft
achtergrondkenmerken van hun managers en algemene opvattingen van hun
managers over scholingsdeelnamebelemmeringen voor oudere personeelsleden.

Daartoe zijn de scores op vijf achtergrondkenmerken en achttien opvattingen van
managers als uitgangspunt genomen. De gemiddelden en standaarddeviaties per
groep zijn opgenomen in respectievelijk tabel 4.15 en 4.16.

Om na te gaan of van significante verschillen tussen beide groepen sprake is, zijn
twee multivariate variantie-analyses (MANOVA's) uitgevoerd met als variaten de
scores op respectievelijk de vijf achtergrondkenmerken [F (5,94) - 0.57; p-.725]
en de achttien opvattingen van managers [F (18,81) -.36; p -.991 J. Deze resultaten
geven aan dat in geen van beide gevallen sprake is van een groepseffect. Toetsingen
op univariaat niveau zijn derhalve niet aan de orde. Op de interpretatie van deze
resultaten zal worden ingegaan in paragraaf 4.4.5.
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Tabel 4.15 Achtergrondkenmerken van managers: gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD)

Achtergrondkenmerken van Groep 7: Groep 2:
managers niet-d wel-d

M SD M SD

- Anciënniteit huidige functie 7.78 6.55 7.06 5.66
- Vooropleidingsniveau 2.76 0.87 2.90 0.86
- Verstreken tijd sinds laatste opleiding 1.54 2.25 2.02 2.83
- Recent bestede tijd aan opleidingen 16.66 14.25 15.86 14.33
- Leeftijd manager 44.14 8.12 42.54 7.67

'p~ .05; "p~ .Ol; ~`~"p~ .001.

Tabel 4.16 Opvnttingen van managers over opleidingsbelemmeringen: gemiddelden (M) en
standaarddeviaties (SD) van hier met trefwoorden aangeduidefactoren die een belemmerende
invloed zouden kunnen hebben op de scholingsdeelname van oudere personeelsleden

Opvattingen van managers over Groep 1: Groep 2:
mogelijke opleidingsbelemmeringen niet-d wel-d
van oudere personeelsleden M SD M SD

- Leervermogen van ouderen 2.80 0.86 2.74 0.88
- Leerbereidheid van ouderen 3.34 0.85 3.34 0.92
- Gezondheid van ouderen 1.96 0.95 1.72 0.97
- Privé-bezigheden van ouderen 3.56 1.01 3.62 1.10
- Vooropleidingsniveau van ouderen 2.90 1.07 2.90 1.15
- Cursus volgen ontwend 2.90 1.22 2.98 1.19
- Functieverandering ontwend 3.02 1.00 2.90 1.11
- Netwerking ontwend 2.06 0.93 1.92 1.05
- Statische werkplek 2.58 1.05 2.62 1.24
- Statische bedrijfsomgeving 2.24 0.98 2.18 1.08
- Afwezigheid op het werk 1.70 1.05 1.86 1.09
- Kosten~baten-verhouding 1.68 0.94 1.66 0.98
- Personele omvang 1.96 1.24 1.84 1.04
- Examenangst 2.76 0.94 2.74 1.03
- Herkenbaarheid leerstof 2.78 0.97 2.88 1.00
- Onderwijsmethodiek 2.24 0.94 2.48 0.95
- Schoolse organisatie 2.62 1.10 2.80 1.12
- Sociale sfeer 1.90 0.99 1.94 0.96

~`p~ . 05; ~`~p~ .Ol ; ~""p~ .001.

Voorts is in het kader van vraag 5 nagegaan in hoeverre tussen managers en 35-
plussers perceptieverschillen bestaan omtrent de verbeteringen in loopbaan-
perspectief en de voor scholingsdeelname beschikbare bedrijfskundige condities.
De percepties van 35-plussers hieromtrent zijn reeds object van analyse geweest in
het kader van de resultatenbehandeling van vraag twee. In dat verband ging het om
de verschillen tussen de percepties van groep 1(niet-deelnemers) en groep 2(wel-
deelnemers). Hier gaat het er primair om mogelijke verschillen vast te stellen tussen
de percepties van twee typen beoordelaars (chefs en 35-plussers), ofschoon ook
mogelijke verschillen tussen beide groepen (ongeacht het type beoordelaars) en
interacties daartussen (beoordelaar x grcep) in dit kader van betekenis kunnen zijn.

Om het effect van beoordelaarstype op loopbaanperspectief te bepalen is een multi-
variate variantie-analyse (MANOVA) uitgevoerd met het type groep (niet- en wel-
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deelnemers) en het type beoordelaar (chefs en 35-plussers) als factoren en een
vijftal loopbaancondities als variaten. Daarbij is geen significant multivariaat
interactie-effect (groep x beoordelaaz) geconstateerd: F(5,192) - 0.49; p-.786. Op
univariaat niveau zijn evenmin interactie-effecten te constateren (zie tabel 4.17).
Wel blijkt sprake van een significant multivariaat effect voor de factor groep
[F (5,192) - 3.78; p-.003] dat ook op univariaat niveau voor de meerderheid van
de condities naar voren is gekomen. Voor wel-deelnemers wordt de door scholing
te bereiken verbetering in loopbaanperspectief doorgaans hoger getaxeerd dan voor
niet-deelnemers.
Bovendien blijkt een significant multivariaat effect aanwezig voor de factor beoor-
delaar: F(5,192) - 12.25; p-.000. Ook op univaziaat niveau is voor diverse loop-
baancondities sprake van significante beoordelaarverschillen tussen chefs en 35-
plussers (zie tabel 4.17). Voor de drie loopbaancondities die te maken hebben met
het door scholingsdeelname beter functioneren op het huidige niveau blijken chefs
significant positiever te oordelen dan hun ondergeschikte 35-plussers. Deze laatste
resultaten zijn van primair belang voor de beantwoording van vraag 5.

Tabel 4.I7 Kansen op verbetering in loopbaanperspectief door opleiding volgens chefs en
35-plussers onder een vijftal condities. Aangegeven zijn de gemiddelden (M) en stundaard-
deviaties (SD), nlsook de univariate F-waarden als functie van groepsverschillen (C),
beoordelaarverschillen (B), alsook interacties daartussen (Gx8)

Kansen op verbetering Groep 1: Groep 2: Type Univariate
in loopbaanperspectief niet-d wel-d effect F-waarde

M SD M SD

Uitstekend functioneren huidige baan
- Volgens chef 1.04 1.07 1.24 1.06 G 4.98'
- Volgens 35-plusser 0.20 0.57 0.58 0.88 B 33.36 ~"

Gx8 0.48
Inzetbaarheid elders op gelijk niveau
- Volgens chef 1.36 1.22 1.90 1.13 G 13.06 """
- volgens 35-plusser 0.56 0.99 1.10 1.04 B 28.66 ~'~

GxB 0.00
Plaatsing in hogere functie
- Volgens chef 0.94 1.02 1.32 1.28 G 5.07 "
- Volgens 35-plusser 1.10 1.02 1.44 1.18 B 0.77

Gx6 0.02
Uermijding lagere functie
- Volgens chef 0.64 1.08 0.90 1.25 G 6.05 "
- Volgens 35-plusser 0.52 0.93 1.04 1.19 B 0.01

Gx6 0.67
Uermíjding disfunctioneren
- Volgens chef 0.98 1.35 1.12 1.36 G 0.14
- Volgens 35-plusser 0.34 0.72 0.32 1.00 B 19.97 ""~

GxB 0.25

'p~ .05:'~`p~ .Ol; "'p~ .001.

Vervolgens is ook het effect van beoordelaarstype op bedrijfskundige condities na-
gegaan. Daarvoor is een gelijksoortige multivariate variantie-analyse (MANOVA)
uitgevoerd met het type groep (niet- en wel-deelnemers) en het type beoordelaar
(chefs en 35-plussers) als factoren en een zevental bedrijfskundige condities als
variatcn.
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Daarbij is op multivariaat niveau geen significant interactie-effect geconstateerd
[F (7,190) - 1.00; p - .433].
Er is wel een significant multivariaat effect voor de factor grcep vastgesteld:
F(7,190) - 3.39; p-.002. Op univariaat niveau blijken twee condities significant
van elkaar te verschillen: wat betreft de inhoudelijke begeleiding door de chef en
wat betreft de inhoudelijke begeleiding door collega's blijken de gemiddelde scores
voor niet-deelnemers significant hoger dan voor wel-deelnemers (zie tabel 4.18).
Tenslotte is ook een significant multivariaat effect voor de factor beoordelaar
geconstateerd F(7,190) - 4.14; p-.000. Daarop aansluitend zijn univariate toetsen
uitgevoerd waarvan de resultaten voor drie van de zeven condities wijzen op
significante verschillen tussen beoordelingen door chefs en 35-plussers. Voor twee
van deze drie condities (vergoeding opleidingskosten en aandachdmorele steun
chef) is de perceptiescore van de managers positiever dan die van hun 35-plussers.
Voor één conditie (compensatie huiswerktijd) geldt het omgekeerde. Deze laatste
resultaten zijn in het kader van vraag 5 van primair belang. Een overzicht van
genoemde resultaten is te vinden in tabel 4.18.

Tabel 4.18 Beschikbare bedrijfskundige condities bij opleidingsdeelname zoals geperci-
pieerd door chefs en 35-plussers. Aangegeven zijn de gemiddelden (M) en standaard-
deviaties (SD), alsook de univariate F-waarden als functie van groepsverschillen (G),
beoordelaarverschillen (B), en interactèes daartussen (Gx8)

Bedrijfskundige Groep 1: Groep 2: Type Univariate
condities niet-d wel-d effect F-waarde

M SD M SD

Vergoeding opleidingskosten
- Volgens chef
- Volgens 35-plusser

Compensatie lestijd
- Volgens chef
- Volgens 35-plusser

Compensatie huiswerktijd
- Volgens chef
- Volgens 35-plusser

Aandacht en morele steun chef
- Volgens chef
- Volgens 35-plusser

Aandacht en morele steun collega's
- Volgens chef
- Volgens 35-plusser

Inhoudelijke begeleiding chef
- Volgens chef
- Volgens 35-plusser

Inhoudelijke begeleiding collega's
- Volgens chef
- Volgens 35-plusser

4.70 0.74 4.82 0.82 G 1.21
4.48 0.61 4.56 0.67 B 7.01 ""

GxB 0.49

3.50 1.28 3.16 1.23 G 0.98
3.40 1.20 3.40 1.14 B 0.17

GxB 0.98

1.56 0.97 1.46 0.86 G 0.56
2.18 1.19 2.06 1.11 B 17.12'~'

Gx6 0.01

4.04 0.92 3.72 0.93 G 1.81
3.50 1.16 3.42 1.16 B 7.98 ~"

GxB 0.65

3.48 0.93 3.16 0.93 G
3.06 1.06 3.30 0.91 B

GxB

3.04 1.11 2.20 1.20 G
2.84 1.18 2.42 1.21 B

Gx6

0.87
1.02
4.26

14.36 "~`
0.04
1.60

2.86 1.07 2.04 0.97 G 14.32 """
2.68 1.11 2.36 1.10 B 0.22

GxB 2.75

'p~ .05; "p~ .01; ~~~p~ .001.

132



De belangrijkste resultaten van vraag 5 kunnen worden samengevat als volgt.

Sa. Managers van niet-deelnemers en wel-deelnemers blijken niet van elkaar te ver-
schillen qua onderzochte achtergrondkenmerken en opvattingen omtrent oplei-
dingsbelemmeringen voor oudere personeelsleden.

56. Tussen 35-plussers en hun managers blijken op diverse punten significante
perceptieverschillen te bestaan voor wat betreft de verbetering in loopbaan-
perspectief door scholingsdeelname en de voor scholingsdeelname beschikbare
bedrijfskundige condities van facilitaire aard.

4.4 Conclusies en discussie

De algemene conclusie die op grond van de hiervoor besproken onderzoeksresul-
taten kan worden getrokken, is dat ervaringsopbouw van evident belang is voor
scholingsdeelname op wat oudere leeftijd, i.c. van 35 tot 55 jaar, indien althans
enkele res[ricties in acht worden genomen die bij de keuze van de betrokken
respondenten een rol hebben gespeeld.
Allereerst betreft dit onderzoek een groep van 50 niet- en 50 we]-deelnemers op een
relatief laag functieniveau werkzaam bij lokale bankén. Dat stelt beperkingen aan
de generalisatiemogelijkheden van de resultaten. Zowel met betrekking tot andere
functieniveaus, als met betrekking tot andere typen arbeidsorganisaties. Ook de
bijzondere aard van de onderzochte opleidingscontext, onder meer vanwege de
breed opgezette voorlichting, vraagt om terughoudendheid bij generalisaties,
althans wat bepaalde aspecten betreft (zie 4.4.2).
Een tweede punt van aandacht dat voor de interpretatie van de bevindingen van
belang is, betreft de steekproeftrekking. Omdat in dit onderzoek de meeste nadruk
is gelegd op deelvraag 2, verschillen tussen niet- en wel-deelnemers, zijn twee
aselecte steekproeven van vijftig 35-plussers getrokken, dat wil zeggen uit beide
categorieën evenveel respondenten. In werkelijkheid bestond de populatie evenwel
uit ca. 2.000 doelgroepleden: 1.800 niet-deelnemers en 200 wel-deelnemers. Het is
van belang bij de interpretatie van de bevindingen daarmee rekening te houden.

Een aantal meer specifieke kanttekeningen komt hierna ter sprake. Deze zijn
geordend naar de chronologie van de vijf in paragraaf 4.3.3 beantwoorde vragen.

4.4.I Longitudinale verschillen in ervaringsopbouw

Hypothese 1 stelt dat latere loopbaanfasen van vroegere loopbaanfasen verschillen
door een sterkere mate van ervaringsconcentratie. De resultaten van vraag I beteke-
nen goeddeels een ondersteuning van deze hypothese. Op vakinhoudelijk gebied
(functie-ervaring) blijkt de tweede loopbaanhelft in het algemeen een meer be-
perkte ervaringsopbouw te zien te geven.
Dat geldt in mindere mate eveneens voor het leerstrategische gebied (scholings-
ervaring). Belangrijk is dat de waargenomen verschillen tussen eerste en tweede
loopbaanhelft bij niet-deelnemers (nog) meer in de richting gaan van de hypothese
dan bij wel-deelnemers. Uitgaande van de verhouding ín de totale populatie zijn de
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betrokken wel-deelnemers, zoals is aangegeven, oververtegenwoordigd en de be-
trokken niet-deelnemers ondervertegenwoordigd.

