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Abstract 

De evaluatie van opleidingseffecten 
Een vergelijking van evaluatiemethoden 

Johan Maes 1 

Luc Sels 2 

Een van de belangrijkste oorzaken van 'onderinvestering' in bedrijfsopleidingen 
betreft de moeilijkheid om de effectiviteit van deze opleidingen te bepalen. Dit 
meetprobleem stelt zich zowel op het niveau van effecten op het leervermogen 
en/ of het gedrag van werknemers en als op het niveau van langetermijneffecten 
op de afdelings- of bedrijfsperformantie. Deze onzekerheid over de effectiviteit of 
het rendement van een bedrijfsopleiding zou de 'rninimalistische' benadering van 
het bedrijfsopleidingsbeleid in de hand werken. De ontwikkeling van accurate 
methoden voor de evaluatie van opleidingseffecten is dan ook een absolute 
prioriteit. Dit onderzoeksrapport bevat een kritische bespreking, vergelijking en 
verdere uitwerking van twee types evaluatie-instrumenten. Enerzijds methoden 
voor de procesevaluatie (hoe wordt een opleiding ervaren door cursisten, vinden zij 
dat de (leer)doelen bereikt zijn, etc.) en anderzijds instrumenten voor de 
productevaluatie. Bij productevaluatie staat de meting van het rendement van 
opleidingen centraal (effecten op productiviteit, kwaliteit, etc.). 
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1. Inleiding 

Een van de belangrijkste vaststellingen in verb and met de opleidingsinspanningen 
van Belgische bedrijven is het lage investeringsniveau (Sels, 1994; Van Assche et 
al., 1995). Met een gemiddelde vormingsinspanning van nauwelijks 0,86% van de 
loonmassa zat Belgie in 1995 duidelijk onder het EU-gemiddelde (Denys, 1996; de 
Brier, 1996). In de drie buurlanden spendeerden de bedrijven gemiddeld twee- tot 
driemaal zoveel aan bedrijfsopleidingen (Denys, 1996; Grunewald et al., 1995; 
Aventur, F. et al., 1995). Deze gemiddelde lage investering wordt slechts in 
beperkte mate verklaard door het ietwat lagere aandeel bedrijven dat aan vorming 
doet. 

Niet enkel op het vlak van de omvang van de opleidingsinvesteringen stell en 
zich problemen. Ook de kwaliteit van het opleidingstraject is veelal voor 
verbetering vatbaar. Het schaarse Vlaamse onderzoek wijst uit dat er slechts in 
weinig bedrijven sprake is van een opleidingsbeleid dat gemtegreerd is in een 
aanwervings- en loopbaanbeleid (Denys, 1991; Sels, 1994; Van Assche et al. 1995). 
Opleidingsdoelen worden zelden vooraf geexpliciteerd. Dit ondermijnt 
vanzelfsprekend de mogelijkheden voor evaluatie van de effectiviteit van 
bedrijfsopleidingen (realisatie van opleidingsdoelen). Een professionele aanpak 
veronderstelt een voortraject (detectie van opleidingsbehoeften, ontwerp van de 
opleiding), een opleidingstraject en een natraject (transfer en evaluatie). Het is 
duidelijk dat van een natraject geen sprake kan zijn als er geen voortraject is en dat 
men pas iets kan evalueren als de doelstellingen van een opleiding klaar en 
duidelijk geformuleerd zijn. 

Veel bedrijven voorzien overigens slechts in 'palliatieve' opleidingen wanneer 
er zich een acute nood stelt. Opleidingsbeleid heeft vaak een ad hoc karakter. Men 
consumeert in zeven haasten een door een externe instantie georganiseerde 
opleiding zonder voorafgaand het aanbod te screenen naar prijs en kwaliteit. 
Meer dan de helft van de Belgische bedrijven heeft overigens geen specifiek 
vormingsbudget (Van Assche et al., 1995). Waar dit budget weI voorkomt, wordt 
het zelden als sturingsinstrument gehanteerd. Bovendien wordt dit budget 
selectief besteed (Denys, 1996). De best geschoolden krijgen veruit de meeste 
bijkomende opleidingskansen. Mattheus is blijkbaar ook de rentmeester van de 
opleidingskas: 'aan wie (veel kwalificaties) heeft, zal gegeven worden'. 

In de wetenschappelijke literatuur worden tal van oorzaken voor de 
onderinvestering in bedrijfsopleidingen aangehaald (De Grip, 1987; Schmid, 1992; 
Streeck, 1992). Een belangrijke oorzaak betreft de moeilijkheid om het rendement, 
de effecten en de effectiviteit van bedrijfsopleidingen te bepalen. Dit 
meetprobleem stelt zich op meerdere niveaus. Vooreerst zijn er weinig accurate 
instrumenten voorhanden om het effect op het leervermogen en/ of het gedrag van 
werknemers te bepalen. Nog moeilijker is de meting van de langetermijneffecten 
op de globale afdelings- of bedrijfsperformantie. Hoeveel toegevoegde waarde, 
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productkwaliteit of operationele flexibiliteit is precies te danken aan 
opleidingsinspanningen ? Deze onzekerheid over de effectiviteit of het rendement 
van een bedrijfsopleiding werkt de 'minimalistische' benadering van het 
bedrijfsopleidingsbeleid in de hand. 

De bouwsector is de zwakst investerende sector met 0,19% van de loonmassa. Ter 
vergelijking: in 1995 lag het niveau van de opleidingsinvesteringen in de 
Nederlandse bouwbedrijven vier maal hoger (Denys, 1996). Niet aIleen de 
omvang van de investeringen loopt achter op het investeringsniveau in andere 
sectoren. Ook de professionalisering van het bedrijfsopleidingsbeleid verloopt er 
traag. Opleiding wordt er in weinig bedrijven op een structurele manier 
benaderd. Een meer accurate uitbouw van bedrijfsopleidingen is voor deze sector 
een absolute prioriteit, temeer daar de bouwsector een van de sectoren is die sterk 
getroffen worden door personeelsvoorzieningsproblemen (d.i. werkgevers krijgen 
sommige vacatures niet opgevuld doordat de op de arbeidsmarkt beschikbare 
reserves niet over de gevraagde opleiding of ervaring beschikken) (Sels & Huys, 
1998; Huys, Stevens & Sels, 1997). In tal van situaties kunnen bedrijven maar 
tegemoet komen aan dit afstemmingsprobleem door 'het heft in eigen handen te 
nemen' en zelf te voorzien in een supplementaire scholing van het personeel. 
Doen ze dat niet, dan riskeren ze voortdurend geconfronteerd te worden met 
kwalificatieproblemen (d.i. in dienst genomen arbeidskrachten zijn niet toereikend 
uitgerust voor de beroepspraktijk). 