Wat de scholingservaring in de eerste loopbaanhelft betreft, is het begrijpelijk maar
problematisch dat nogal wat respondenten zich niet meer wisten te herinneren
welke opleidingen zij in de vroegste loopbaanfasen hadden gevolgd. De hierdoor
ontstane omissies hebben een directe invloed op de score voor `opleidingsaantal le
loopbaanhelft'. Dergelijke omissies zien wij als belangrijkste verklaring voor de op
dit aspect ontbrekende steun voor de eerste hypothese.
Het feit dat juist de wel-deelnemers met betrekking tot scholingservaring niet het
verwachte patroon te zien gaven (en dus relatief ineer opleidingen in de tweede
loopbaanhelft volgden), kan mede verklaard worden door het feit dat zij hebben
meegeprofiteerd van het toenemend aanbod aan bedrijfsopleidingen, dat gedurende
het laatste decennium in allerlei organisaties en bedrijfstakken waarneembaar is.
Dit zou betekenen dat een kleine categorie van de 35-plussers beschikbare
mogelijkheden om nieuwe kwalificaties te leren (deels) benut. Dat kan bovendien
als een onderbouwing voor de bewering worden beschouwd, dat de meerderheid
van 35-plussers weliswaar steeds minder aan opleidingen deelneemt, maar dat
binnen een leeftijdscategorie als de midcareer belangrijke individuele verschillen
bestaan.
Tenslotte is het van belang te beseffen dat dit onderzoek zich beperkt heeft tot het
vaststellen van longitudinale ervaringsopbouw op leerstrategisch gebied (scholings-
ervaring) en op vakinhoudelijk gebied (functie-ervaring): het sociaal-cultureel
gebied (netwerkervaring) is bij deze onderzoeksvraag buiten beschouwing
gebleven vanwege de geringer geachte relevantie binnen het kader van deze studie.
Het is echter wel nodig dit aspect in vervolgonderzoek te betrekken, teneinde
aanwezige verwachtingen omtrent longitudinale verschillen in ervaringsopbouw
ten volle te kunnen toetsen.

4.4.2 Factoren samenhangend met het al of niet deelnemen

Hypothese 2 stelt dat niet-deelnemers en wel-deelnemers aan een verbredende op-
leiding op een negental factoren van elkaar verschillen. De achterliggende gedachte
is dat deze negen factoren de kosten~baten-analyse van het oudere personeelslid als
`particuliere strateeg' beïnvloeden en daarmee dus van invloed zijn op de beslissing
om al of niet aan een meer langdurige opleiding deel te nemen.

Eivaringsgebonden factoren
De resultaten met betrekking tot recente scholingservaring, recente functie-ervaring
en recente netwerkervaring, drie factoren die met de habituele component van
(recente) ervaringsopbouw hebben te maken, ondersteunen de tweede hypothese.
Dat geldt eveneens voor de vastgestelde evaluatieve component van (recente)
ervaringsopbouw, in dit onderzoek beperkt tot evaluatie-aspecten van recente
scholingservaring, door ons recente scholingsevaluatie genoemd.
Voor het onderscheid tussen niet- en wel-deelnemers, zo blijkt uit de resultaten, zijn
recente scholingservaring en recente scholingsevaluatie van grote betekenis. Deze
beide op recente scholing gebaseerde factoren, blijken overigens sterk met elkaar
samen te hangen (r -.85), maar dat ligt in hun construct besloten.
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Ook de betekenis van recente functie-ervaring voor het onderscheid tussen niet- en
wel-deelnemers is groot te noemen, zij het minder groot dan recente scholings-
ervaring. Toch dient een kanttekening geplaatst te worden bij de oorzaak van een
aantal recente functiewisselingen van 35-plussers. Meerdere malen hebben wij, in
het bijzonder bij enkele niet-deelnemers, vormen van mobiliteit aangetroffen die
wij typeren als `vluchtplaatsmobiliteit'. Daaronder verstaan wij vormen van
functiewisseling, binnen de eigen vertrouwde omgeving, die gericht zijn op een
overgang naar een takenpakket waar iemand zich (voorlopig nog) kan handhaven
zonder enige kwalificatie-aanpassing (bijvoorbeeld een overstap naar een van de
weinige functies die geen pc-gebruik vereisen). Dergelijke vormen van mobiliteit
kunnen bezwaarlijk als exponent van ervaringsvariatie worden beschouwd. Het is
van belang in vervolgonderzoek dit type mobiliteit bij het vaststellen van functie-
ervaring buiten beschouwing te laten, zeker als het meer dan incidenteel blijkt voor
te komen.

Voor het overige is het opmerkelijk dat de twee groepen op één aspect van recente
netwerkervaring niet significant van elkaar verschillen, namelijk netwerkdiversiteit.
Achteraf bezien lijkt hier sprake van een minder adequate operationalisatie van
netwerkdiversiteit. Een sterkere spreiding van relaties over familieleden, beroeps-
matige relaties en overige vrienden of kennissen is wellicht geen goed kenmerk van
brede netwerkervaring, althans geen kenmerk dat nie[- en wel-deelnemers onder-
scheidt. Mogelijk is voor personeelsleden vooral de netwerkdiversiteit binnen de
beroepsmatige sfeer van belang.
Problematisch is ook de onderlinge samenhang tussen de aspect-scores van recente
netwerkervaring. De beperkte homogeniteit (Cronbach's alpha -.29) wijst mede op
de noodzaak tot bezinning omtrent de gekozen operationalisatie. Indien toe-
komstige operationalisaties uitgaan van slechts die contacten die in beroepsmatig
opzicht relevant zijn, is daarbij wellicht het construct van recente netwerkervaring
als geheel gebaa[.

Actuele zelfcompetentie, verbetering loopbaanperspectief
en bedri~f'skundige omgevingsdruk

Van de vijf overige onderzochte factoren zijn er drie waarvan de aspect-scores ge-
heel of grotendeels ondersteunend zijn voor de tweede hypothese, namelijk: actuele
zelfcompetentie (self-efficacy), verbetering loopbaanperspectief (verwachtingen
omtrent verbetering inzetbaarheid) en bedrijfskundige omgevingsdruk (percepties
van omgevingsverwachting op het werk).

Voor de factor actuele zelfcompetentie, behorende tot de persoonlijke condities,
blijkt dat voor drie van de vier onderscheiden aspecten we]-deelnemers hoger
scoren dan niet-deelnemers: voor een van de aspecten is er geen significant
verschil. De scores van de niet-deelnemers liggen overigens over de gehele linie
links van het schaalmidden, hetgeen kan worden geïnterpreteerd als `dissatisfactie'
aangaande de gepercipieerde haalbaarheid (zie voor de betekenis van `dissatisfiers'
verderop in deze paragraaf). Eerder is geopperd (zie 4.2.4), dat actuele zelf-
competentie mogelijk zou samenhangen met de recente scholingsevaluatie. Dat
blijkt niet of nauwelijks het geval (r -.09). Het is niet zo duidelijk waarom de
veronderstelde samenhang ontbreek[.
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Een mogelijke verklaring zou kunnen schuilen in de aard van de in het verleden
gevolgde opleidingen waarop recente scholingsevaluatie is gebaseerd. Uit
onderzoek van Gist (1989) is namelijk gebleken dat niet alle typen opleidingen bij-
dragen tot self-efficacy, ook niet als die succesvol zijn afgerond. Dat zou betekenen
dat gedifferentieerd zou moeten worden tussen de diverse typen in het verleden
gevolgde opleidingen alvorens een samenhang met actuele zelfcompetentie te
mogen verwachten.

Wat de verbetering in loopbaanperspectief betreft, blijken twee van de vijf aspect-
scores niet de verwachte verschillen tussen niet- en wel-deelnemers op te leveren.
Bij één van deze twee, namelijk de kans op plaatsing in een hogere functie, lijkt wel
sprake van enige tendens in de verwachte richting (F - 2.38; p-.063). Voor de
andere, de kans op vermijding van disfunctioneren, geldt dat niet. Toch lijkt het
aannemelijk, dat personeelsleden die verwachten dat ze via scholing een grotere
kans maken om hun disfunctioneren te vennijden, eerder naar een opleiding gaan
dan personeelsleden die dat niet (of in mindere mate) verwachten. Een mogelijke
verklaring voor dit resultaat zou erin kunnen schuilen dat zowel niet-deelnemers als
wel-deelnemers de kans op disfunctioneren als zeer gering taxeren, ongeacht of ze
aan een opleiding deelnemen. Overigens blijken de managers van niet- en wel-
deelnemers heel wat positiever te denken over de waarde van scholingsdeelname
voor het vermijden van disfunctioneren. Dat aspect komt in paragraaf 4.4.5 nog aan
de orde.
Een andere bron van discussie betreft de wijze waarop de verbetering in loop-
baanperspectief is gemeten. Op grond van gerezen twijfels bij eerder onderzoek (zie
hoofdstuk 3) is in het huidige onderzoek niet uitgegaan van loopbaankansen die
zich, naar inschatting, na een voltooide opleiding voordoen, maar van verschil-
scores tussen verwachte loopbaankansen met en zonder voltooide opleiding, i.c. de
verwachte `toegevoegde waarde'. Over de betrouwbaarheid en validiteit van ver-
schilscores voor het vaststellen van verwachtingen bestaan echter uiteenlopende
opvattingen (vergelijk Parasuraman, Berry 8z Zeithaml, 1993; Parasuraman,
Zeithaml 8z Berry, 1994; Pieters 1995; Van Vianen 8r. Ten Bruggencate, 1995). Om
die reden hebben wij de achterliggende assumptie (hypothese 2f) nogmaals getoetst
maar dan enkel uitgaande van de scores op verwachte loopbaankansen met oplei-
ding. Zowel op multivariaat als op univariaat niveau levert deze benadering
nagenoeg dezelfde resultaten op als de op verschilscores gebaseerde benadering.

De factor bedrijfskundige omgevingsdruk is bepaald op grond van oordelen van 35-
plussers omtrent de door hen gepercipieerde deelnameverwachtingen vanuit drie
actoren: leiding van de bank, directe manager en directe collega's. De scores voor
elk van de actoren afzonderlijk, zowel als de aggregatiescore ondersteunen de
hypothese dat niet-deelnemers minder omgevingsdruk percipiëren dan wel-deel-
nemers. Dat de omgevingsdruk vanuit de (directe) manager naar verhouding het
meest van belang is, is niet verwonderlijk. Wel is het nuttig meer inzicht te
verkrijgen in de achtergronden van de omgevingsdruk of omgevingsverwachting
vanuit managers. Daarbij zijn vooral twee vragen van belang, namelijk in hoeverre
is de door 35-plussers gepercipieerde verwachting realistisch (i.c. in overeen-
stemming met de daadwerkelijke verwachting, van hun managers) en op grond
waarvan vormen managers deelnameverwachtingen omtrent 35-plussers. Ofschoon
wij hierover wel bepaalde veronderstellingen hebben waarop nog zal worden
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ingegaan, kan thans reeds gesteld worden dat nader onderzoek nodig is voor een
adequaat antwoord op deze vragen.

Bedrijfskundige en onderwijskundige condities
De twee nog nie[ besproken clusters van factoren, bedrijfskundige facilitaire
condities en onderwijskundige condities, zijn ook in eerder onderzoek betrokken
(zie hoofdstuk 3), zij het dat de vast te stellen aspecten voor de betreffende
facilitaire bedrijfskundige condities op grond van de in hoofdstuk 3 beschreven
onderzoeksresultaten inhoudelijk zijn bijgesteld.
De in paragraaf 4.3.3 weergegeven resultaten voor deze bedrijfskundige condities
betekenen bepaald geen ondersteuning voor de tweede hypothese.
Wat de resultaten voor de onderwijskundige condities betreft, ligt dat anders: er is
sprake van ondersteuning voor de tweede hypothese, zij het dat slechts drie van de
zes aspect-scores de verwachte verschillen tussen groep 1 en 2 te zien geven.
Voor beide typen condities geldt dus dat zij niet (ten volle) voldoen aan de
verwachtingen.

Het lijkt echter niet aannemelijk dat de betekenis van beide typen condities voor
deelname heel gering is, omdat voor beide typen condities een gemiddelde score
geldt die rechts van het schaalmiddcn ligt. Dat zou ook in strijd zijn met de gege-
vens uit het in hoofdstuk 3 besproken onderzoek naar aanleiding waarvan
geconcludeerd is dat lagere personeelsleden de aanwezigheid van dergelijke be-
drijfskundige en onderwijskundige condities beslist relevant achten. In dat
onderzoek is echter gevraagd naar het belang dat respondenten toekenden aan deze
condities. Anders gezegd: er is toen gevraagd naar wensen, terwijl hier is gevraagd
naar waarschijnlijkheden (i.c. kansverwachtingen). Dat zijn zaken die qua betekenis
ver uiteen kunnen liggen.
De vraag blijft echter waarom de verwachtingen van niet- en wel-deelnemers
omtrent genoemde condities niet - conform de tweede hypothese - significant van
elkaar verschillen, zo niet over de gehele linie, dan toch voor het grootste deel van
de aspect-scores.
Een mogelijke verklaring zou gevonden kunnen worden in de werking van
dergelijke condities als `dissatisfiers' of zogeheten hygiënefactoren (Keuning 8t
Eppink, 1987). Dit impliceert dat de afwezigheid van dergelijke condities
weliswaar zou kunnen leiden tot ontevredenheid (en daarmee tot niet-deelname),
maar dat aanwezigheid van deze condities boven een bepaald niveau de
tevredenheid (en de inschrijving als wel-deelnemer) niet verder zal doen oplopen.
Gezien de wijze waarop, tijdens de periode voorafgaand aan de start van de
betreffende opleiding, voorlichting is gegeven over beide typen condities, is het niet
onmogelijk dat enerzijds het gewenste tevredenheidsniveau goeddeels voor
aanwezig is gehouden, terwijl deze voorlichting anderzijds doorgaans aanwezige
verschillen in verwachtingen bij niet- en wel-deelnemers kan hebben `geneutra-
liseerd'.
Er zijn evenwel niet zoveel bedrijfsopleidingen waaraan een zo breed opgezette
voorlichting is verbonden. Daarom is het van belang deze bedrijfskundige condities
en onderwijskundige condi[ies opnieuw in vervolgonderzoek te betrekken, teneinde
mogelijke verschillen tussen niet-deelnemers en wel-deelnemers in andersoortige
situaties vast te stellen.

137



Discrim inant-analyse
Na de hiervoor besproken toetsingen gevolgd door principale componenten-
analyses zijn vijf `oorspronkelijke' en twee `opgesplitste' variabelen geselecteerd,
teneinde via een discriminant-analyse na te gaan in hoeverre deze variabelen geza-
menlijk verschillen tussen niet-deelnemers en wel-deelnemers konden verklaren.
Deze na zes stappen afgebroken discriminant-analyse liet zien dat de betrokken zes
variabelen in totaal 36qo van de variantie konden verklaren en dat de meest invloed-
rijk geachte factoren (bedrijfskundige omgevingsdruk en recente scholings-
ervaring) in de eerste twee stappen werden `opgenomen'. Indien de Wilks' lambda
voor elk van deze variabelen afzonderlijk wordt bezien, blijkt dat de vier die het
eerst in de analyse zijn betrokken ieder op zich ongeveer 10 à 15qo variantie ver-
klaren. Dat betreft dus de variabelen bedrijfskundige omgevingsdruk, recente
scholingservaring, interactieve onderwijskundige condities en loopbaanperspectief
voor andere functies. De overige twee (actuele zelfcompetentie en recente functie-
ervaring) verklaren ieder afzonderlijk ongeveer Sqo. De eerdergencemde top vier
verklaart gezamenlijk 3óqo van de totale variantie. Uit een en ander valt te conclu-
deren, dat een efficiënt verklarend model primair gebaseerd dient te zijn op de
achterliggende concepten van deze top vier.

Uit de discriminant-analyse is voorts af te leiden dat door predictie vanuit de zes in
de discriminant-analyse betrokken variabelen in totaal 79qo van de respondenten
correc[ geclassificeerd kon worden als niet- of wel-deelnemer.
Gezien de beperkte omvang van de steekproeven is kruisvalidatie niet aan de orde.
Daarin schuilt echter wel een reden voor vervolgonderzoek op grotere schaal.
Tijdens dit onderzoek is overigens gebleken dat de persoonlijke omgevingsdruk
voor diverse ondervraagde 35-plussers een behoorlijke rol heeft gespeeld bij de
beslissing om al of niet deel te nemen. Indien deze factor mede in de discriminant-
analyse wordt betrokken, stijgt het percentage 35-plussers dat correct geclassifi-
ceerd kan worden ineens naar 85. Daarbij dient in het oog gehouden te worden dat
deze factor vooraf niet in deelvraag 2 en de daarmee samenhangende hypothese is
betrokken, terwijl de identificatie van deze factor (in tegenstelling tot de andere
betrokken factoren) slechts berust op één enkel item (waarop gescoord is ten
behoeve van de derde deelvraag). Ofschoon deze factor in arbeidsorganisaties niet
te beïnvloeden is (of althans door ons tot dusverre voor niet beïnvloedbaar is
gehouden en daarom niet in vraag 2 is betrokken), lijkt het achteraf bezien toch
wenselijk na te gaan of althans enige indirecte beïnvloeding vanuit arbeids-
organisaties mogelijk is, gezien de invloedrijke rol die deze factor lijkt te spe]en.
Bovendien is het wenselijk in vervolgonderzoek op meer betrouwbare wijze de
betekenis van deze factor vast te stellen.
Evenals bij bedrijfskundige omgevingsdruk kan bij persoonlijke omgevingsdruk
sprake zijn van invloed op deelnamebeslissingen zowel in remmende als in
bevorderende zin, terwijl de hoogte van de scores zelden aanleiding geeft voor het
verrnoeden van `echte druk' om al of niet deel te nemen.

Samenvattend kunnen wij concluderen dat verschillen tussen niet- en wel-deel-
nemers vooral verklaard worden door vier typen factoren:
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1. Omgevingsdruklverwachting, waarbij het is aan te bevelen naast bedrijfskundige
omgevingsdruk in de toekomst ook persoonlijke omgevingsdruk in beschou-
wing te nemen.

2. Recente ervaringsopbouw, in het bijzonder recente scholingservaring. De opera-
tionalisaties van recente funetie-ervaring en recente netwerkervaring behoeven
(enige) bijstelling alvorens deze concepten meer definitief op hun waarde
kunnen worden geschat.

3. Onderwijskundige condities, in het bijzonder van interactieve aard. De betekenis
van de overige onderwijskundige condities en van andere mogelijke `dissatis-
fiers' (bedrijfskundige condities, actuele zelfcompetentie) zou nader onderzoek
verdienen.

4. Uerbetering loopbaanperspectief, in het bijzonder gericht op andere func[ies.
Deze factor benadrukt dat verwachte toekomstige utiliteit van scholing een
belangrijke rol kan spelen bij beslissingen over al of niet deelnemen.

4.4.3 De rol van leeftijdstoename

Het door ons gehanteerde theoretisch kader (zie onder meer pazagraaf 4.2.2) geeft
aan dat leeftijdsverschillen in de midcareer niet rechtstreeks samenhangen met het
al of niet deelnemen aan opleidingen. Uit de in paragraaf 4.2.3 vermelde scores valt
af te leiden dat geen significante leeftijdsverschillen aanwezig zijn tussen beide
groepen van 35-plussers.
Wel is eerder de hypothese geformuleerd, hypothese 3, dat een samenhang zou
bestaan tussen leeftijd en vijf factoren die door ons als invloedrijk zijn beschouwd
en die ook daadwerkelijk invloedrijk zijn gebleken (zie paragraaf 4.3.3), namelijk:
drie factoren inzake recente ervaringsopbouw en twee factoren inzake omgevings-
druk.
Bij niet-deelnemers is echter nergens sprake van significante correlaties. Bij wel-
deelnemers is in drie gevallen wel sprake van de verwachte correlaties. Bij wel-
deelnemers houdt een lagere leeftijd verband met een hogere recente scholings-
ervaring, een hogere recente functie-ervaring en een hogere persoonlijke omge-
vingsdruk.
Dit betekent dat in strijd met de verwachting recente ervaringsopbouw en omge-
vingsdruk slechts in beperkte mate leeftijdafhankelijk zijn.

Een mogelijke verklaring voor de beperkte rol van leeftijd zou gevonden kunnen
worden in het zogenaamde `healthy worker'-effect (Karasek 8z Theorell, 1990). Dit
impliceert dat er onder de oudere personeelsleden reeds een `natuurlijke' selectie
heeft plaatsgevonden en dat de `blijvers', die in dit onderzoek zijn betrokken, zich
positief onderscheiden van degenen die het arbeidsproces vroegtijdig hebben
verlaten.
Een andere verklaring kan wellicht gezocht worden in de `restriction of range': de
steekproefbegrenzing van 35-55 jaar betekent namelijk een limitering van de
variabele leeftijd.
Misschien is bij de onderzochte categorie van laaggeschoolde personeelsleden, in
het bijzonder bij de niet-deelnemers, de ervazingsopbouw en de omgevingsdruk
vóór het bereiken van de 35-jarige leeftijd reeds te zeer beperkt om nog een
significante samenhang met leeftijd in de midcareer te kunnen waarnemen. Slechts
nader onderzoek kan hieromtrent duidelijkheid geven. De invloed van leeftijd op
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scholingsdeelname zal, naar wij veronderstellen, hoe dan ook evident zijn indien
onderzoek gericht zou worden op ruimere leeftijdsgrenzen (bijvoorbeeld 25-65
jaar). Verwacht mag worden dat zeker tussen de meest extreme leeftijdscategorieën
aanzienlijke verschillen zijn waar te nemen.

Een en ander kan niet verhullen dat de betekenis van leeftijdsverschillen in de
midcareer bescheidener is dan door ons binnen het kader van het huidige onderzoek
werd verwacht. Aangezien leeftijdsverschillen ook niet rechtstreeks te maken heb-
ben met a] of niet deelnemen, rijst de vraag in hoeverre leeftijd, althans binnen deze
doelgroep van 35-55 jarigen, iiberhaupt nog van belang is voor scholingsdeelname.
Het is overigens ook mogelijk dat een toenemende leeftijd de omgevingsver-
wachting van bedrijfskundige of persoonlijke aard weliswaar beïnvloedt, maar dat
deze `feitelijke' omgevingsverwachting om bepaalde redenen (bijvoorbeeld een
slechte communicatie) niet (geheel) overeenstemt met de in dit onderzoek vast-
gestelde door 35-plussers `gepercipieerde' omgevingsverwachting.

Samenvattend mag worden gesteld dat in dit onderzoek geen aanwijzing voor een
directe samenhang van leeftijd en scholingsdeelname in de midcareer gevonden is
en dat de indirecte betekenis van leeftijd beperkt lijkt te blijven tot samenhang met
enkele aspecten binnen de groep van wel-deelnemers. Nader onderzcek zal moeten
uitwijzen in hoeverre deze moeilijk verklaarbare resul[aten ook voor andere
groepen gelden.

4.4.4 De rol van formele en informele leeractiviteiten

Volgens de compensatiehypothese zouden personeelsleden of afdelingen die rela-
tief weinig tijd investeren in formele leeractiviteiten (schriftelijke en mondelinge
opleidingen) juist relatief veel tijd investeren in informele leeractiviteiten (zelf-
studie en werkplekbegeleiding, al of niet op eigen verzoek). Eerdere bevindingen
(zie onder meer paragraaf 3.4.3) hebben ons doen twijfelen aan de compenserende
rol van informele leeractiviteiten. Naar aanleiding daarvan hebben wij de inter-
dependentiehypothese geformuleerd die juist de onderlinge afhankelijkheid van
tijdsinvesteringen benadrukt. De verkregen resultaten betekenen gceddeels een
ondersteuning van de interdependentiehypothese en een evidente verwerping van
de compensatiehypothese.

Toch zijn enige kritische kanttekeningen op zijn plaats. Tijdens de interviews is
gebleken dat het voor respondenten moeilijk was de geïnvesteerde tijd nauwkeurig
aan te geven. Daarom is wel gevraagd deze tijd zo gced mogelijk te schatten. Dit
pleit ervoor ten behoeve van vervolgonderzoek te zoeken naar betere manieren om
de (tijds)investering in leeractiviteiten vast te leggen.
Een tweede opmerkelijk gegeven heeft te maken met het feit dat de tijdsinvestering
van 35-plussers zowel door henzelf als door hun managers is aangegeven. Het
gegeven dat tussen beide categorieën van beoordelaazs verschillen voorkomen, is
niet nieuw. Ook Noe 8c Wilk (1993) zijn in hun onderzcek naar scholingsdeelname
hierop gestuit. Uit onze onderzoeksgegevens blijkt dat managers vooral bij
informele leeractiviteiten de tijdsinvestering lager taxeren dan de 35-plussers zelf.
Daarvoor zijn naast nauwkeurigheidsproblemen (zoals hiervoor aangegeven) twee
andere verklaringen te geven. Mogelijk zou enigermate sprake kunnen zijn van een
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zogeheten `leniency-effect': zelfoordelen vallen in veel opzichten vaak milder,
gunstiger uit dan oordelen door derden (Arnold 8~ Daveys, 1992). Toch is het de
vraag of hier (ernstig) rekening gehouden moet worden met een `leniency-effect',
omdat personeelsleden doorgaans wat voorzichtiger blijken te zijn in hun
zelfoordelen indien de kans bestaat dat ook hun directe manager om een oordeel
wordt gevraagd (Mabe 8t West, 1982; Somers 8c Birnbaum, 1991), iets wat in ons
onderzoek gebeurd is. Een betere verklaring lijkt, dat veel managers tijdens de
interviews minder gced geïnformeerd bleken te zijn over hun ondergeschikte 35-
plussers, iets wat nogal eens openlijk werd toegegeven. In dergelijke gevallen is bij
managersoordelen eerder sprake van een gok dan van een taxatie.

Ook als wij ons beperken tot de zelfoordelen van 35-plussers zijn opmerkelijke
verschillen waar te nemen, i.c. verschillen tussen beide groepen. Het gegeven dat
wel-deelnemers in het jaar voorafgaande aan het MEAO-traject significant meer
tijd in opleidingen geïnvesteerd hebben dan niet-deelnemers, komt overeen met
eerdere bevindingen. Ook aan informele leeractiviteiten blijken wel-deelnemers
meer tijd te hebben besteed dan niet-deelnemers.
Binnen het totaal aan vastgestelde tijdsinvestering in informele leeractiviteiten is
het mogelijk onderscheid te maken tussen werkplekbegeleiding en zelfstudie. Voor
werkplekbegeleiding ligt de tijdsinvestering bij beidc groepen op ongeveer het-
zelfde niveau, terwijl de tijdsinvestering in zelfstudie bij wel-deelnemers op een
hoger niveau ligt dan bij niet-deelnemers.
Deze accentverschillen bieden in het algemeen wel meer inzicht in de rangorde van
tijdsinvesteringen van beide groepen, maar tasten de algemene conclusie niet aan,
dat er meer grond is voor de interdependentiehypothese dan voor de compensatie-
hypothese. Echter, de grolheid van vaststelling van tijdsinvesteringen vraagt om
bijzondere aandacht in mogelijk vervolgonderzoek. Bovendien mag niet de
conclusie worden getrokken dat meer tijd investeren min of ineer gelijk staat aan
meer leren. Ook dit aspect verdient in de toekomst meer aandacht.

4.4.5 De rol van managers

De betekenis van de rol van (directe) managers in dit onderzcek is niet in toetsende,
maar ín exploratieve zin onderwerp van onderzoek geweest.