Een van de belangrijkste taken van het Fonds voor Vakopleiding in de 
Bouwnijverheid - dit is het sectorale vormingsfonds van de bouwsector - betreft 
de stimulering en ondersteuning van het bedrijfsopleidingsbeleid. In dat kader 
werd de jongste jaren een aantal onderzoeksopdrachten gedelegeerd. In deze 
opdrachten wordt stapsgewijs een instrumentarium opgebouwd dat moet toelaten 
bedrijfsopleidingen beter te structureren en hun effectiviteit te verhogen. In twee 
reeds afgeronde projecten lag de focus volledig op de optimalisering van het zgn. 
voortraject: het signaleren van opleidingsindicaties, de afweging van het 
opleidingsnut, de analyse van de opleidingsbehoeften en het formuleren van 
concrete leerdoelen. Daartoe werden in een eerste, langlopend project 
beroepsprofielen ontwikkeld voor een ruime waaier van ruwbouw- en 
voltooiingsberoepen (Van Hootegem, Sels et al., 1998). Op die basis werd in een 
tweede project een gestandaardiseerd behoeftedetectie-instrument ontwikkeld, het 
zgn. VDOB-instrument (Vragenlijst voor de Detectie van Opleidingsbehoeften in 
de Bouwnijverheid) (Sels, 1998). Dit instrument laat toe te bepalen welke aspecten 
in de opleiding aan bod moeten komen, wat de inhoud van de opleiding moet zijn 
en hoe de doelgroep er precies uitziet. 

Het voorliggende onderzoeksrapport doet verslag van de eerste fase van een 
derde project, dat zich volledig richt op het natraject. In dit project wordt een 
instrumentarium ontwikkeld, op maat van de bouwbedrijven, dat moet toelaten 
bedrijfsopleidingen te evalueren (korte en langetermijneffecten). Het 
onderzoeksrapport geeft een beknopt overzicht en een kritische bespreking van 
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twee soorten evaluatie-instrurnenten. Enerzijds methodieken v~~r de 
procesevaluatie (hoe wordt een opleiding ervaren door de cursisten, vinden de 
cursisten dat de (leer)doelen bereikt zijn, etc.) en anderzijds voor de 
productevaluatie. Bij productevaluatie staat de meting van het rendement van 
opleidingen centraal (effecten op productiviteit, kwaliteit, etc.). 

In een eerste paragraaf staan we stil bij de functies van effectmeting na 
opleiding. Een tweede paragraaf verduidelijkt de diverse niveaus waarop 
effectmeting kan plaatsvinden. In een derde luik worden de in onderwijs en 
bedrijfsleven meest gehanteerde instrumenten besproken en vergeleken. In de 
conclusie wordt gestreefd naar een selectie van evaluatiemethoden op basis van 
hun relevantie voor de bouwbedrijven. 

2. De fundies van evaluatie 

Evaluatie van opleidingen maakt integraal deel uit van elke opleidingscyclus. 
Meer nog, evaluatie vervult een sleutelrol in elk opleidingsproces. Evaluatie zorgt 
voor feedback over de effectiviteit van de gebruikte opleidingstechnieken, over de 
mate waarin gestelde objectieven worden gehaald en over de mate waarin de 
noden, die aan de basis van de opleiding lagen, zijn ingevuld (Bramley, 1996; 
Goldstein, 1993). 

Evaluatie van opleidingen kan meerdere functies vervullen. De eerste en 
belangrijkste functie is ongetwijfeld deze van feedback. We hebben het dan in de 
eerste plaats over de terugkoppeling van informatie aan de instructeurs: 
informatie over de effectiviteit van het opleidingsprogramma, de mate waarin de 
vooropgestelde doelen gehaald zijn, de doeltreffendheid van de gehanteerde 
methoden en technieken. Deze vorm van feedback speelt een essentiele rol in het 
proces van kwaliteitscontrole en -verbetering (Bramley, 1996). Niet enkel de 
instructeurs, maar ook de (interne) opdrachtgever - veelal is dit het 
bedrijfsmanagement - heeft baat bij feedback op basis van evaluaties. Vooral 
feedback over de productiviteitseffecten van de opleiding (Van Sandick & Schaap
Neuteboom, 1993), of meer algemeen geformuleerd, over de toegevoegde waarde 
voor de organisatie is hier van belang. 

Naast feedback is ook de reductie van de onzekerheid over de waarde van 
allerlei certificaten een belangrijke functie van evaluatie. Indien certificaten pas 
uitgereikt worden nadat via een accurate evaluatiemethodiek de toegevoegde 
waarde van de opleiding is aangetoond, komen zulke certificaten de transparantie 
van de arbeidsmarkt ten goede. Het certificaat wordt een soort 'kwaliteitslabel', 
een bewijs van vakmanschap dat de werkgever belangrijke informatie bezorgt 
over de mate waarin kandidaat-werknemers aan de gestelde functie-eisen zullen 
tegemoet komen. 

Evaluatie kan ook het leerproces van de cursisten stimuleren. Vooreerst is 
terugkoppeling van informatie over de effectiviteit van hun opleiding een 
essentieel onderdeel van hun leerproces. Bovendien kan men, door de deelnemers 
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bij de evaluatie te betrekken, bepaalde attitudes losweken die men precies door 
middel van het opleidingsprogramma wil bereiken. Als men bijvoorbeeld een test 
op het einde van de opleiding vooropstelt, zal de deelnemer het leerproces 
doorlopen met deze test in het achterhoofd. De organisatie van de test zal het 
leereffect bij de deelnemer versterken. Dit is een voorbeeld van het zogenaamde 
Hawthorne-effect (Hamblin, 1974). 

Ook is het duidelijk dat de pen van de evaluator een geducht wapen is. 
Evalueren leidt immers tot het verkrijgen van informatie, en informatie betekent 
macht (Bramley, 1996). Het evalueren van opleidingen maakt deze transparanter 
zodat de inhoud en de toegevoegde waarde ervan veel beter gekend is. Op die 
manier wordt het voor werknemers moeilijker om aan intellectueel toerisme te 
doen. Het wordt minder eenvoudig om op basis van een overvloedig met allerlei 
opleidingen gevuld curriculum naar hogere posities op te klimmen. Dankzij 
evaluaties kunnen gevolgde opleidingen beter naar waarde geschat worden -
staan er weI degelijk reele competenties tegenover -, en zo een meer formele 
plaats krijgen in beoordelings- en loopbaanbeleid. 

3. Evaluatieniveaus 

De evaluatie van opleidingen kan in drie verschillende fasen plaatsvinden. Men 
kan de effecten van een opleiding vooreerst tijdens het opleidingsproces proberen 
te meten. Een tweede mogelijkheid is een effectmeting tijdens de uitvoering van 
de job, maar korte tijd na de gevolgde opleiding. De derde weg is een 
effectrneting op langere termijn. 

Volgens Kirkpatrick (1998) verschilt het onderwerp van evaluatie of het niveau 
waarop men evalueert al naargelang de fase waarin de evaluatie plaatsvindt. 
Tijdens de opleiding kan men evalueren op de niveaus van 'reacties' en 'leren'. 
Een evaluatie tijdens de uitvoering van de job, korte tijd na de opleiding situeert 
zich in zijn model op het niveau van het 'gedrag'. De evaluatie op langere termijn 
zal vooral tot doel hebben de effecten op de 'kwaliteit van de organisatie' te meten 
(b.v. beheersbaarheid, productkwaliteit, levertijd, flexibiliteit, productiviteit). We 
vatten samen in onderstaande matrix (Tabell). 
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Tabel1. Cornponentenmatrix 

Tijdstip Niveau 

Tijdens de opleiding REACTIES 

LEREN 

Tijdens de uitvoering van de job GEDRAG 

Effectiviteit organisatie (lange terrnijn) RESULTATEN 

3.1 Reacties 

Zoals het woord 'reactie' aangeeft, meet evaluatie op dit niveau hoe de cursisten 
reageren op het opleidingsprogramma waaraan ze deelnemen. Men meet met 
andere woorden in eerste instantie de tevredenheid van de participanten. Zeker 
voor de organisatoren van zogenaamde 'out-house' of externe opleidingen is een 
grote mate van tevredenheid bij de deelnemers zeer belangrijk, tenminste als de 
opleider in de toekomst nog opdrachten wil verwerven. Ook voor intern 
georganiseerde trainingsprogramma's betekent een grote tevredenheid of 
appreciatie een extra stimulans. 

Men mag in het streven naar positieve reacties echter niet vervallen in het 
doorvoeren van opleidingen met een hoog gehalte aan entertainment, maar 
zonder diepgang of nut. Gemotiveerde deelnemers aan opleidingen omschrijven 
een plezante doch nutteloze opleiding veelal niet als positief aangezien zij de 
training in hoofdzaak op de praktische toepasbaarheid in hun job beoordelen. 
Plezant tijdverlies blijft tijdverlies! Positieve reacties zijn in dit geval dan ook 
verre van evident. 

In tweede instantie komt op het reactieniveau eveneens een verduidelijking van 
het verloop van leerprocessen op het einde van de opleiding aan bod. Daarin 
krijgen de deelnemers feedback over de verschillende fasen en hun 
karakteristieken die men in een leerproces kan onderscheiden. Op die manier 
verkeren de participanten in de mogelijkheid om met kennis van zaken naar hun 
functie terug te keren, wetende welke effecten van de opleiding op welke termijn 
men in de uitvoering van hun job mogelijkerwijze zal ervaren. Deze kennis zorgt 
voor een helpende hand in het eigen individuele leerproces en draagt bij tot het 
beter inschatten van het nut van de opleiding voor de concrete werksituatie. 

3.2 Leren 

'Leren' kan men omschrijven als de mate waarin de attitudes (beroepshoudingen) 
van de deelnemers veranderen, hun kennis uitbreidt of hun vaardigheden vergroten 
ten gevolge van de opleiding. Attitudes of beroepshoudingen, kennis en 
vaardigheden vormen de drie gebieden waarop een opleiding kan inwerken. 
Technische programma's mikken op het aanleren van nieuwe vaardigheden of 
specifieke kennis. Programma's die bijvoorbeeld betrekking hebben op het 
omgaan met diversiteit op de werkplaats richten zich daarentegen op het wijzigen 



6 

van attitudes. Programma's die topics zoals leiderschap, motivatie en 
communicatie bestrijken, kunnen de drie gebieden in het vizier nemen. Evaluatie 
heeft op dit niveau als doel om de geboekte vooruitgang of verandering in kennis, 
vaardigheden en/of beroepshoudingen te meten. Evalueren staat hier gelijk aan 
'testen'. 

Evaluatie kan op dit niveau eveneens betrekking hebben op de methode die 
gebruikt werd om de kennis, vaardigheden en attitudes over te dragen. Vall en de 
resultaten van de deelnemers in groep tegen, dan is het aangewezen naar 
mogelijke oorzaken op zoek te gaan. Die oorzaken zijn zeker niet altijd (en zeker 
nooit aIleen) 'cursistgebonden'. Zo is het best mogelijk dat de gebruikte 
opleidingsmethode niet perfect op de doelgroep was afgestemd. Evaluatie door 
middel van testen levert instructeurs dus ook feedback op over de aangewende 
opleidingsmethode en -inhoud. 

3.3 Gedrag 

Bij evaluatie op dit niveau bestudeert men in hoofdzaak de verandering in gedrag 
die optreedt ten gevolge van het bijwonen van de opleiding. Men meet met 
andere woorden vooral het gebruik (in de context van de job) van de kennis of 
vaardigheden die men tijdens de opleiding heeft opgedaan. Dit kan zowel op 
individueel als op teamniveau. Ook kan men hier zicht krijgen op de praktische 
relevantie of het nut van de opleidingsdoelen. 

Ook dit soort evaluatie laat overigens toe de instructeurs 'retrospectief' 
feedback te geven over de gehanteerde opleidingsmethode. Sommige method en 
kunnen immers op het einde van de opleidingsessies weinig doeltreffend lijken 
terwijl ze na verloop van tijd in de uitvoering van de job toch vruchten blijken af te 
werpen. Ook het omgekeerde is mogelijk. 

Evaluatie op het niveau van het gedrag oogt erg nuttig. Men gaat immers na of 
het geleerde 'getransfereerd' is naar de werkcontext. Opleidingen die niet leiden 
tot een verandering in gedrag op de werkplek worden dan ook veelal als nutteloos 
afgeschreven. Zulke conclusie kan echter erg voorbarig zijn. Ook al is er geen 
meetbaar effect op het gedrag, dan nog kunnen belangrijke resultaten zijn geboekt 
op de lagere niveaus van 'reacties' en'leren'. Zij die bepleiten om onmiddeIlijk op 
dit 'nuttige' derde niveau te evalueren en de vorige twee niveaus als 
onbetekenend links te laten liggen, hebben het lang niet altijd bij het rechte eind 
(Kirkpatrick, 1998). 

Ook al zijn de reacties op een opleiding zeer positief en ook al hebben de 
deelnemers geleerd van de opleiding (niveaus 1 en 2), dan nog is dit geen garantie 
voor een verandering in gedrag. Opdat goede reacties en een 'sprong' in kennis 
vaardigheden ook zouden leiden tot veranderingen in de werksituatie, moet een 
viertal voorwaarden zijn vervuld. Een eerste voorwaarde is dat de persoon in 
kwestie de wil tot verandering in zich moet hebben. Willen is het begin van 
kunnen. Positieve 'reacties' op een opleiding vormen veelal een belangrijke 
voorwaarde om deze wil te creeren. Ten tweede moet de deelnemer weten wat er 
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nadien in de werksituatie van hem of haar wordt verlangd en hoe hij of zij het 
gevraagde kan lever en. Dit wordt mogelijk door het aanleren van die 
vaardigheden en attitudes die de transfer van het nieuw aangeleerde naar de 
praktijk vlotter laten veri open. 

De derde voorwaarde is een positief klimaat en heeft in de eerste plaats 
betrekking op de ondersteurung die de deelnemer na de opleiding krijgt, vooral 
dan van zijn directe supervisor of peter. Kirkpatrick (1998) maakt een onderscheid 
tussen: 
• een verbiedend klimaat. De deelnemer krijgt van zijn directe leiding het 'verbod' 

om datgene wat hij tijdens de opleiding heeft geleerd in de praktijk toe te 
passen. Zulk klimaat ontstaat veelal wanneer er een conflict bestaat tussen de 
leiderschapstijl van de supervisie en de doelen van de opleiding (b.v. 
'empowerment' van de werknemers). 