Allereerst is nagegaan in hceverre achtergrondkenmerken van managers en hun
(stereotiepe) opvattingen over oudere personeelsleden samenhangen met het al of
niet deelnemen van ondergeschikte 35-plussers. Noch de onderzochte groep van
achtergrondkenmerken, noch de groep van beoordeelde opvattingen blijken op
multivariaat niveau signifcante verschillen op te leveren. Volledigheidshalve is in
exploratieve zin nagegaan in hoeverre wèl groepsverschillen naar voren zouden
komen wanneer de betreffende vijf achtergrondkenmerken en achttien opvattingen
van managers als afzonderlijke items (of kleinere clusters van items) zouden zijn
bezien. Dat bleek in geen enkel opzicht een significant resultaat op te leveren.
Wat de achtergrondkenmerken van managers betreft, betekent dit een bevestiging
van het oordeel van onder meer Hendry 8c Pettigrew (1990) dat achtergrond-
kenmerken zodanig wisselende invloeden hebben op het beïnvloedende gedrag van
managers dat er mceilijk concrete assumpties op zijn te baseren.
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Datzelfde oordeel lijkt, uitgaande van de verkregen resultaten, te kunnen gelden
voor algemene opvattingen van managers over oudere personeelsleden, terwijl toch
uit ook andere recente bronnen naar voren is gekomen dat dergelijke stereotypen
onder managers veelvuldig voorkomen (zie Boerlijst, Van der Heijden 8c Van
Assen, 1993).
Het is tenminste opmerkelijk dat geen van de achttien opvattingen over oudere
personeelsleden samenhangt met het al of niet deelnemen van ondergeschikte 35-
plussers.
Voor het feit dat die samenhang niet uit de resultaten naar voren komt, komen ten-
minste twee verklaringen in aanmerking. Allereerst is het niet onmogelijk dat hier
sprake is van sociaal-wenselijke antwoorden (managers wisten dat het een
onderzoek naar het leren van oudere personeelsleden betrof), zodat de feitelijke
opvattingen van de geïnterviewde managers dus niet zijn vastgesteld. Een tweede
mogelijke verklaring sluit aan bij de literatuur over stereotiepe denkbeelden.
Conform deze literatuur (zie onder meer Fiske 8c Neuberg, 1990) worden bepaalde
oordelen minder beïnvloed door aanwezige stereotypen als over personen meer
specifieke gegevens voorhanden zijn, bijvoorbeeld doordat beoordelaars hun
mening moeten geven over mensen die zij persoonlijk kennen. Dat geldt, blijkens
recent empirisch onderzoek, in het bijzonder voor stereotypen over de flexibiliteit
van bepaalde oudere personeelsleden (zie Vrugt óz Schabracq, 1993). Dit zou
kunnen betekenen, dat de vaak beschreven stereotypen over oudere werknemers
(Boerlijst, Van der Heyden 8c Van Assen, 1993; Dresens, 1991; Kerkhoff, 1991a)
weliswaar bij managers aanwezig zijn, maar dat zij een minder vergaande rol spelen
bij specifieke personen die zij als directe ondergeschikten dagelijks meemaken.
Nadere gegevens die zij over deze personen hebben, kunnen deze stereotiepe
opvattingen als het ware (deels) neutraliseren. De stereotiepe opvattingen van
`indirecte' managers (meerdere echelons verschil) over oudere personeelsleden
zouden dan vaker tot inadequate beslissingen aanleiding kunnen geven, dan de
stereotiepe opvattingen van `directe' managers van oudere personeelsleden. Toch
blijkt uit overige onderzoeksgegevens dat de directe managers van 35-plussers
bepaald niet zo goed geïnformeerd zijn over hun ondergeschikte 35-plussers. Het
feit dat zij, ook naar eigen zeggen, vaak geen goed beeld hadden van de tijds-
investeringen in leeractiviteiten, is daar een voorbeeld van. Maar het kan niet anders
of managers hebben een meer concreet beeld van hun ondergeschikte 35-plussers
(al of niet door passende informatie onderbouwd), dan van de modale oudere
werknemer, waarop hun stereotypen zijn gericht. Bovendien blijkt uit de met
managers gehouden interviews dat zij het scholingsgedrag (en breder de beroeps-
matige flexibiliteit) van hun ondergeschikte 35-plussers nogal eens toeschrijven aan
hun leeftijdstoename. Uitspraken over dergelijke leeftijdsgerelateerde attributies
lijken nogal van geval tot geval te variëren, maar zij zijn in het kader van dit onder-
zoek niet systematisch geïnventariseerd. Daardoor blijft onduidelijk in hoeverre
leeftijdsgerelateerde attributies de bij managers aanwezige deelnameverwachtingen
hebben beïnvloed, dan wel ter rechtvaardiging dienen van hun eigen (vaak terug-
houdend) managerial optreden.

l

Daarnaast is binnen het kader van de vijfde en laatste deelvraag nagegaan in hoe-
verre percepties van managers en hun ondergeschikte 35-plussers van elkaar ver-
schillen voor wat betreft verbetering van loopbaanperspectief en beschikbare
bedrijfskundige condities.
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Aangaande de verbetering van loopbaanperspectief is sprake van perceptiever-
schillen tussen 35-plussers en hun managers. Managers schrijven aan scholings-
deelname in het algemeen een grotere betekenis toe dan 35-plussers, vooral ook wat
het behoud vaninzetbaarheidskansen op het huidige functieniveau betrefi.
De waargenomen discrepanties in de percepties van managers en 35-plussers zijn
gebaseerd op de verwachte toegevoegde waarde van de opleiding, i.c. de verschil-
scores tussen het loopbaanperspectief inet en zonder opleiding. Om eerder vermelde
redenen (zie paragraaf 4.4.2) zijn de discrepanties tussen managers en 35-plussers
ook nog eens berekend, enkel uitgaande van de scores voor loopbaanperspectief
met opleiding. Dat leverde echter globaal genomen dezelfde resultaten op.

Van de zeven in dit onderzoek betrokken bedrijfskundige condities zijn er twee die
vooral door collega's en vijf die vooral door managers worden beïnvloed. Over de
beschikbaarheid van het merendeel van deze laatste vijf bedrijfskundige condities
(vergoeding opleidingskosten, compensatie huiswerktijd, aandacht en morele steun
chef) blijken de percepties van 35-plussers en hun managers aanzienlijk van elkaar
te verschillen.

De op genoemde twee gebieden aanwezige discrepanties lijken de conclusie te
rechtvaardigen dat de vaak gevreesde misverstanden of althans communicatie-
gebreken tussen oudere personeelsleden en hun managers inderdaad aanwezig zijn.
Het is tevens een indicatie voor het reeds eerder gesignaleerde gebrek aan
informatie van managers over oudere ondergeschikten, zoals dat recentelijk nog in
empirisch onderzoek is vastgesteld (Boerlijst, Van der Heijden 8r Van Assen, 1993).
Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat managers beter geïnformeerd zijn alsook
positiever denken over de (leer)mogelijkheden van oudere medewerkers naarmate
deze managers langer op hun post verblijven en nog verwachten te blijven (zie ook
Boerlijst, Munnichs 8z Van der Heijden, 1995).

De resultaten van vraag vijf indiceren dat de rol die managers vervullen ten behoeve
van de additionele ervaringsopbouw van 35-plussers vrij beperkt is. Dat neemt niet
weg dat de door 35-plussers gepercipieerde verwachting of druk vanuit het manage-
ment van grote invloed is op het al of niet deelnemen, zo komt uit de antwoorden
op de tweede deelvraag naar voren. In de discussie daarover hebben wij ons onder
meer afgevraagd op welke gronden managersverwachtingen omtrent de scholings-
deelname van hun ondergeschikte 35-plussers zijn terug te voeren. Uitgaande van
de hiervoor besproken gegevens over de rol van managers stellen wij vast dat hun
verwachtingen niet terug lijken te gaan op algemene (stereotiepe) opvattingen over
oudere personeelsleden en evenmin op de behoefte om medewerkers te vormen
naar `eigen beeld en gelijkenis', omdat anders een correlatie met de biografische
achtergrondkenmerken van managers voor de hand zou hebben gelegen. De vraag
hoe managersverwachtingen tot stand komen blijft daarmee open. Onze veronder-
stelling daaromtrent is, dat (naast persoonlijke of zakelijke belangen en leeftijds-
gerelateerde attributies) vooral twee aspecten daarbij van invloed zijn:
- de recen[e ervaringsopbouw van de betreffende 35-plussers: de perceptie door

managers daarvan (hoe beperk[ of onjuist deze ook kan zijn) vormt de basis voor
een oordeel over de haalbaarheid van een opleiding door een bepaalde 35-
plussers;
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- de utiliteit van scholingsdeelname voor de betreffende 35-plusser: de taxatie van
de toegevoegde waarde van scholingsdeelname, zowel voor het loopbaan-
perspectief van de betrokkene, als voor de organisatie, in het bijzonder voor de
eigen afdeling van de manager en voor de manager `zelf'.

Het zijn ons inziens deze zelfde twee aspecten die ook van invloed zijn op het tot
stand komen van verwachtingen bij andere actoren, ook binnen de privé-sfeer.
Empirische evidentie daaromtrent ontbreekt echter. Daarvoor is nader onderzoek
nodig. Dat geldt eveneens voor de relatie tussen de feitelijke omgevings-
verwachting en de perceptie daarvan door 35-plussers.
Gezien de hiervoor vastgestelde verschillen tussen 35-plussers en managers om-
trent de beschikbare bedrijfskundige faciliteiten en de door scholing te verbeteren
inzetbaarheidskansen mag bepaald niet worden uitgesloten dat gebrek aan
informatie en communicatie tussen beiden ook op andere dan onderzochte aspecten
tot misverstanden aanleiding kan geven.

De tot dusverre beschikbare gegevens interpreteren wij als een enigszins proble-
matisch beeld van de rol die managers spelen bij de additionele ervaringsopbouw
van 35-plussers. Dit beeld kan worden samengevat in een drietal punten:
1. Managers zijn vaak slecht geïnformeerd over ondergeschikte oudere personeels-

leden, althans zeker over aspecten die voor de opleiding en ontwikkeling van
belang zijn. Er lijkt vaak sprake te zijn van een gebrekkige communicatie en een
beperkte betrokkenheid, waardoor misverstanden en perceptieverschillen
ontstaan over loopbaanmogelijkheden en scholingsfaciliteiten.

2. Ofschoon managers oudere personeelsleden naar verhouding tamelijk vrij laten
in het al of niet deelnemen aan scholingsactiviteiten, houden oudere personeels-
leden bij deelnamebeslissingen terdege rekening met de (vermeende)
verwachting of druk vanuit hun managers.

3. Onduidelijk is hoe managers hun verwachtingen kenbaar maken en in hoeverre
deze verwachtingen realistisch zijn. Bij het realisme van op managementintuïtie
gebaseerde verwachtingen kunnen vraagtekens worden geplaatst, indien althans
deze intuïtie niet wordt gevoed door adequate communicatie en informatie.

Deze conclusies kunnen worden beschouwd als wijzend op een managementop-
treden dat een geringe bijsturende rol heeft, i.c. een geringe additionele ervarings-
opbouw realiseert voor personeelsleden die dit vanwege hun ervaringsconcentratie
het hardste nodig hebben. Het duidt veeleer op een terughoudende of een liberale
houding [en opzichte van oudere personeelsleden, waardoor de discrepanties tussen
de (kleine) categorie met ervaringsvariatie en de (grote) categorie met ervarings-
concentratie zullen kunnen worden versterkt.

De rol die managers spelen bij de additionele ervaringsopbouw van oudere laag-
geschoolde personeelsleden lijkt nogal beperkt en op diverse punten onduidelijk.
Het is echter niet zo dat algemene managementkenmerken (biografische kenmerken
of stereotiepe opvattingen) van veel betekenis zijn voor het handelen in specifieke
situaties. Nader onderzoek naar het handelen van managers tegenover oudere
personeelsleden is nodig om meer duidelijkheid te verkrijgen.
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4.5 Tenslotte

Uit de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk komt ervaringsconcentratie naar
voren als een psychologisch sleutelconcept; een concept dat van essentieel belang
is voor een beter inzicht in de loopbaanontwikkeling van oudere personeelsleden en
in het bijzonder in hun toekomstige deelname aan scholingsactiviteiten.
Het verrichte empirisch onderzoek onder niet- en wel-deelnemers aan een lang-
durige, verbredende opleiding heeft de op theoretische gronden geformuleerde
hypothesen voor een niet onbelangrijk deel ondersteund, in het bijzonder wat de
volgende vier punten betreft:
1. de longitudinale verschillen in ervaringsopbouw die met het verstrijken van de

leeftijd en de loopbaan op[reden;
2. de betekenis van recente ervaringsopbouw voor toekomstige scholingsdeelname

als componcnt temidden van andere componenten die bij de kosten~baten-
analyse van de oudere medewerker als `particuliere strateeg' een rol spelen;

3. de beperkte betekenis van leeftijd voor het verklaren van de scholingsdeelname
van oudere personeelsleden, i.c. de indirecte invloed die leeftijd kan hebben
vanwege de samenhang met recente ervaringsopbouw;

4. de interdependentie van tijdsinvesteringen in formele en informele leeractivi-
tei[en, hetgeen wijst op het benutten van mogelijkheden om nieuwe kwalificaties
te ontwikkelen als één omvattend concept (i.c. beroepsmatige flexibiliteit).

Naast deze bij geformuleerde hypothesen aansluitende conclusies geven de
verzamelde empirische gegevens nog aanleiding tot de volgende opmerkingen:
- De rol die managers spelen bij het bevorderen van additionele ervaringsopbouw

lijkt nogal passief en is op belangrijke punten ook niet zo duidelijk.
- De betekenis van de omgevingsdruk of de omgevingsverwachting om al dan niet

deel te nemen aan scholing, zoals gepercipieerd door oudere personeelsleden,
blijkt van groot belang voor hun inschrijvingsbeslissing, met name ook wat de
persoonlijke omgeving betreft. Verondersteld wordt dat verschillen in omge-
vingsdruk worden veroorzaakt door twee aspecten: de waargenomen recente
ervaringsopbouw en het verwachte nut van deelname voor de toekomst.

- Nadere analyses van beschikbare achtergrondgegevens indiceren dat verschillen
tussen niet- en wel-deelnemers enigszins samenhangen met functietype en
bankomvang: deelname is relatief lager bij back-office i.c. ondersteunende
functies en bij kleinere banken. Dit laatste lijkt strijdig met eerder onderzoek
(Thijssen 8z Prevoo, 1994). Het gaat hier echter om indicaties waarop geen
duidelijke conclusies kunnen worden gebaseerd.

Samenvattend kunnen wij s[ellen dat het theoretisch kader rond ervarings-
concentratie en in het verlengde daarvan het handelen van de particuliere strateeg
veelbelovend lijkt voor het verklaren van scholingsdeelname als exponent van
beroepsmatige flexibiliteit in de midcareer. Het gaat hier evenwel om een beperkt
theoretisch raamwerk dat nog veel nadere concretisering vereist.
De empirische onderbouwing is zonder meer bescheiden: de onderzochte doelgroep
afkomstig uit lagere functieniveaus van autonome lokale banken die tot eenzelfde
concern behoren, dwingt tot grote voorzichtigheid wat de exteme validiteit betreft.
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Inmiddels is een vervolgonderzoek gehouden onder twee hogere echelons bij
dezelfde lokale banken. Het betrof een schriftelijke enquête bij een aselecte steek-
proef van directieleden en afdelingshoofden in de midcareer (N - 243). Globaal
genomen kan worden gesteld dat de vier hiervoor geformuleerde, bij de eerder
opgestelde hypothesen aansluitende, algemene conclusies door de resultaten van dit
onderzoek onder managers onverkort worden bevestigd. Daarenboven is het van
belang een drietal bijzonderheden te vermelden, namelijk:
a. de positieve correlatie tussen het niveau van vooropleiding (met vrij grote

verschillen tussen de responderende managers) en de recente ervaringsopbouw;
b. de sterke interdependentie tussen investeringen in formele en informele leer-

activiteiten van de betrokken managers (op grond van zelfoordelen);
c. de grotere samenhang tussen leeftijd en diverse aspecten van recente ervarings-

opbouw.

Het zou echter te ver voeren op deze plaats dieper op deze onderzoeksresultaten in
te gaan (zie Thijssen, 1994a).
Wel kunnen wij constateren dat door de hiervoor globaal samengevatte bevindingen
de empirische evidentie voor het theoretisch raamwerk rond ervaringsconcentratie
enigermate is verbreed, in het bijzonder omdat het hier een doelgroep van een hoger
functieniveau betreft.
Toch blijft het de vraag in hoeverre de verkregen inzichten zich beperken tot
(enkele doelgroepen binnen) de onderzochte bancaire context.
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5. Betekenis en voortgang

5.1 Terugblik op bevindingen

Bij de aanvang van deze studie zijn wij uitgegaan van de algemene vraagstelling
welke factoren van invloed zijn op de opleidingsdeelname van oudere personeels-
leden. Het door ons verrichte onderzoek naar deze factoren is in te delen in een
drietal fasen die worden gekenmerkt door accentverschillen. Elk van deze drie
fasen heeft enkele conclusics opgeleverd waarop wij hier een korte terugblik geven.

Organisatie-psychologisch accent
Mede op grond van literatuur over inzetbaarheid en vergrijzing is bij het zoeken
naar een antwoord op eerder genoemde vraagstelling aanvankelijk de nadruk
gelegd op organisatie-psychologische aspecten, i.c. op organisatie-gebonden facto-
ren die met scholingsdeelname zouden kunnen samenhangen. De belangrijkste
conclusies van in dit kader gehouden onderzoek zijn samen te vatten als volgt:
- Tussen de in organisaties meest voorkomende typen HRD-activiteiten en enkele

clusters van `grove' ideaaltypische organisatiekenmerken blijkt in zijn alge-
meenheid een duidelijke samenhang te bestaan, maar deze samenhang blijkt
afwezig als in het bijzonder gekeken wordt naar de categorie oudere perso-
neelsleden.

- Uit meer fijnmazig onderzoek naar het belang van specifieke bedrijfskundige
condities blijkt dat de scholingsdeelname van 35-plussers veeleer een kwestie is
van `managerial impact' (- directe consequentie van het gevoerde management)
dan van `contextual pressure' (- `dwingende' invloed vanuit de omgeving), al
blijft ook de betekenis van `managerial impact' voor scholingsdeelname beperkt,
mede doordat managers vaak terughoudend zijn met adviezen en weinig
betrokkenheid tonen bij de ontwikkelingsmogelijkheden van oudere personeels-
leden.

Instructie-psychologisch accent
In tweede instantie is, mede op instigatie van de in het laatstgenoemde onderzoek
betrokken 35-plussers en hun managers, de nadruk gelegd op instructie-psycholo-
gische aspecten. De belangrijkste conclusies van in dit kader gehouden onderzoek
zijn samen te vatten als volgt:
- Oudere personeelsleden (van lagere func[ieniveaus) beoordelen attractieve

onderwijskundige condities als zeer belangrijk voor het al of niet deelnemen aan
een langdurige verbredende opleiding: zij beoordelen deze als evident belang-
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rijker dan attractieve bedrijfskundige condities van facilitaire aard (bijvoorbeeld
kostenvergoeding, studietijdcompensatie) en zelfs enigermate belangrijker dan
de utiliteit van opleidingsdeelname voor betere loopbaankansen.
De onderlinge verschillen tussen de oordelen van oudere personeelsleden blij-
ken bijzonder groot te zijn: voor het verklaren daarvan blijken verschillen in
leeftijd van geringe betekenis, terwijl verschillen in ervaring, vooral ervaring
met eerdere scholingsdeelname, als betekenisvol naar voren komen.

-Q Levensloop-psychologisch accent
Tenslotte is nagegaan welke invloed opgedane ervaring tijdens de afgelegde loop-
baan tot dusver kan hebben op leeractiviteiten van oudere personeelsleden. Daarbij
is de nadruk gelegd op levensloop-psychologische aspecten, die niet slechts van be-
lang zijn voor het deelnemen aan formele leeractiviteiten, aan scholingsactiviteiten
dus, maar ook voor de beroepsmatige flexibiliteit in het algemeen, dat wil zeggen
voor het geheel aan intenties en gedragingen gericht op het benutten van mogelijk-
heden om nieuwe kwalificaties te verwerven.
Het in dit kader gehouden onderzoek was gericht op het belang van ervarings-
gebonden aspecten en diverse andere uit eerder onderzoek naar voren gekomen
scholingsdeelname-beïnvloedende factoren. De belangrijkste conclusies zijn als
volgt samen te vatten:
- Verschillen tussen oudere personeelsleden die wel en niet deelnemen aan

verbredende scholing blijken in belangrijke mate te worden verklaard door (in
toenemende mate van belang):
a. randcondities die als `dissatisfiers' kunnen worden geïnterpreteerd, (dat wil

zeggen die bij afwezigheid `onvrede' veroorzaken), met name condities van
persoonlijke aard (positieve actuele zelfcompetentie) en condities van onder-
wijskundige aard (attractieve inrichting van opleiding);

b. verwachte utiliteitseffecten van de te volgen opleiding, in het bijzonder de
ingeschatte verbeteringen in loopbaanperspectief (inzetbaarheidstoename);

c. diverse ervaringsgebonden aspecten, in het bijzonder de recente scholings-
ervaring;

d. percepties van de omgevingsverwachting of omgevingsdruk bij beslissingen
over opleidingsdeelname, zowel vanuit de persoonlijke als vanuit de bedrijfs-
kundige omgeving.

- Een beperkte tijdsinvestering in formele leeractiviteiten (scholingsactiviteiten)
blijkt niet te worden gecompenseerd door een ruime tijdsinvestering in infor-
mele leeractiviteiten (zelfstudie en werkplekbegeleiding). Er is veeleer sprake
van interdependentie, hetgeen wijst in de richting van een tendentie tot erva-
ringsverruiming, tot beroepsmatige flexibiliteit als een samenhangend concept.

- Recente ervaringsopbouw blijkt beïnvloed te worden door vroegere ervarings-
opbouw en in mindere mate ook door toename van de biologische of chrono-
logische leeftijd, terwijl recente ervaringsopbouw (naast utiliteit) op zijn beurt
een niet-onbelangrijke beïnvloedende factor lijkt voor de deelnameverwachting
van actoren uit de persoonlijke en bedrijfskundige omgeving van oudere
personeelsleden.

Bij elk van de drie hiervoor genoemde en in accent variërende fasen van onderzoek
zijn in meerdere of mindere mate diverse bedrijfskundige en in het bijzonder
managerial-aspecten betrokken geweest. Daaromtrent heeft het verrichte onderzoek
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echter naar verhouding niet zo veel duidelijkheid gebracht, of het zou moeten zijn
dat bedrijfskundige condities van facilitaire aard een beperkte invloed op scholings-
deelname hebben en dat de deelnameverwachting vanuit directe managers, ondanks
hun vaak terughoudende en `liberale' houding, via de perceptie van oudere perso-
neelsleden van belang is voor deelnamebeslissingen. Voor het overige geldt, dat bij
een beperkte variantie in het optreden van managers weinig vaziantie te verklazen
valt.

5.2 Theoretische implicaties

Na een eerste verkenning van de beschikbare literatuur, aan het einde van hoofdstuk
l, hebben wij reeds gesteld dat de `state of the art' dwingt tot bescheiden pretenties.
Theorievorming op het gebied van opleidingsdeelname is zonder meer schaars te
noemen. Dat geldt zelfs voor een terrein als de volwasseneneducatie, waarbinnen
onderzoek naar de deelnameproblematiek geldt als een sinds tientallen jaren steeds
weer terugkerend thema (Houtkoop óc Van der Kamp, 1992).
Voor zover meer globale theoretische concepten en modellen voor handen zijn, zijn
die niet of nauwelijks empirisch onderbouwd en vaak gebaseerd op kosten~baten-
afwegingen die goeddeels teruggaan op motivatie-theoretische grondslagen van de
value x expectancy-benadering (zie onder meer Rubenson, 1987 en 1990).
Deze en daarmee verwante uit de volwasseneneducatie afkomstige modellen
bieden, hoe globaal en voorlopig ook, inzicht in veronderstelde samenhangen van
factoren die opleidingsdeelname kunnen beïnvloeden (zie onder meer Cookson,
1986; Richey, 1986; Rubenson, 1987). Ze bieden echter onvoldoende inzicht in de
betekenis van een tweetal factoren die in de loop van onze studie steeds meer als
invloedrijk naar voren zijn gekomen, namelijk ervaringsopbouw (in het bijzonder
de mate van recente concentratielvariatie) en omgevingsverwachting (door oudere
personeelsleden gepercipieerde deelnameverwach[ing).
De bruikbaarheid van deze modellen is voorts beperkt, doordat wij opleidings-
deelname zijn gaan beschouwen als component van de tendentie tot ervarings-
verruiming, ook wel aangeduid als beroepsmatige flexibiliteit. Dit begrip omvat het
geheel van intenties en gedragingen gericht op het benutten van diverse
mogelijkheden om nieuwe kwaliiicaties te verwerven.

Ook bepaalde algemene theoretische modellen, die gericht zijn op het verklaren van
intenties en gedragingen van uiteenlopende aard, sluiten minder goed aan bij onze
bevindingen. Met name denken wij hierbij aan modellen die gebaseerd zijn op de
`theory of reasoned action' en de `theory of planned behavior' (Ajzen, 1987 en
1988; Ajzen 8z Fishbein, 1980; Ajzen 8~ Madden, 1986; Ajzen 8r Timko, 1986;
Schifter 8z Ajzen, 1985).
Vooral twee beperkingen van deze modellen vallen op. Allereerst wordt in deze
modellen geen rekening gehouden met door ervaring ontstane vormen van gewen-
ning of ontwenning. Daarnaast wordt er in deze modellen van uitgegaan dat keuzes
geheel vrijwillig plaatsvinden, terwijl in onze situatie de mate van omgevingsdruk
beslist een belangrijke complicerende rol speelt. Juist door omgevingsdruk kunnen
met scholingsdeelname verband houdende intenties en gedragingen sterk worden
beïnvloed (vergelijk Fishbein 8r Stasson, 1990; Stalker, 1993).
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Deels aansluitend bij de denkbeelden van kostenlbaten-analyses hebben wij het al
of niet deelnemen aan opleidingen proberen te begrijpen vanuit de metafoor van de
oudere werknemer als `particuliere strateeg' (van de eigen ontwikkelingsgang), die
zonder alle pro's en con's te overzien toch probeert te taxeren welk van beide
keuzes (wel of niet deelnemen) het meeste voordeel of het minste nadeel biedt.
Door het handelen van de `particuliere strateeg' te beschouwen vanuit een longitu-
dinaal perspectief van reeds opgebouwde en nog toe te voegen ervaringen, kunnen
wij gestalte geven aan een theoretisch kader waarin ervaringsconcentratie als ken-
merk van ervaringsopbouw in latere loopbaanfasen een centrale rol speelt. Er is
echter nog geen sprake van een uitgewerkte ervaringsconcentratietheorie. Het gaat
slechts om een globaal theoretisch raamwerk dat nog veel nadere concretisering en
empirische fundering behoeft.

Voorzichtigheidshalve hebben wij ons in ons empirisch onderzoek goeddeels be-
perkt tot het identificeren van factoren die opleidingsdeelname kunnen beïn-
vloeden, zonder diep in te gaan op analyses van de onderlinge samenhang van deze
invloedsfactoren.

Toch lijkt het ons mogelijk op grond van de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk vier
een eerste verklarend theoretisch model te construeren.
Bij de constructie van dit model, het ervaringsmodel van de particuliere strateeg,
sluiten wij nauw aan bij de belangrijkste bevindingen van de laatste fase van ons
empirisch onderzoek, zoals in paragraaf 5.1 onder `levensloop-psychologisch
accent' weergegeven. Meer concreet is de constructie van dit ervaringsmodel geba-
seerd op de volgende vier uitgangspunten:
1. Opleidingsdeelname wordt rechtstreeks beïnvloed door vier clusters van

factoren:
a. dissatisfiers, die te maken hebben met weg te nemen belemmeringen (actuele

zelfcompetentie, onderwijskundige condities);
b. de utiliteit van deelname (getaxeerde verbetering loopbaanperspectief);
c. recente ervaringsopbouw (mate van variatielconcentratie);
d. perceptie van de omgevingsverwachting (of zelfs omgevingsdruk).

2. Recente ervaringsopbouw wordt beïnvloed door enerzijds vroegere ervarings-
opbouw (waartoe ook de vooropleiding kan worden gerekend) en anderzijds toe-
name van biologische leeftijd (gerelateerd aan afname biologisch gefundeerde
aspecten, als minder energie en daling van `fluid intelligence').

3. Zowel de recente ervaringsopbouw als de utiliteit zijn van invloed op de werke-
lijk aanwezige, i.c. bij `derden' in de omgeving levende, deelnameverwachting
(feitelijke omgevingsverwachting), een factor die op zijn beurt de perceptie van
oudere personeelsleden beïnvloedt.

4. Opleidingsdeelname is op te vatten als een component van een ruimer concept:
tendentie tot ervaringsverruiming of beroepsmatige flexibiliteit.

Figuur 5.1 biedt een schcmatische voorstelling van dit model.

Belangrijke onderdelen van het hier geschetste theoretisch model zijn gebaseerd op
empirische gegevens uit het besproken onderzoek onder niet- en wel-deelnemers
van lagere functieniveaus en het vervolgonderzoek onder functionarissen van hoger
niveau. Er is nog geen sprake van toetsing van dit model als geheel.
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Figuur5.1 Het ervaringsmodel van de particulierestrateeg, waarin de diverse factoren zijn
geïntegreerd die direct of indirect van invloed Zijn op de tendentie tot ervaringsverruiming
i.c. op de beroepsmatige flexibiliteit van ouder wordende personeelsleden, waarvan
scholtngsdeelname onderdeel uitmaakt

Aanvullend onderzoek zou zich ons inziens met name dienen te concentreren op de
volgende punten:
a. de veronderstelde conceptuele samenhang van aspecten die, naast scholings-

deelname, deel uitmaken van de beroepsmatige flexibiliteit (- tendentie tot
ervaringsverruiming);

b. meer inzicht in de leeftijden waarop en de omstandigheden waaronder de erva-
ringsopbouw van personeelsleden een relatief sterke neiging tot concentratie
vertoont;

c. het `werkelijke' effect van tendentie tot ervaringsverruiming op diverse aspecten
van utiliteit, zoals arbeidsproduktiviteit, deelname aan vervolgopleidingen,
loopbaanontwikkeling en welbevinden;

d. de rol van een toenemende chronologische leeftijd voor intelligentie-gerela-
teerde aspecten die met recente ervaringsopbouw samenhangen;

e. de invloed van de zogeheten `feitelijke omgevingsverwachting' (zoals aanwezig
bij diverse actoren in de bedrijfskundige en persoonlijke omgeving) op de per-
ceptie daarvan door oudere personeelsleden.