• een ontmoedigend klimaat. De supervisor geeft door zijn houding te kennen dat 
de door de opleiding gestimuleerde veranderingen niet echt welkom zijn. 

• een neutraal klimaat. De door de opleiding gelnitieerde verandering of innovatie 
laat de leiding volle dig koud, zolang het werk maar naar behoren wordt 
gedaan. 

• een bemoedigende klimaat. De ex-cursist wordt aangespoord om de nieuw 
opgedane kennis en vaardigheden effectief te gebruiken, zo nodig met actieve 
ondersteurung vanwege de supervisie of collega's. 

• een eisend klimaat. De supervisor kent de objectieven van de opleiding en zorgt 
ervoor dat het geleerde in de praktijk wordt omgezet. In sommige gevallen 
gaatmen zelfs zo ver dat men bij het begin van de opleiding met de participant 
een soort leercontract afsluit en men de hierarchische meerdere hiervan een 
kopij bezorgt of men hem bij het opstellen ervan betrekt. 

Een vierde voorwaarde betreft de beloning voor de gewenste verandering in 
gedrag. Intrinsieke beloningen omvatten gevoelens van tevredenheid en trots 
wanneer de veranderingen in gedrag positieve resultaten opleveren. Extrinsieke 
beloningen slaan dan weer op complimenten en erkenning vanwege de 
hierarchisch hogere en collega's en op geldelijke beloningen zoals bonussen. 

Vervulling van deze voorwaarden verhogen de kans op effectieve 
gedragsverandering, op transfer van het geleerde naar de werksituatie. Aan deze 
voorwaarden is makkelijker te voldoen indien de supervisors betrokken worden 
bij de ontwikkeling van het opleidingsprogramma. Bet voorgaande impliceert dat 
het uitblijven van verandering in het arbeidsgedrag niet zonder meer 
toegeschreven kan worden aan een lage kwaliteit of effectiviteit van het 
opleidingsprogramma. Zoals blijkt uit volgend overzicht is die lage effectiviteit 
vaak toe te schrijven aan het ontbreken van noodzakelijke 'randvoorwaarden' 
(Bergenhenegouwen, 1997). 
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Tabel 2. Knelpunten die de geringe effectiviteit van opleidingen verklaren. 

Niveau 

Directe chef 

Organisatie 

Deelnemer 

Knelpunt 

Ontrnoedigend klirnaat 

Geen voorbeeldfunctie 

Geen begeleiding 

Belerrunerende omstandigheden op werkvloer 

Gebrek aan feedback naar deelnemer toe 

Ziet de gebruikswaarde onvoldoende in 

Onvoldoende zelfvertrouwen 

Geen zicht op wat wordt verwacht 

% 

92 

88 

85 

68 

60 

48 

42 

33 

De belangrijkste knelpunten situeren zich op het niveau van de directe overste van 
de deelnemer (dr. klimaat). Uit het onderzoek van Bergenhenegouwen blijkt dat 
een zgn. 'ontrnoedigend klimaat' in maar liefst 92% van de onderzochte 
bedrijfsopleidingsprocessen de effectiviteit van de opleiding belernrnert. Ook de 
motivatie van de deelnemer blijkt van groot belang. Zelfs het 'zwakste' knelpunt 
(onvoldoende zicht van de deelnemer op wat van haar of hem na de opleiding 
wordt verwacht) manifesteert zich in een derde van de gevallen als knelpunt. 

3.4 Resultaten 

Onder 'resultaten' begrijpen we bijvoorbeeld een verhoging van de 
(arbeids)productiviteit, een lager uitvalpercentage, een verbetering van de 
productkwaliteit, een verlaging van het aantal klachten, kostenreductie, rninder en 
rninder ernstige ongevallen, een verhoging van de functionele flexibiliteit, een 
lager ziekteverzuim, een hogere ornzet, etc. Evaluatie van de resultaten meet met 
andere woorden de geboekte vooruitgang op organisatieniveau. Het effect van 
een opleiding op de resultaten is pas op rniddellange of lange terrnijn meetbaar. 

3.5 Synthese 

Op basis van voorgaande ontleding kan de componentenrnatrix verder opgevuld 
worden. De volgende matrix geeft bondig weer welke aspecten op welk ogenblik 
geevalueerd kunnen worden. 
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Tabe13. De uitgewerkte componenterunatrix. 

Tijdstip Componenten Beschrijving Niveau 

Tijdens opleiding Beoordeling kwaliteit Appreciatie van de REACTIES 
van de opleiding door opleiding door de 
de deelnemers deelnemers 

Feedback aan de Inzicht verschaffen in 
deelnemers over hun nut van opleiding en 
'leerproces' verloopvan 

leerprocessen 

Meten van geboekte Testen van opgedane LEREN 
vooruitgang of kennis,vaardigheden 
verandering en attitudes 

Feedback aan de Evaluatie van de wijze 
instructeurs over waarop kennis werd 
gebruikte methoden en overgedragen 
technieken 

Tijdens uitvoering Relevantie van de Nut van de GEDRAG 
van de job na de doelen van de opleiding opleidingsdoelen 
opleiding 

Meten van het gebruik Verandering van 
van de opgedane kennis gedrag of aanpak na 
of technieken de opleiding 

Retrospectieve feedback Evaluatie van 
aan de instructeurs opleidingsmethode 

Effectiviteit van de Meten van verandering Geboekte vooruitgang RESULTATEN 
organisatie in de resultaten van de op organisatieniveau 

organisatie 

De complexiteit van de evaluatie neemt toe met het niveau. De kostprijs voIgt 
vaak (maar niet altijd) dezelfde trend. Daar staat tegenover dat hoe duurder het 
opleidingsprogramma is, hoe lager de relatieve kost van een evaluatie van dat 
programma wordt en hoe verder men ook in het evalueren kan en moet gaan. Dit 
kan onder andere impliceren dat ook op hogere niveaus moet geevalueerd 
worden. Dit betekent vanzelfsprekend niet dat rninder dure, maar voor de 
organisatie vitale opleidingen aan een evaluatie mogen ontsnappen. 

Ais tweede opmerking geldt dat de matrix een soort omgekeerde piramidale 
structuur bezit. Op het eerste niveau van 'reacties' kunnen enkel reacties 
geevalueerd worden. Op het derde niveau van 'gedrag' kunnen echter zowel de 
reacties, de leereffecten als de gedragseffecten gemeten worden. Anders gezegd, 
een niveau omvat telkens de lagere niveaus. 

Merken we nag op dat een evaluatie tijdens de opleiding veelal als formatief 
gecatalogeerd wordt, terwijl de evaluatie in de overige fasen als summatief 
bestempeld wordt (Brinkerhoff, 1991; Mulder & de Grave, 1992). Een jormatieve 
evaluatie kijkt eerder naar de verdienste van de opleiding. Een summatieve 
evaluatie analyseert in de eerste plaats de toegevoegde waarde van het 
programma. 
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Op basis van deze opmerkingen kan de matrix ais voIgt gefinaliseerd worden 
(Tabel 4). De pijIen duiden op de omgekeerd piramidale structuur van de niveaus. 

Tabe14. De volledige componentenrnatrix. 

Tijdstip Soort 'WAT' Niveau Doelgroep 

Tijdens opleiding Formatief Kwaliteit REACTIES Individu 
Feedback deelnemers <= 

Formatief Meten vooruitgang LEREN Individu 
Feedback instructeurs <= 

Tijdens Summatief Relevantie doelen GEDRAG Individu 
jobuitvoering na Meten gebruik <= Team 
de opleiding Feedback instructeurs 

Effectiviteit van Summatief Meten verandering RESULTATEN Individu 
de organisatie resultaten Team 

Organisatie 

4. De beoordelaar 

Een belangrijke vraag is wie precies moet evalueren. Grosso modo kunnen vijf 
potentiele evaluatoren onderscheiden worden: de deeinemer zelf, een extern 
persoon die als onafhankelijke derde optreedt (naar analogie met de juridische 
arbitrage), de collega's van de deelnemer, het management of de supervisor en de 
instructeur die de opleiding verzorgde. Een andere indeling van evaluatoren 
steunt op het criterium 'intern/extern'. Een interne evaluator behoort tot de 
organisatie die het initiatief nam tot opleiding, een externe niet. Tabel 5 geeft per 
type evaluator weer op welk evaluatieniveau hij ingeschakeld kan worden. 

Tabe15. De geschiktheid van beoordelaars in de respectievelijke evaluatiefasen. 

Intern/extern Tijdens/na Readies Leren Gedrag 

Deelnemer Intern Tijdens/na X X X 

Collega's Intern Na X 

Management Intern Na X 

Instructeur Intern/ extern Tijdens X X 

Extern persoon Extern Tijdens/na X X X 

Resul
taten 

X 

X 

Bij de indeling is enkel rekening gehouden met de geschiktheid, niet met b.v. de 
kosten. 'Geschikt' betekent dus niet noodzakelijk 'optimaal'. 
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4. Evaluatiemethoden 

In wat volgt bespreken we de voomaamste evaluatiemethoden. Per methode 
worden de sterkten en zwakten in kaart gebracht. 

In Tabel 6 worden de methoden toegewezen aan categorieen uit de 
componentenmatrix. Daaruit blijkt dat sommige methoden specifiek gericht zijn 
op het evalueren van 'leren', andere op het meten van gedragsverandering, etc. 
Tabel 6 laat de lezer toe snel die methode te selecteren die zich op het daartoe 
meest aangewezen niveau of subniveau begeeft. 
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Tabe16. Overzicht van methoden 

Niveau 

REACTIES 

LEREN 

GEDRAG 

Subniveau 

Appreciatie 

Nut 

Doelgroep 

Smile sheets 
Proficiency Assessment Report (PAR) 
Discrepantieanalyse 
Vragenlijst externe opleidingen 

Smile sheets 
Professional Trainer Methode 
Proficiency Assessment Report (PAR) 
Discrepantieanalyse 

Kennis Proficiency Assessment Report (PAR). 
Openvragen 
Multiple choice vragen en waar /vals-vragen 
Case-study Methode/ Lab and Bench Work 
Scenario-analyse 
Pre/ post-beoordelingsformulier 
Zinsvervollediging 
Multiple choice situatie-analyse 
Vragenlijst externe opleidingen 

Vaardigheden Proficiency Assessment Report (PAR). 
Praktische proef 
Case-study Methode/ Lab and Bench Work 
Scenario-analyse 
Pre/ post-beoordelingsformulier 
Discrepantieanalyse 
Vragenlijst externe opleidingen 

Beroepshoudingen Proficiency Assessment Report (PAR). 
Praktische proef 
Rollenspel 
Case-study Methode/ Lab and Bench Work 
Scenario-analyse 
Pre/ post-beoordelingsformulier 
Attitude Status Survey (ASS). 
Zinsvervollediging 
Multiple choice situatie-analyse 
Discrepantieanalyse 

Transfer Smile sheets 
Praktische proef 
Rollenspel 
Case-study Methode/ Lab and Bench Work 
Pre/ post-beoordelingsformulier 
Attitude Status Survey (ASS). 
Multiple choice situatie-analyse 
Discrepantieanalyse 
Vragenlijst externe opleidingen 

RESULTATEN Resultaten Prestatiemodel 
Discrepantieanalyse 
Vragenlijst externe opleidingen 
Managementsurvey 
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4.1 Smile sheets 

'Smile sheets' of 'happiness sheets' zijn formulieren die toelaten reacties op 
opleidingen kwantitatief in kaart te brengen (Kirkpatrick, 1998). De deelnemer 
krijgt een aantal aspecten van de opleiding voor ogen die hij of zij op een 
vijfdimensionele schaal- van 'slecht' tot 'uitstekend' - moet beoordelen. We geven 
een eenvoudig voorbeeld. 

Door het invullen van dit fonnulier geeft U ons uw mening over het opleidingsprogramma te kennen. Dit 
helpt ons onze opleidingsinspanningen te evalueren. Uw suggesties en commentaar leiden daarenboven tot 
een betere planning van toekomstige opleidingen die nauwer aansluiten bij uw behoeften en interesses. 

Gelieve het gepaste cijfer achter elk criterium te omcirkelen. 

1 = slecht 2 = middelmatig 3 = goed 4 = zeer goed 5 = uitstekend 

De inhoud en diepgang van het cursusmateriaal 1 2 3 4 5 

De relevantie van de opleiding voor Uw job 1 2 3 4 5 

Het gebruik maken van voldoende voorbeelden 1 2 3 4 5 

Het inlassen van praktijklessen 1 2 3 4 5 

De didactische methode en de gebruikte media 1 2 3 4 5 

De onderwijscapaciteiten van de instructeur 1 2 3 4 5 

De hoeveelheid informatie vooraf 1 2 3 4 5 

De lengte van het programma 1 2 3 4 5 

Het comfort van de faciliteiten (lokaal, pauzes, ... ) 1 2 3 4 5 

Welke zijn volgens U de sterke en zwakke punten van deze 
opleiding? 

Welke suggesties zou U eventueel kunnen geven om de 
sessies nog te verbeteren? 

Per criterium kan naderhand een globale score worden berekend (gewogen 
gemiddelde van alle individuele scores). 

Het is vanzelfsprekend bijzonder belangrijk om bij de berekening van de 
gemiddelde scores rekening te houden met de standaarddeviatie of spreiding van 
de scores. Een hogere standaardafwijking t.O.v. het gerniddelde duidt op een 
lagere betrouwbaarheid van berekende score. 

Wat wordt geevalueerd? 

Aspecten van de opleiding die aan bod komen zijn : 
• de diepgang van het lesmateriaal; 
• de relevantie van de opleiding voor de eigen werksituatie; 
• het gebruik van voorbeelden en het geven van voldoende kansen om het 

geleerde in lesverband toe te passen (praktijk inlassen); 
• de didactische methode en de gebruikte media; 
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• de onderwijscapaciteiten van de instructeur; 
• gelegenheid tot overleg met de collega-deelnemers; 
• de lengte van het programma in relatie tot het doel ervan; 
• hoeveelheid informatie vooraf (over doelen en inhoud van de opleiding); 
• de selectie van deelnemers (gelijkheid van opleidingsbehoeften); 
• de faciliteiten (comfort van het leslokaal, de locatie, maaltijden, pauzes,..). 