Vooral dit laatste vereist nog veel verdieping, omdat de `feitelijke omgevings-
verwachting' tot dusverre buiten ieder onderzoek is gebleven, terwijl de perceptie
ervan veel invloed blijk[ te hebben op de keuzes van de `particuliere strateeg'.
Enerzijds is meer inzicht op dit punt nodig om [e begrijpen hoe de bij actoren in de
omgeving aanwezige verwachtingen worden gevormd, i.c. in hoeverre de door hen
waargenomen utiliteit en ervaringsopbouw daarbij een rol spelen (of misschien toch
de toenemende leeftijd). Anderzijds is meer inzicht op dit punt nodig omdat het
direct raakt aan de wijze waarop managers met oudere personeelsleden communi-
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ceren over hun scholingsdeelname, of breder, hun ervaringsverruiming. Nadere
analyse van de hiermee samenhangende problematiek kan gevced worden door
oriëntatie op recente theoretische inzichten betreffende besluitvorming en
be'invloeding (zie onder meer Bossuyt, 1991; Brehmer 8c Joyce, 1988; Van den
Brink, 1993; Huberts 8z Kleinnijenhuis, 1994; Van der Pligt, 1993; De Vries, 1993).

De bijdrage die door het hiervoor gepresenteerde model wordt geleverd aan de
theorievorming, wordt gelimiteerd door de ontbrekende concretisering en
empirische onderbouwing op eerdergenoemde punten. Daartegenover staat dat dit
model ruime mogelijkheden biedt voor het interpreteren van probleemsituaties die
de midcareer en zelfs het arbeidsleven overstijgen, omdat de aard van ervaringen
(de verhouding concentratielvariatie) als centraal verklarend concept geldt voor de
(beroepsmatige) flexibiliteit bij het ouder worden, een benadering die evident
afwijkt van gangbare opvattingen die in de `second age' (en daarna) uitgaan van
algemeen geldige ontwikkelingsstadia (Andriessen, 1984; Erikson, 1982; Levinson,
1986 en 1989).

5.3 Praktische implicaties

De resultaten en conclusies die uit de diverse onderzoeken naar voren zijn
gekomen, zijn te vertalen naar diverse praktische implicaties. Deze kunnen worden
geordend naar een drietal invalshoeken of niveaus, namelijk:
- afdelingsniveau, dat wil zeggen implicaties gericht op het concrete handelen van

de oudere medewerker zelf en diens directe manager;
- opleidingsniveau, dat wil zeggen implicaties gericht op de opzet en uitvoering

van (formele) leeractiviteiten;
- beleidsnivcau, dat wil zeggen implicaties gericht op een afdelingen overstijgend

beleidskader.

5.3.1 Afde[ingsniveau

Onderzoeksbevindingen geven allereerst aan dat de communicatie tussen oudere
personeelsleden en hun directe managers over HRD-activiteiten veel te wensen
over laat. Dit zou een gevolg kunnen zijn van een visie op HRM die wel wordt
aangeduid als een `harde' versie van HRM (zie Guest, 1987; Storey, 1987; Legge,
1989), waarbij managers bepaalde ontwikkelingsmogelijkheden bewust blokkeren
voor oudere personeelsleden en slechts selectief openstellen voor jongere
personeelsleden (voor zover daarvan voldoende economisch rendement wordt
verwacht). De verkregen gegevens geven echter veeleer de indruk dat bij managers
sprake is van liberalisme en terughoudendheid, dan van een bewuste keuze voor een
`harde' versie van HRM.
Deze conclusie maakt het van bijzonder belang dat oudere personeelsleden Zelf
initiatieven nemen tot individuele opleidingsplannen en -voorstellen.
Daarvoor is het wenselijk dat door hen een actieve oriëntatie plaatsvindt met betrek-
king tot:
- verbeteringsmogelijkheden van loopbaanperspectieven op kortere en langere

termijn (inclusief het voorkómen van disfunctioneren binnen de huidige functie
en de kansen op inzetbaarheid in functies van gelijk niveau);

152



- eigen ervaringsopbouw en meer in het bijzonder recente ervaringen met
(formele) leeractiviteiten;

-`dissatisfiers', zoals onderwijskundige condities en bedrijfskundige facilitaire
condities, die mogelijke deelnamebelemmeringen kunnen wegnemen;

- omgevingsverwachting of -druk om al of niet deel te nemen, zowel in de
persoonlijke als in de bedrijfskundige omgeving.

Het is wenselijk dat de directe manager zich zo goed mogelijk oriënteert op de
meeste van de hiervoor genoemde zaken. Adequate informatie over een en ander is
voor de directe manager zeer relevant om zelf tot een realistisch verwachtingsbeeld
omtrent scholingsdeelname te komen. Ook uit ander onderzoek blijkt (zie Boerlijst,
Van der Heijden 8z Van Assen, 1993) dat managers vaak gericht zijn op louter
`instrumenteel gebruik' van personeel ten behoeve van hun eigen arbeidsprodukti-
viteit en loopbaanperspectief, maar dat zij doorgaans zeer weinig informatie over'
oudere personeelsleden hebben. Daardoor zijn hun verwachtingen vaak slecht
gefundeerd. Paradoxaal genoeg blijken dergelijke verwachtingen, althans de per-
ceptie ervan door oudere personeelsleden, van grote invlced op hun scholingsdeel-
name. Die wetenschap alleen al zou voor managers een belangrijke reden mceten
zijn voor een zorgvuldige oriëntatie als basis voor planmatig handelen, i.c. het
vroegtijdig en systematisch bespreken en aanbieden van mogelijkheden om nieuwe
kwalificaties te verwerven door middel van scholingsdeelname of anderszins.
Gezien de eerder vastgestelde samenhang van formele en informele leeractiviteiten
dienen managers zich niet te beperken tot opleidingsmogelijkheden. Om met
Hendry en Pettigrew te spreken: `It's too easy to equate formal training with
learning' (Hendry 8z Pettigrew, 1990, p. 19). Zowel voor managers als voor
(oudere) medewerkers geldt dat zij bij een oriëntatie op ontwikkelingsmogelijk-
heden elk van de vier eerder onderscheiden categorieën van leeractiviteiten (zie
paragraaf 1.2.3) dienen te betrekken.

Uiteraard is het van bijzonder belang dat deze oriën[atie in goed overleg tussen
manager en medewerker plaatsvindt. Dat is niet alleen van belang omdat het
eenvoudigweg tot de verantwoordelijkheden van een manager behoort hierover met
alle (dus ook met oudere) medewerkers te communiceren. Het is ook van belang
voor de kwaliteit van de besluitvorming. Enerzijds heeft een manager doorgaans
meer zicht en ook invloed op loopbaanperspectieven en op bepaalde `dissatisiiers'
zoals met name bedrijfskundige facilitaire condities. Anderzijds heeft een mede-
werker meer zicht op zaken zoals diens eigen (recente) ervaringsopbouw en ver-
wachtingen vanuit diens persoonlijke omgeving. Zeker waar he[ langdurige, ver-
bredende opleidingen betreft, is het van groot belang rekening te houden met en in
te spelen op verwachtingen die in de directe persoonlijke omgeving bestaan, hoe
moeilijk dat overigens vaak ook zal zijn. Het belang daarvan lijki zo groot dat het
oudere personeelsleden in een moeilijk pakket kan brengen indien de verwach-
tingen vanuit de persoonlijke omgeving genegeerd zouden worden.

Samenvattend betekent een en ander dat de oudere werknemer en vooral ook diens
manager maatregelen dienen te nemen om tot adequate informatie en communicatie
over deelnamebeslissingen te komen. Het opmerkelijke is dat dit een zo weinig
bijzondere implicatie is, dat het vooral opmerkelijk mag heten, dat dit niet reeds in
belangrijke mate gebeurt.
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5.3.2 Op[eidingsniveau

Voor oudere personeelsleden, vooral voor degenen die lager opgeleid zijn en~of
weinig (recente) opleidingservaring hebben, blijken bepaalde onderwijskundige
condities van belang te zijn bij wijze van `adapiatiestrategie' of `verleidingsstra-
tegie'. Dit betekent dat de aanwezigheid van dergelijke condities hen over deel-
namedrempels heen kan helpen door op die wijze rekening te houden met hun
haalbaarheidsperceptie en de door hen gewenste attractiviteit.
Als vuistregels voor de inrichting (opzet en uitvoering) van opleidingen zijn de
eerder globaal aangeduide zes clusters van onderwijskundige grondprincipes nader
uitgewerkt en bovendien nader onderzocht. Alvorens daarop in te gaan wordt hierna
van deze zes grondprincipes eerst een beknopte beschrijving gegeven.

Grondprincipe A: actieve verwerking
Het is voor volwassenen met het toenemen van leeftijd en ervaring steeds belang-
rijker dat nieuwe leerstof actief wordt verwerkt. Ofschoon volwassenen, vooral in
onzekere situaties, nogal eens `de kat uit de boom kijken' en dan dus receptief, pas-
sief leren, is het van belang dat zij mentaal actief bezig zijn. Een actief-structure-
rende aanpak door de lerende betekent eveneens dat het zonder meer memoriseren,
klakkeloos van buiten leren, moet worden voorkomen. Zelfstandig (of inet enige
hulp) verbanden leggen binnen de leerstof heeft een positieve invloed op de
leerresultaten. Dat geldt eens te meer voor het leren van geheel nieuwe zaken, bij
voorbeeld als het gaat om omscholing naar geheel andere taken, die buiten iemands
ervaringsdomein liggen. Aanvullingen binnen iemands ervaringsdomein worden
relatief gemakkelijk geleerd, ook wel zonder expliciet een actief-structurerende
aanpak te hanteren.

Grondprincipe B: systematische feedback
Een volwassene heeft de nodige levenservaring opgedaan: in leersituaties, in werk-
situaties en ook daarbuiten. Vanuit bepaalde, in de loop der jaren opgebouwde pre-
concepties (opgebouwd door ervaringen) kijken volwassenen naar nieuwe omge-
vingen, nieuwe leersituaties en nieuwe kennis. Door vanuit `ingesle[en' pre-concep-
ties te kijken naar nieuwe leerstof kunnen nogal eens gauw vertekeningen en
misverstanden ontstaan. Daarom is systematische feedback tijdens het leerproces
van groot belang, per deelstap of fase. Dat impliceert dat de inhoud van de feedback
specifiek en concreet dient te worden gegeven en bovendien dat de frequentie van
het aantal feedback-momenten nogal hoog zal moeten zijn. Iets wat slecht of
verkeerd begrepen wordt, kan het beste meteen en nauwkeurig bijgestuurd worden,
opdat iemand het spoor niet geheel bijster raakt.

Grondprincipe C: herkenbaar begrippenkader
Hierbij gaat het erom dat de volwassene, vanuit in het verleden opgedane ervarin-
gen, de kern van de leerstof althans gedeeltelijk kan herkennen, kan plaatsen. Hoe
paradoxaal het ook klinkt, juist bij het lcren van geheel nieuwe zaken is het nodig
ter oriëntatie te refereren aan relevante voorkennis en om bekende termen, feiten,
concepten en gebeurtenissen te actualiseren, naar voren te halen. Het is essentieel
dat de volwassene woorden, situaties en ervaringen waarmee hij vertrouwd is, her-
kent in voorbeelden, opdrachten e.d., vooral in de aanvangsfase van een opleiding.
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Tevens is het van belang dat de kernbegrippen en concepten die in de opleiding
worden behandeld, in samenhang met elkaar worden geïntroduceerd en worden
gerelateerd aan de geactualiseerde voorkennis. Zo ontstaat een basaal oriënterings-
kader waaraan gedurende de opleiding steeds gerefereerd kan worden als een
`bekende kapstok' voor nieuwe kennis.

Grondprincipe D: directe toepasbaarheid
De leermotivatie en het leereffect kunnen in positieve zin worden beïnvloed door
de directe toepasbaarheid van opleidingsinhouden, zeker als het gaat om het leren
van geheel nieuwe zaken. Een volwassene stelt eerder dan een kind de vraag, of het
leren van nieuwe dingen wel zinvol is en wat hij met het geleerde op korte termijn
kan doen.
De functionele toepasbaarheid van een opleiding als geheel is dus zeker van belang
en een concreet beeld van toepassingsperspectieven kort na het einde van de
opleiding mag niet ontbreken. Het is evenwel ook wenselijk dat de opleiding
zodanig is opgebouwd dat de volwassenen reeds na een of twee lessen of bijeen-
komsten de relevantie van het geleerde kunnen ervaren. Zeker als het gaat om
nieuwe kennisdomeinen, is het noodzakelijk de vertaalslag tussen theorie en prak-
tijk zo klein mogelijk te houden. Illustraties van concrete toepassingsmogelijk-
heden zijn voor volwassenen doorgaans van meer belang dan algemeen geldige,
abstracte regels en modellen.

Grondprincipe E: aangepaste sociale context
Voor volwassenen met veel ervaring op bepaalde terreinen is het van belang dat het
leren van nieuwe zaken in een vriendelijke, sociale sfeer gebeurt. Competitie en
concurrentie tussen cursisten dienen te worden vermeden. Corrigerende aanwijzin-
gen door de docent dienen op `beschermende' wijze te worden overgebracht. Neer-
buigend en zeker kwetsend optreden van docenten dient voorkomen te worden: het
is wenselijk gelijkwaardigheid na te streven bij interac[ies tussen docent en cursis[.
Zeker bij langdurige opleidingen in een nieuw vakgebied is veel sociale support van
belang, niet alleen vanuit de docenr samenwerking tussen twee of ineer cursisten
kan van groot belang zijn, terwijl een motiverende houding vanuit de privé-situatie
ook zeer wenselijk is bij opleidingen van een of ineer jaar. Volwassenen zijn
doorgaans kritischer ten opzichte van de sociale context waarbinnen zij leren dan
kinderen. Men kan stellen dat zij minder tolerant staan tegenover, of zich meer
belemmerd achten in een leersituatie die afwijkt van de sociaal-culturele omgeving
waaraan zij gewend zijn.

Grondprincipe F: aangepaste logistieke context
Ook de logistieke inrichting van een opleidingsprogramma voor volwassenen dient
aan bijzondere kenmerken te voldoen. Voor volwassenen die veel levenservaring
hebben en die geconfronteerd worden met het leren van geheel nieuwe zaken is het
gevoel belangrijk dat zij de leersituatie kunnen overzien en beheersen, c.q. beïn-
vloeden. Enerzijds wil men vooraf graag een overzichtelijk programma, opdat men
weet waaraan men toe is, wat men kan verwachten. Anderzijds is een flexibele
planning van tijd en inhoud wenselijk: het programma mag niet als een dwangbuis
worden beleefd. Vooral het tempo dient bij het leren van geheel nieuwe kennis-
gebieden nogal eens naar beneden toe te worden bijgesteld. Een flexibele, ruime
tijdsplanning en een vrij open, naar behoefte aan te passen inhoudelijke invulling
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van het programma lijken enigszins strijdig met de gewenste overzichtelijkheid van
het programma. Dat heeft alles te maken met de onzekerheid die mensen met veel
ervaring kenmerkt, indien zij met geheel nieuwe (leer)situaties worden
geconfronteerd.

In eerder besproken onderzcek is aangetoond (zie paragraaf 3.3) dat dergelijke
onderwijskundige condities attractief en deelname-faciliterend zijn voor oudere
personeelsleden. Dergelijke condities zijn als `dissatisfiers' aan te merken.
Afwezigheid ervan belemmert deelname, in het bijzonder bij geringe opleidings-
ervaring in het (recente) verleden. Belangrijk is evenwel dat verwachtingen omtrent
deze onderwijskundige condities niet op drijfzand berusten. Daarvoor is betrouw-
bare informatie hieromtrent aan potentiële deelnemers een voorwaarde: onterecht
negatieve verwachtingen betekenen een onnodige drempel, onterecht positieve
verwachtingen betekenen een vergroot uitvalrisico (zie ook Noe 8z Wilk, 1993).

Bij de litera[uurs[udie naar wenselijke onderwijskundige condities is opgemerkt
(zie paragraaf 3.2) dat vaak niet duidelijk is in hceverre deze van belang zijn om
deelname te bevorderen dan wel om betere resultaten te bereiken. De in hoofdstuk
3 besproken onderzoeken hebben de deelnamebevorderende waarde van deze
condities aangetoond. Inmiddels is ook over de leerresultaatbevorderende waarde
iets meer bekend. Er is in een vervolgstudie nagegaan in hoeverre de door ervaren
opleiders gepercipieerde aanwezigheid van deze onderwijskundige condities
samenhangt met de latere examenresultaten van deelnemers (Azier 8r Van Rijn,
1994). In deze studie is een positief verband tussen beide gevonden, een verband
dat vooral sterk is indien met elk van de zes condities tegelijk rekening wordt
gehouden. Gezien de beperkte reikwijdte van dit onderzoek (beperkt tot één type
opleiding bij 14 cursusgroepen van lager niveau) blijft aanvullend onderzoek
wenselijk. Nader onderzoek zou bij voorkeur gericht dienen te zijn op opleidings-
effectiviteit in ruimere zin, dat wil zeggen niet slechts op leerprestaties, maar ook
op arbeidsprestaties. Dat is onder meer van belang, omdat opleidingseffectiviteit
mede afhankelijk van ervaring en leeftijd sterk kan variëren (zie Baracat 8z
Marquié, 1994).

Het lijkt overigens niet wenselijk om alleen maar te streven naar maximale adap-
tatie en drempelverlaging. Voortdurend contextgebonden, zogenaamd gesitueerd
leren (zie onder meer Brown, Collins 8c Duguid, 1989; Collins, Brown 8c Newman,
1989) kan op gespannen voet staan met het bereiken van generieke transfer, i.c. het
kunnen toepassen van het geleerde in sterk veranderende werksituaties (vergelijk
Vermunt, 1992, p. 29). Verbreding van scholingservaring zal doorgaans mede als
effect hebben dat de noodzaak van adaptatie afneemt. Het ligt in de rede dit effect
systematisch te bevorderen door het nemen van maatregelen die gericht zijn op het
stimuleren van een adequate leerstijl: een constructieve, zelfstandige wijze van
leren (zie onder meer Candy, 1991; Teurlings, 1993; Vermunt, 1992, 1994a en
1994b). Een adequate leerstijl is eens te meer van belang, omdat de positieve conse-
quenties daarvan zich niet beperken tot formele leeractiviteiten, maar bovendien
een gunstige invloed hebben op informele leeractiviteiten.
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5.3.3 Beleidsniveau

Een laatste cluster van praktische impticaties is gericht op uitgangspunten en aan-
wijzingen voor een beleidskader, dat wil zeggen beleidsmatige implicaties op
afdelingsoverstijgend niveau.
De resultaten en conclusies die uit deze studie naar voren zijn gekomen, vormen
aanleiding voor een viertal beleidsmatige implicaties.

Activeren van ervaringsvariatie in vroegere [oopbaanfasen
Zeker in de eerste loopbaanhelft (tot ca. 45 jaar) is het van belang ervaringsvariatie
sterk te stimuleren:
a. op leerstrategisch gebied, door een verscheidenheid van formele en informele

leeractiviteiten te stimuleren;
b. op vakinhoudelijk gebied, door een verscheidenheid van taken en functies te

stimuleren;
c. op sociaal-cultureel gebied, door een verscheidenheid van (professionele)

relaties en netwerken te stimuleren.

Het is daarbij van belang niet te streven naar een bonte lappendeken van ervaringen;
dat zou meer tenderen naar wat wij eerder hebben aangeduid als ervaringsfragmen-
tatie. Het is veeleer een kwestie van het bewust opbouwen van `dakpansgewijs'
gegroepeerde variaties. Een daarop gericht beleid blijkt mede van belang voor een
optimale arbeidsproduktiviteit (zie onder meer Van Assen, 1990a en 1990b; Van
Assen 8z Keijsers, 1993; Brugman, 1994).

Benutten van ervaringsconcentratie in latere loopbaanfasen
Het beperken van ervaringsvariatie tijdens de vroege loopbaanfasen bevordert het
`kweken van vastlopers'. Hoe later in de loopbaan, hoe geringer dit gevaar. Vanaf
50- à 55-jarige leeftijd is het zowel uit oogpunt van arbeidsproduktiviteit, als uit
oogpunt van belastbaarheid van belang in te spelen op de expertise die oudere
personeelsleden hebben opgedaan. Door binnen plants, afdelingen en teams rollen
en taakpakketten toe te snijden op verworven ervaringen en specialisaties wordt
bovendien vroegtijdige uitval uit het arbeidsproces en onnodige demotie zoveel
mogelijk voorkomen. Een dergelijke beleidslijn sluit ook nauw aan bij het
zogeheten SOC-model (Baltes, 1987 en 1993; Baltes 8z Baltes, 1990), dat eerder in
deze studie is besproken (paragraaf 4.2.3) en dat een passend uitgangspunt lijkt
voor een meeromvattend zogeheten ouderenbeleid. Indien op dergelijke wijze de
belasting en de belastbaarheid beter op elkaar worden afgestemd (mogelijkheden
voor minder en~of eenvoudiger werk), betekent dat overigens niet dat oudere
personeelsleden `vrijgesteld' zouden moeten worden van formele en informele
leeractiviteiten. Het is veeleer zo dat de leeractiviteiten zich kunnen beperken tot
een versmald ervaringsdomein.

Ruimte voor differentiatie
Mede onder invloed van de beperkte arbeidsparticipatie van vijftig-plussers in ons
land, zijn de afgelopen jaren nogal wat studies verschenen die geheel of gedeeltelijk
zijn gewijd aan ouderenbeleid, seniorenbeleid, leeftijdsbewust personeelsbeleid,
leeftijdsgericht personeelsbeleid of andere daarop gelijkende namen (zie onder
meer Allaart, Praat 8z Vosse, 1992; Dresens, 1991; Freese 8z Schalk, 1995;
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Kerkhoff, 1993; Van der Kloet, Sikkema 8z Boom, 1994; Schluter 8i Schabracq,
1994). Een probleem dat deze en andere studies constateren is dat veel
beleidsmaatregelen vergaande consequenties hebben voor de stigmatisering en
afvloeiing van oudere werknemers.
Dat is onder meer een probleem vanwege de eenzijdige leeftijdsopbouw van de
bezetting die in veel organisaties of organisatie-onderdelen ontstaat en vanwege de
weinig adequate standaardbehandeling waarmee oudere personeelsleden vaak te
maken krijgen.

Een ongedifferentieerde leeftijdsopbouw van de bezetting door generieke afvloei-
ingsmaatregelen vanaf een voor iedereen geldende leeftijd betekent dat een bepaald
type `wijsheid' (`expert knowledge in fundamental pragmatics') tot een zeer schaars
goed wordt (vergelijk Baltes 8z Smith, 1990). Een dergelijke aanpak kan ongewild
tegelijkertijd leiden tot `overrelativeren' en `verabsoluteren' van beslissingen om-
trent bepaalde strategische kerncompetenties, omdat een nuancerende en reflecte-
rende `eerste kamer' binnen dergelijke organisaties of organisatie-onderdelen goed-
deels ontbreekt. Het paradoxale is dat dit gemis soms op korte termijn nog tot een
gevoel van `ongehinderdheid' en zelfs tot enige euforie kan leiden.

rEen ongedifferentieerd op strakke leeftijdsmaatregelen gebaseerd beleid doet
bovendien onrecht aan de enorme individuele verschillen, verschillen die met de
leeftijd alleen maar toenemen. Het is dan ook van belang de hiervoor genoemde
leeftijdsgrenzen slechts als grove beleidsindicatoren te beschouwen en bij de
vertaling ervan in concrete HRD-maatregelen in te spelen op feitelijk aanwezige
individuele verschillen, meer in het bijzonder op verschillen in ervaringsopbouw.
Niet alleen vanwege vecschillen tussen personen, maar ook vanwege verschillen
tussen functietypen, is differentiatie in HRD-maatregelen nodig. Functies waarvoor
een vergaande kennisintensiteit of een langdurige relatie-opbouw wenselijk is, zijn
gebaat bij functiehouders met een relatief beperkte ervaringsvariatie, althans zeker
op vakinhoudelijk gebied. Preventie van al te grote concentratie kan in dergelijke
situaties bijvoorbeeld gezocht worden in extra aandacht voor voldoende
ervaríngsvariatie op leerstrategisch gebied.

Wil echter op passende wijze ingespeeld kunnen worden op diverse genoemde
verschillen dan stelt dat eisen aan het personeelsmanagement op operationeel

~niveau. Daarmee komen wij bij een laatste beleidsmatige implícatie.

Randcondities voor adequaat handelen in de lijn
Van lijnmanagers (en hun personeelsadviseurs) mag niet zonder meer worden ver-
wacht dat zij op adequate wijze uitvoering kunnen geven aan een gedifferentieerd
ouderenbeleid.

Allereerst is daarvoor nodig, dat zij inzicht verwerven in het belang van ervarings-
opbouw en meer in het bijzonder in het belang van factoren die scholingsdeelname
kunnen beïnvloeden. Ofschoon dit inzicht op meerdere manieren kan worden
verworven, is het duidelijk dat het verstrekken van beleidsnota's en brochures daar-
toe doorgaans onvoldoende is.
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In de tweede plaats dienen bepaalde `mythen' te worden ontzenuwd die belemme-
rend werken bij het toepassen van differentiatiemaatregelen. Wij geven een tweetal
voorbeelden:

1. Waar gestandaardiseerde functieprofielen zijn geworden tot het onwrikbaar fun-
dament van bureaucratisch handelen, mag niet worden verwacht dat taakconstel-
laties worden toegesneden op oudere personeelsleden om hun expertise optimaal te
benutten; het is echter een misverstand te denken dat welke functieprofielen dan
ook eerst overboord moeten als onvoorwaardelijke conditie om belasting en belast-
baarheid op elkaar af te kunnen stemmen.

2. Waar een `heilig geloof' bestaat in de onveranderlijkheid van bepaalde persoons-
en gedragskenmerken en onwetendheid bestaat omtrent de zeer beperkte invloed
van dergelijke algemene disposities op specifieke arbeidsprestaties, mag niet
worden verwacht dat oudere personeelsleden worden opgeleid voor bepaalde
sociaal-emotionele doelen en blijft (externe) mobiliteit en `kant-en-klaar' recruteren
ongeveer de enige aanpak om in bepaalde `nieuwe' competenties te voorzien.

In de derde plaats is het van belang dat managers beoordeeld en beloond worden op
een adequaat personeelsmanagement, ook wat het personeelsmanagement voor
ouderen betreft. Daarmee raken wij een zwak punt. Zeker bij managers van min of
meer autonome eenheden is dat eerder uitzondering dan regel (zie onder meer Van
Hoorn, 1991).
Natuurlijk gaat het in het voorgaande slechts om randcondities. Het kan niet de
bedoeling zijn managers van min of ineer autonome eenheden op dit punt hun
vrijheidsgraden geheel te ontnemen. Er dient gestreefd te worden naar een optimaal
evenwicht tussen de beperking van een centraal beleidskader en de vrijheid van
decentrale autonomie. Over datgene wat als optimaal geldt in deze is echter zeer
weinig bekend. Nader onderzoek over optimale beleidsvoorwaarden voor het
adequaat functioneren van decentraal opgestelde managers, met name voor het
adequaat functioneren op het gebied van personeelsmanagement, is dan ook
wenselijk om tot een evenwichtige relatie te komen tussen `moeders en dochters'
(Van Hoorn, 1991, p. 117-120).

5.4 Slot

Naast de eerder geschetste theoretische en praktische implicaties en de daarmee
verbonden suggesties voor verder onderzoek is het niet zonder belang enkele
actuele ontwikkelingen binnen arbeidsorganisaties te signaleren die hun gevolgen
zullen hebben voor de opleidingsdeelname en, breder, voor de beroepsmatige
flexibiliteit van oudere personeelsleden.

Allereers[ bestaat de laatste jaren een toenemende aandacht voor een verschijnsel
dat wel aangeduid wordt als collectief leren, i.c. het leren van organisaties (zie
onder meer Bomers, 1991, Coopy, 1995; Dixon, 1991; Pedler, Burgoyne 8c
Boydell, 1991; Senge, 1990; Swieringa 8z Wierdsma, 1990; Van der Zee, 1989 en
1993). Het als samenwerkende groep leren inspelen op omgevingsveranderingen
kan als kenmerkend worden beschouwd voor collectief leren. Het gaat hier evenwel
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om een begrip dat, net als daarmee verwante begrippen, zoals `organizational
learning' en `learning organization', geen eenduidige, algemeen geaccepteerde om-
schrijving kent. Toch is wel duidelijk dat collectief leren niet los te zien is van
individueel leren. Bepaalde vormen van individueel leren worden wel als
voorwaardelijk beschouwd voor collectief leren. Dit geldt in het bijzonder voor
diverse vormen van leren die geïntegreerd in het dagelijks handelen plaatsvinden en
die onder meer worden aangeduid als informeel leren en impliciet leren, ofschoon
ook deze begrippen niet scherp zijn gedefinieerd (zie onder meer Cheng, 1989;
Myers 8c Conner, 1992; Schwartz 8z Reisberg, 1991; Watkins 8z Marsick, 1992).
Een belangrijke vraag in dit verband is hoe individueel en collectief leren met
elkaar samenhangen. Gezien de in deze studie aangetroffen bevindingen, dat oudere
personeelsleden in het algemeen `meeproiiteren' als binnen een organisatie de
aandacht voor leeractiviteiten in zijn algemeenheid toeneemt, ligt het in de rede te
veronderstellen dat de hiervoor geschetste ontwikkeling inzake het leren van
organisaties mede een positieve invloed kan hebben op de mogelijkheden tot
ervaringsverruiming van oudere werknemers. Nader onderzoek is echter nodig:
zowel naar de relatie tussen individueel en collectief leren, als naar de mate waarin
de beroepsmatige flexibiliteit van oudere personeelsleden in een dergelijke context
positief wordt beïnvloed.