Eventueel vraagt men de deelnemer aanvullend (zonder de beoordeling op schaal) 
om de sterke en zwakke punten van de opleiding op te sommen en om suggesties 
te geven om de sessies nog te verbeteren. 

Toepassingsmoment en beoordelaar 

Smile sheets geven de deelnemers aan opleidingsprogramma's de kans om hun 
opinie over uiteenlopende aspecten van de opleiding weer te geven. Het is dus de 
deelnemer die de evaluatie uitvoert. 

Smile sheets kunnen zowel tijdens als na de opleiding gebruikt worden. In de 
praktijk worden ze veelal tijdens het opleidingsprogramma ingevuld worden, vlak 
v66r de formele beeindiging. Men kan hierbij een onderscheid maken tussen 
korte (een dag of minder) en langere trainingen (Parry, 1997). In het geval van 
korte opleidingen deelt men deze evaluatieformulieren uit (en zamelt men ze na 
invulling weer in) in de eindfase van het programma. Voor opleidingen die meer 
tijd in beslag nemen, wordt aangeraden de evaluatieformulieren vroeger uit te 
delen. 

Het meegeven van formulieren of opsturen na de opleiding levert een 
beduidend lagere respons op. Toch zijn er tal van argumenten aan te halen om de 
formulieren na de opleiding, dus tijdens de uitvoering van de job te laten invullen. 
Veelal hebben de cursisten dan een betere kijk op de relevantie van de opleiding 
en de transfer van het geleerde naar de werksituatie. In de meeste gevallen wordt 
het formulier ongeveer een rna and na de opleiding verstuurd. 

Sterkte/zwakte 

Smile sheets laten toe de mate van appreciatie van de opleiding te meten. Ook de 
relevantie ervan v~~r de werksituatie kan geevalueerd worden. De methode meet 
dus veeleer het 'comfortniveau' dan het eigenlijke rendement. Meting van dat 
comfort is meerdere redenen belangrijk (Parry, 1997) : 
• een hoog 'comfort' (een goed gevoel over de opleiding) draagt bij tot de 

effectiviteit van het leerproces; 
• de reacties van de huidige deelnemers zijn veelal bepalend voor de houding en 

de motivatie van de toekornstige participanten, zowel bij interne als bij externe 
bedrijfsopleidingen. Bij externe opleidingen komt daar nog bij dat goede 
reacties de 'marktwaarde' van de opleiding kunnen versterken. De reacties 
geven immers een indicatie van de kwaliteit van het aanbod. Goede reacties 
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vervullen dus een barometerfunctie (al kan daar aan toegevoegd worden dat 
men louter met behulp van een barometer waarschijnlijk tot slechte 
weersvoorspellingen komt); 

• de transfer van het geleerde naar de praktijk verloopt vlotter als de opleiding 
zelf goed onthaald wordt; 

• de taak van de instructeur is een stuk lichter wanneer hij of zij een groep 
tevreden en gemotiveerde mensen voor zich heeft; 

• de methode is eenvoudig te ontwikkelen. Ook de verwerken van de resultaten 
vergt weinig expertise. 

Aan deze methode zijn predes omwille van haar eenvoud geen onoverkomelijke 
nadelen verbonden. Toch kent de techniek enkele beperkingen. Ten eerste doet 
de methode beroep op subjectieve gevoelens en opinies. Dit kan zowel tot een 
onderschatting als tot een overschatting van de feitelijke kwaliteit van de 
opleiding. Ten tweede zijn positieve reacties geen garantie voor een vlotte transfer 
van het geleerde naar de praktijk. Rekening houdend met deze beperkingen 
besluiten we dat de methode zeker haar waarde heeft, maar in de praktijk slechts 
een onderdeel kan zijn van een meer uitgebreid evaluatieproces. 

4.2 Professional Trainer Method 

De 'Professional Trainer' methode (Parry, 1997) omvat een formulier met een 
aantal inhoudelijke topics (opleidingsdoelen) die in de opleiding aan bod komen. 
Zowel vaar als na de opleiding vraagt men de deelnemers de topics of 
opleidingsdoelen op hun relevantie te quoteren, op een schaal van 1 (onbelangrijk) 
tot 5 (zeer belangrijk). Op die manier krijgt de instructeur of de opdrachtgever een 
idee van de topics die door de deelnemers als belangrijk of relevant worden 
gezien. 

De mate waarin deelnemers de relevantie van de opleidingsdoelen erkennen 
heeft een grote impact op hun houding (reacties, motivatie, ... ) ten aanzien van de 
opleiding. Met deze techniek kan men ook de verschuivingen ('vaar' vs. Ina' de 
opleiding) in kaart brengen. De opleiding kan de deelnemers immers overtuigen 
van het belang van bepaalde aspecten van hun functie (b.v. recuperatie van 
herbruikbaar materieel) waar de partidpanten vroeger eerder onverschillig 
tegenover stonden. De opleiding als middel tot bewustmaking dus. 

Opleidingsdoelen die men in het instrument opneemt, selecteert men in functie 
van het beroep waarvoor de opleiding georganiseerd wordt. We nemen het 
voorbeeld van een metselaar. Het profiel van de metselaar is een goede basis voor 
het bepalen van de op te nemen doelen (Sels e.a., 1996). Topics die bijvoorbeeld in 
het profiel van de metselaar aan bod kunnen komen, zijn : 
• kennis van de voorschriften inzake kwaliteit en conformiteit van de materialen; 
• kennis van de basisregels voor de montage van steigers, ladders en steunarmen; 
• kunnen gebruiken van topografische instrumenten; 
• kunnen rekening houden met zichtbare en onzichtbare leidingen en kabels; 
• de verwerkbaarheid van mortel herkennen; 
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• kennis van elementaire bekistings- en ijzervlechttechnieken; 
• kunnen gebruiken van snij- en slagwerktuigen. 

We geven hieronder een beknopt voorbeeld van deze methode. 

Hieronder vindt U een lijst met doelen die wij door middel van deze opleiding proberen te bereiken. Wij 
vragen U aan de hand van een vijfpuntenschaal (1 = totaal onbelangrijk 2 = onbelangrijk 3 = noch 
belangrijk noch onbelangrijk 4 = belangrijk 5 = zeer belangrijk) aan deze doelen een cijfer toe te kennen . 
V66r de opleiding vult U kolom A in. Na de opleiding vragen wij U kolom B in te vullen. Naar kolom C 
hoeft U met om te zien. Deze kolom client immers voor ons om berekeningen uit te voeren. 

Na deze opleiding zou U in staat moeten zijn om: 

A B C 

1. een plan of werktekening, de legende en de schaal te kunnen begrijpen 

2. hoeveelheden en volumes te kUlU1en berekenen 

3. inzicht te hebben in vereiste hoeveelheden materiaal en materieel 

4. snij- en slagwerktuigen op een correcte manier te gebruiken 

5. interne bouwplaatsregels te kennen en na te leven 

6. topografische instrumenten te kunnen gebruiken 

7. basiskennis van electriciteit te bezitten 

8. elementaire bekistings- en ijzervlechttechnieken toe te passen 

9. isolatiematerialen en de soorten bevestigingen te kennen 

10. de soorten geprefabriceerde elementen te kennen 

11. de stabiliteit en het aantal stutten te kunnen inschatten 

12. stijlregels in acht te nemen 

13. herbruikbaar materiaal te kunnen recupereren 

14. betonnerings- en betonafwerkingstechnieken te kennen 

15. verschillende soorten mortel te kUlU1en aanmaken 

16. de verschillende toeslagstoffen te kennen 

17. de reinigingstechnieken te kennen 

18. de schadelijkheid van bepaalde stoffen en materialen te kennen 

19. staven te kUlU1en verbinden (uitgegloeide draad, haken, lassen) 

20. installaties en buizen voor regen- en afvalwater te plaatsen 

De berekening van de globale score per topic is zoals bij de 'Smile sheets' een 
gewogen gerniddelde. In kolom C berekenen we de verschuiving in relevantie 
(C = B - A). Deze score geeft ons een idee over de mate waarin de opleiding de 
relevantie van dat item kan promoten of de mate waarin men de opleiding voor 
dat item moet bijsturen. 
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Toepassingsmoment en beoordelaar 

Deze methode past men naar analogie met de smile sheets op het einde van de 
opleiding toe. Het verschil is dat men bij deze techniek ook een voorafname houdt. 
Men stuurt de deelnemers dus formulieren toe vooraleer de opleiding begint. Zij 
vullen die formulieren in en bezorgen ze terug. Op het einde van de opleiding 
krijgt elke deelnemer zijn formulier terug om dezelfde topics nogmaals (in een 
tweede kolom) te quoteren. 

Net zoals bij de smile sheets is het de deelnemer zelf die de kans krijgt om de 
relevantie te scoren. 

Sterkte/zwakte 

De methode dicht de kloof tussen de inhoud van het opleidingsprogramma en de 
door de deelnemers ingeSchatte relevantie ervan. Men kan de opleiding daar 
waar nodig immers als een bewustmakingsinstrument voor bepaalde 
functieaspecten gebruiken. Men beschouwt de inhoudelijke aspecten van de 
functie hierdo·or als nuttiger en de opleiding die op die topics inspeelt als 
waardevoller. Op die manier vergroot ook de geloofwaardigheid van de 
instructeur. Dit draagt op zijn beurt bij tot de transfer van het geleerde naar de 
job. 

Verder is ook deze methode en eenvoudig en doeltreffend. De effectiviteit 
vergroot wanneer men over beroepsprofielen beschikt die de voornaamste voor de 
uitoefening vereiste competenties weergeven. Vit die competentielijst kunnen 
immers zogenaamde leerdoelen of eindtermen afgeleid worden. 

Deze methode verloopt in tegenstelling tot de 'smile sheets' niet anoniem 
(gezien men elke deelnemer na de opleiding zijn reeds voor de opleiding ingevuld 
formulier terug moet kunnen geven). Men kan dit probleem oplossen door aan 
het formulier een verwijderbaar naamticket te bevestigen. Dit ticket kan dan bij de 
tweede indiening van het formulier (na de opleiding) en dus vaar de eigenlijke 
verwerking van de gegevens worden vernietigd. 

De methode valt vooral op door de eenvoud van opzet. De van de deelnemers 
gevraagde input is beperkt. WeI dient de constructie met de nodige 
nauwgezetheid te gebeuren om de effectiviteit van het instrument te verhogen. 

4.3 Proficiency Assessment Report (PAR) 

Het Proficiency Assessment Report (PAR) gebruikt men om naar analogie met de 
'Professional Trainer' methode een aantal opleidingsdoelen te screenen (Parry, 
1997), en dit zowel v66r als na de opleiding (of op het einde ervan). Een 
verschilpunt is echter dat het PAR met alleen de relevantie van het topic 
controleert, maar ook de mate waarin de deelnemer dit item onder de knie heeft 
(de 'proficiency'). Zowel de relevantie als de 'proficiency' of beheersing worden 
op een vijfpuntenschaal gequoteerd. Door zowel voor als na de opleiding te 
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meten, krijgt men inzicht in de verschuivingen in relevantie en in beheersing die 
de opleiding genereert. Het quoteren van de 'proficiency' gebruikt men soms ook 
als een afzonderlijke methode die bekend staat als de techniek van de semantische 
differentialen of het deskundigheidsprofiel. 

De topics die men met dit instrument bevraagt, selecteert men in functie van het 
beroep waarvoor de opleiding georganiseerd wordt. Dit kunnen zowel 
vaardigheden (skills, technieken, weten 'hoe'), attitudes of beroepshoudingen als 
kennisinhouden (weten 'wat', kennis van feiten of reglementen) zijn. Kennis met 
betrekking tot de activiteit 'vloeren herstellen en beschermen' is b.v. de kennis van 
de verschillende herstelmethoden. Een vaardigheid binnen dezelfde activiteit is 
dan het kunnen uitvoeren van de verschillende herstelmethoden. Anders gezegd, 
het PAR werkt op een ander niveau binnen de beroepsprofielen (activiteiten in 
plaats van kennis en vaardigheden die men voor bepaalde activiteiten nodig heeft) 
in vergelijking met de 'Professional Trainer' methode. Voor de metselaar komen 
we dan tot topics zoals : 
• de werken nauwkeurig uitzetten, afbakenen en de hoogtepeilen bepalen 
• steigers, vaste ladders en steunarmen monteren en bevestigen 
• staalfunderingen in metselwerk uitvoeren, gewapende of ongewapende 

funderingsplaten aanleggen en vloeren gieten 
• opmeten van de vereiste hoeveelheid beton 
• draineerbuizen plaatsen 
• verschillende soorten mortel aanmaken (mechanisch of met de hand) 
• bakstenen en blokken op maat hakken en zagen 
• metselwerk in de grond uitvoeren 
• opgaand metselwerk uitvoeren en de nodige waterkeringen plaatsen 
• siermetselwerk uitvoeren 
• vloeren herstellen en beschermen 

We geven een eenvoudig voorbeeld voor het beroep van metselaar. 

De deelnemer wordt gevraagd elke activiteit zoals beschreven in een korte paragraaf te quoteren. 
Dit zowel op haar relevantie (de belangrijkheid van de activiteit voor de job van de deelnemer) als 
op de mate waarin de deelnemer de activiteit onder de knie heeft (beheersing). Dit gebeurt door 
het omcirkelen van het gepaste cijfer op de vijfpuntenschaaL De cijferwaarden hebben de 
volgende betekenis: 1 = zeer weinig 2 = minder dan rniddelmatig 3 = rniddelmatig 4 = meer 
dan rniddelmatig 5 = zeer veel. 

Het voorbeeld halen we uit het beroepsprofiel van de metselaar (meer bepaald: uitvoerende taak 
metselwerk uitvoeren). Uiteraard omvat deze taak naast de vermelde ook nog andere activiteiten 
die ook allemaal in het PAR aan bod kunnen komen. Omwille van de duidelijkheid vermelden we 
er hier slechts een tweetal. 
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ACTIVlTEIT 1: Siermetselwerk uitvoeren. 
De specifieke materialen herkenneni de stijlregels in acht nemen. 