In de tweede plaats is de laatste jaren sprake van een ontwikkeling tot het opdelen
van grote organisaties in kleinere min of ineer autonome business units waarbij
`centrale interventiemacht' wordt verruild voor `federalisme'. Dergelijke business
units zijn `behalve elkaars partners in een concern evenzeer elkaars concurrenten'
(Van Dijck, 1991, p. 117).
De eerder gebruikte metafoor van een evenwichtige relatie tussen moeders en doch-
ters kan dan worden bijgesteld in de richting van `volwassen dochters die op eigen
benen staan', waarbij deze mondige kinderen zelf bepalen hoe zij hun onderlinge
contacten onderhouden. Een vraag daarbij is in hoeverre managers van dergelijke
in hoge mate zelfstandige en relatief kleine eenheden zodanig gericht zijn op
`kwartaalcijfers', op produktiviteit op korte termijn, dat diepte-investeringen, met
name ook in verbredende opleidingen, vaak worden `vergeten' en tot `achterstallig
onderhoud' leiden (Mintzberg, 1989; Thijs, 1991; Thijssen, 1990).
Ook deze ontwikkeling is nog niet uitgekristalliseerd en de gevolgen ervan voor het
investeren in scholing van oudere (maar ook van andere) personeelsleden, zijn
zeker niet duidelijk. Meer in het algemeen is het mogelijk dat het leiding geven aan
kleinere business units een stijl van `instrumenteel management' bevordert, maar
ook daaromtrent is weinig bekend. Een onderzoeksveld ligt hier nog nagenoeg
braak.

Een laatste ontwikkeling hangt samen met het streven naar een `lean' bedrijfs-
concept, i.c. het streven om `slank en lenig' te opereren (Benders, 1991; Schramade,
1994; Womack, Jones 8z Roos, 1991), dat in veel grotere organisaties bestaat en dat
vaak mede tot gevolg heeft dat een aanscherping van segmentatie ontstaat op de
inteme en de externe arbeidsmarkt: een vrij klein primair segment van mede-
werkers in vaste dienst en een vrij groot secundair segment met tijdelijke contracten
(zie onder meer Alaerds, 1995; Fruijtier, 1994; Van der Zwaan, 1994). In het secun-
dair segment bewegen zich in toenemende mate ook hoogwaardige professionals
met een beperkte organisatiebinding, professionals die als `postmoderne nomaden'
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eontracten verzamelen en van klus naar klus trekken (Arthur, 1994; Bolweg 8c
Maenhout, 1995; DeFillippi 8z Arthur, 1994; Fortuyn, 1994; Mirvis 8z Hall, 1994,
Van der Zee, 1994). Een dergelijke ontwikkeling, die de nadagen van het fife time
employment lijkt te markeren, kan niet anders dan gevolgen hebben voor de
investeringen in leeractiviteiten, formeel of informeel van aard (Taillieu, 1995).
Ofschoon in sommige publikaties wordt aangegeven dat de tijdelijke werkgevers in
deze een belangrijke verantwoordelijkheid hebben (Waterman, Waterman 8c
Collard, 1994), lijkt het veeleer voor de hand te liggen, dat bij het doorzetten van
deze ontwikkeling nóg meer nadruk komt te liggen op het eigen handelen van de
`particuliere strateeg' dan thans reeds het geval is. In een dergelijke context is het
verre van denkbeeldig dat de `particuliere strateeg' reeds vroeg in zijn loopbaan zal
tenderen naar een keuze voor een relatief sterke ervaringsconcentratie.

161



Summary
Learning, age and career prospect
Training participation by older employees as a
component of Human Resource Development

As a starting point for this thesis, the following question was formulated in Chapter l:
Which factors have an effect on the training participation of older employees?
Problems which refer to the career prospects of older employees are the main
reason for a study with regazds to this question.
Due to the numerous changes taking place in organisations nowadays, employees
will often have to acquire new qualifications, even after the start of their career, or
their employability can be in danger.
Training, also called formal leazning activities, is certainly not the only way to
learn. In addition to [hese formal learning activities, informal learning activities
such as self-tui[ion and guidance on the job also play an important role in acquiring
new qualifications. Therefore, these informal learning activities are not left aside.
The accent in this study however is on the participation of training, due to its
increasing importance for career opportunities on the internal and external labour
markets.

A first literature study has shown that from a certain age (from 35 or 40 years)
employees participate less in training, although there seem to be large differences
between employees within the same age group. However, the consulted literature
concerning training participation does not render a clear insight into the categories
of factors which seem to be the most important for explaining these participation
differences and which therefore would qualify for further research.

In Chapter 2 details concerning the employability issue of older employees are
dealt with. It has been observed that employability problems usually increase as the
years mount and that they often result in an early retirement from the employment,
whereas the average age of the (potential) labour force has increased in the last
period and will increase even more in the future.
Publications describing this issue generally defend the opinion that contextual
factors, more than personal factors, influence the restricted employability and
training participation of older employees. Especially contextual factors with an
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organisation-related character, appear from the literature with regards to
employability as very important, which means that especially differences between
organisations or between organisation units are held responsible for differences in
training participation.

Following on from this opinion, two studies have been carried out, in which the or-
ganisation-related factors, i.e. organisation-psychological aspects, are emphasized.
In the first study, it has been looked into, to what extent there is a connection be-
tween the training participation of (older) employees and `rough', sterotyped
organisation characteristics which are distinguished in several organisation-
psychological models. T'he most important conclusion of this study, for which 57
organisations were examined, can be summarized as follows.
Between the most current types of learning activities of employees in organisations
and some clusters of `rough' ideal-typical organisation characteristics, there gen-
erally appears to be a clear connection. However, this connection is lacking if the
group of older employees in particular is examined.

The possibility that less large-mesh organisation-related factors might offer better
leads for explaining the training participation among older employees (from 35
years) has resulted in a case-study at four local banks. For the setting up of this
study, literature of Human Resource Management (HRM) was used, at least,
specific organisation-related conditions derived from HRM-literature, which could
have an effect on the training participation of (older) employees.
On the basis of this study it was concluded that the training participation of people
over 35 is more a question of `managerial impact' (- direct consequence of the
present management) than of `contextual pressure' (- `forcing' influence from the
environment). Although, the meaning of `managerial impact' for training
participation remains limited, also as a result of managers often being reserved with
giving advice concerning development possibilities and showing little commitment
to the development possibilities of older employees.

Due to the modes[ results of the two previous studies concerned with organisation-
related factors, another approach was chosen in Chapter 3. Whereby, the suggestion
has been followed from the respondents who were involved in the last study,
namely that learning situation-related factors can be of great importance for the
training participation by older employees. This means that preconceptions and
perceptions with regards to the planning and implementation of a training can have
an influence on the decision whether or not to participate.

A literature study based on publications concerning adult education has resulted in
a number of specific learning situation-related conditions which, due to their
attractiveness, could improve the training participation of older employees, in
particular, those with lower positions and with a limited training experience.

Furthermore, research was carried out among 94 older employees in total, with ages
varying from 35 to 55 years. The conclusions from this research can be summarized
as follows.
- Older employees (with lower positions) consider attractive learning situation-

related conditions very important for the decision whether or not to participate
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in a long-term `broadening' training: they judge these as obviously more
important than attractive organisation-related conditions such as allowances (for
example being paid for expenses) and facilities (for example time
compensation) and even as slightly more important than the effects of training
participation for better career prospects.
The internal differences between the judgements of older employees are
extremely large: for the explanation of this, differences in age seem to have little
relevance, whereas differences of experience with former received training
come up as very meaningful.

In a further study 79 employees of two various age groups were involved, namely
younger than thirty years and older than forty years. The conclusions of the
previous study summarized for this, were in general confirmed.

Based on the gained insight so far, a theoretical framework was developed in
Chapter 4, in which experience concentration is the key concept. In [his theoretical
framework, it has been assumed that in most cases, with the increasing of age, the
multitude of experience increases and the diversity of experience decreases. The
experience structure in earlier career phases will [herefore show more variety and
in later career phases more concentration. It is however well-founded that wi[hin
the entire group of employees of relatively older age (from approx. 35 years) rather
large differences to the degree of concentration will be seen in three fields: the
learning-strategic field (training experience), the occupational field (job
experience) and the socio-cultural field (network experience).
It is assumed that older employees will participate in training sooner (and more in
general that they will acquire new qualifications sooner) when their experience
structure in their (recent) past can be characterized as more varied and less
concentrated.
The described theoretical framework is also supported by some important studies in
related fields, among others in the field of the life-span developmental psychology
and in particular of the cognitive development of adults.

Based on both the theoretical framework of experience concentration and in
addition to results from previous chapters a number of hypotheses have been set up
concerning factors which directly or indirectly can be connected with the training
participation after the young adulthood.
Subsequently, these hypotheses have been tested in research among persons who do
and do not participate in a`broadening' training, whereby, both a hundred older
employees with lower positions and their managers have been interviewed.

Thc most important conclusions can be summarized as follows.
- Differences between older employees who do and do not participate in a

`broadening' training substantially turn out [o be explained (in an increasing
degree of importance) by: -
á. limiting condítions which can be interpreted as `dissatisfiers' (which means,

it will cause `dissatisfaction' when absent), especially individual-related
conditions (positive self-efficacy) and learning situation-related conditions
(attractive structure of training);

I
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I b. expected utility effects of the training, in particular the estimated
~N~-á- improvementsofcareerprospects;. ~~zefbuo,~~,ast~ru~~e,

` ~ c. several experience related aspects, in particular the recent training
experience;

d. perceptions of the expectation or pressure from the environment with regards
1 to participating in a training, both from private and working environment.
1 A restricted time investment in formal learning activities (training) is obviously

not compensated by a large time investment in informal learning activities (self-
tuition and guidance on the job). It is more a question of interdependency, which
indicates various aspects aimed at experience broadening can be considered one
coherent concept, namely professional flexibility, of which training participation
forms a part.

- Recent experience structure seems to be influenced by earlier experience
structure and less by the increasing of age, while recent experience structure
(next to improvement of career prospects) for its part, appears to be an important

i factor for the present participation expectation of actors out of the private and
; working environment of older employees.

A further study among 243 persons of the same age category (35-55 years) but with
higher positions (managers with a higher education) has generally shown the same
results.

Chapter 5 starts with summarizing the most important research results from
previous chapters.
In addition, a number of theoretical implications of these results are described,
leading to a theoretical model, the so called `experience model for the private
strategist', which can serve as a starting-point for future studies. Several practical
implications which can be indicated because of this thesis have been developed and
put into order on the basis of three levels: unit level (implications for concrete
acting of the older employee and his direct manager), training level (implications
for organizing formal learning activities) and administrative level (implications for
an organisation policy which goes beyond the units).
Finally a global outline of some recent developments is described, which can have
consequences for the training pazticipation of older employees and, broader, for
their professional flexibility as a whole.
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1. Tijdsinvestering in vrijwilligerswerk is wat de opbrengst voor
beroepsmatige flexibiliteit betreft niet minder waard dan betaalde
arbeid.

2. De veronderstelling dat managementkwaliteiten niet zozeer
domein-gebonden maar veeleer generiek van aard zijn, is onjuist en
kan leiden tot managersbenoemingen met een onnodig afbreukrisico.

3. De volkswijsheid die in de uitdrukking `ervaring is de beste
leermeester' wordt geventileerd, is in turbulente tijden slechts als
wijsheid aan te merken na enige aanscherping: `ervaringsvariatie is
de beste leermeester'.

4. Personeelsleden die weinig deelnemen aan opleidingen beschouwen
zichzelf als mensen die relatief veel leren van informele leeractiviteiten,
via zelfstudie of `al doende'. Dat is inderdaad relatief. In het algemeen
blijken degenen die meer opleidingen volgen ook meer tijd te besteden
aan informele leeractiviteiten.

5. De verwachting dat het in opleidingen geleerde tegenwoordig minder
lang 'up to date' blijft dan vroeger, is geen goede reden om sollicitanten
eenzijdig te selecteren op gedragskenmerken. Gedragskenmerken zijn
slechts in beperkte mate tijdstabiel, terwijl gevolgde opleidingen een
redelijke indicator vormen voor de mate waarín nieuwe kwalificaties
zullen worden verworven.

6. De zogenaamde 80~20-regel, die teruggaat op de Constante van Pareto
(Pareto, 1916), wordt vaak gehanteerd bij het beschrijven van
(sociaal-wetenschappelijke) probleemsituaties, maar blijkt zelden
door empirische gegevens te worden ondersteund (Simonton, 1988).
Voor investeringen in de opleiding van personeelsleden voldoet deze
regel zelfs niet als globale indicatie.

7. Het gebruik van metaforen als basis voor modellen in de sociale
wetenschappen vormt een inspiratiebron voor globale theorievorming
maar een belemmering voor theoretische verfijning of vernieuwing.

8. De arbeidsomstandigheden van hedendaagse orkestmusici worden
negatief beïnvloed door de behoefte aan authentieke achttiende-eeuwse
uitvoeringen (vergelijk Allegro, 1992).

9. De gedecentraliseerde bestuurlijke organisatiestructuur van de vroege
Nederlanden is debet aan de belangrijke positie van het Nederlandse
boek in de Europese historie van de boekdrukkunst, maar tevens aan
het beperkte wetenschappelijk onderzoek naar de historie van het
Nederlandse boek in vergelijking tot andere Europese landen (vergelijk
Hoftijzer, 1994).

10. De veronderstelling dat beeldende kunst de mens veredelt en meer
in het algemeen dat esthetiek een positieve inwerking heeft op ethiek
is een misverstand. Het is echter een vruchtbaar misverstand, omdat
het de arbeidsproduktiviteit van kunstenaars stimuleert (vergelijk
De Jongh, 1992).

11. Er is sprake van een denkfout, wanneer men geschriften of uitspraken
als erg `theoretisch' typeert, omdat men deze als niet erg `praktisch'
ervaart. De begrippen `theoretisch' en `praktisch' worden vaak
gehanteerd als polariteiten op eenzelfde schaal. Dat is pertinent onjuist.
De `theoretische' waardering kan zowel gelijk zijn aan alsook afwijken
van de `praktische' waardering.



Stellingen

behorende bij het proefschrift `Leren, leeftijd en loopbaanperspectief'
van J.G.L. Thijssen, te verdedigen op 17 januari 1996
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