Relevantie Beheersing 

5 432 1 5 4 3 2 

ACTVlTEIT 2 : Lijmen en kunststoffen aanwenden. 
De specifieke kerunerken van de verschillende producten kunnen onderscheiden met behulp van 
allerlei docurnentatiei deze producten op specifieke wijze kunnen verwerkeni kennis van het 
gebruik van het gepaste gereedschapi kunnen omgaan met chemische stoffeni de 
veiligheidsvoorschriften naleven en de opslagomstandigheden in acht nemen. 

Relevantie Beheersing 

5 432 1 5 4 3 2 

De berekening van de score die de nood aan opleiding aangeeft, gebeurt als voIgt. 
We zetten de vijfpuntenschalen m.b.t. de relevantie en de beheersing naast elkaar 
en tellen het aantal niet-omcirkelde cijfers die tussen de omcirkelde waarden 
liggen. Is de score voor relevantie bijvoorbeeld '4' en die voor beheersing '3', dan 
liggen er 5 niet-omcirkelde cijfers tussen. De score bedraagt in dit geval dan ook 5. 
Een score van 6 of meer duidt op een zeer hoge nood aan opleiding voor de 
betreffende (en meestal relevante) activiteit. De klemtoon ligt bij deze methode 
dus eerder bij de behoeftedetectie. Om de score te berekenen die de bijdrage van 
de opleiding aan de beheersing van de activiteit verduidelijkt, nemen we het 
verschil tussen de score na en de score v66r de opleiding, op groepsniveau 
rekening houdend met de standaarddeviatie. 

Toepassingsmoment en beoordelaar 

Ook deze methode kan men zowel op het einde van de opleiding als vooraf 
gebruiken. V 66r de opleiding gebruikt men het instrument om na te gaan op 
welke vlakken de grootste opleidingsbehoeften zich juist situeren. Door het 
instrument op het einde van de opleiding nogmaals te gebruiken, kan men de 
bijdrage van de opleiding tot de mate van beheersing van de activiteiten meten. 
Men merkt immers in welke mate de relevantie en de beheersing tengevolge van 
de opleiding zijn verschoven. 

De deelnemer omcirkelt voor zowel de relevantie als de beheersing van de 
activiteit de gepaste cijferwaarde. Ook voor de beheersing van een activiteit is het 
dus de deelnemer zelf die zijn of haar capaciteiten moet inschatten. 

5 terke/zwakte 

Wat de sterke en zwakke punten van dit instrument betreft, kunnen we verwijzen 
naar de bespreking van de 'Professional Trainer' methode. Het probleem van de 
praktische haalbaarheid stelt zich hier echter niet. Een extra sterkte van deze 
methode schuilt in de meting van de beheersing van de uit te voeren activiteit. Op 
die manier krijgt men een idee van de onmiddellijke bijdrage van de training aan 
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het beter functioneren in de werksituatie en van de praktische gerichtheid van de 
opleidingssessies. Bij het PAR komt er dus zowel behoeftedetectie (relevantie) als 
effectiviteitsmeting (beheersing) kijken. Verder valt de methode op door haar 
conceptuele eenvoud en door de geringe input die zij van de deelnemers vraagt. 

Dat de mate van beheersing door de deelnemer zelf beoordeeld moet worden, is 
een zwak punt. Een deelnemer kan zich beter of slechter inschatten dan hij of zij 
in werkelijkheid is. Een lichte vertekening (boven- of onderschatting) van de 
meetresultaten is hiervan het gevolg. 

4.4 Open vragen 

Open vragen of essayvragen streven er naar een onderscheid te maken tussen 
personen die iets afweten van het bevraagde topic en anderen die er niets van 
blijken te kennen (Bramley, 1996). Karakteristiek voor dit type vragen is dus dat 
de ondervraagde zelf het antwoord van a tot z moet opbouwen. Hij of zij kan dus 
geen keuze maken uit vooraf geformuleerde antwoorden. Iemand die totaal niets 
van de ondervraagde materie afweet, valt bij deze methode onmiddellijk door de 
mand. Een klein voorbeeld. We geven de deelnemer bijvoorbeeld een blad met 
een aantal gebruikelijke pictogrammen. De opdracht luidt dan: ubeschrijf bondig 
de betekenis van de bijgevoegde pictogrammen". Of in ons voorbeeld van de 
metselaar: Ugegeven de volgende afmetingen en eigenschappen ( ... ), bereken het 
volume en de hoeveelheid beton (geef de soort aan) die bij deze constructie vereist 
isu . 

Dit type vragen leent zich tot het testen (mondeling of op papier) van kennis of 
geYsoleerde stukken informatie en procedures en vaardigheden, niet van 
beroepshoudingen. We bedoelen dus declaratieve kennis (weten 'wat') (Bramley, 
1996). Vooral het kunnen opbouwen van logische argumenten is heel belangrijk 
om dit type vragen met succes te beantwoorden. Deze kennis kan uiteraard 
betrekking hebben op tal van gebieden (vaktechnische kennis, kennis van 
voorschriften, ... ). De vragen starten meestal met een opdracht zoals: uGeef ... ", 
uBereken .... ", "Bepaal.. .. ", uDefinieer .... ", uBeschrijf ... ", etc. (Rae, 1997). 

Toepassingsmoment en beoordelaar 

Men gebruikt deze methode op het einde van de opleiding om de kennis van de 
deelnemers te testen van datgene wat men hen wou aanleren. Deze open vragen 
zijn een onderdeel van de afsluitende (maar daarom niet minder belangrijke) 
activiteiten van het opleidingsprogramma. Vanzelfsprekend kan men deze test 
combineren met andere evaluatie-instrumenten. Deze opmerking geldt trouwens 
voor bijna alle behandelde methoden. 

De deelnemer beantwoordt de vragen, maar staat niet in voor de verbetering 
ervan. De instructeur (of de ploegbaas, opdrachtgever, ... ) neemt deze taak voor 
zijn of haar rekening. Het is precies tijdens het verbeteren dat we evalueren of ons 
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een oordeel vormen over de capaciteiten van de deelnemer. Bijgevolg 
beschouwen we bij deze methode de instructeur als de voornaamste evaluator. 

Sterkte/zwakte 

De sterkte van deze aanpak ligt in het feit dat we op een relatief eenvoudige en 
bijzonder flexibele manier kunnen nagaan wat de deelnemer over het gevraagde 
weet. De techniek komt immers neer op het examineren van de deelnemers. 

WeI is het zo dat men bij het ontwerp van de verschillende vragen zeer 
zorgvuldig en doordacht te werk moet gaan. Men dient immers rekening te 
houden met de interpretatie van de vragen in hoofde van de ondervraagde. Dit 
vereist van de ondervraagde een aanzienlijke uitdrukkingsvaardigheid. 
Doorgaans echter stelt dit geen problemen. Daarenboven evalueert de methode 
eerder de opgeleide (de deelnemer) dan de opleider of de opleiding. Het 
examenkarakter van de techniek primeert dus. Een derde minpunt schuiIt in het 
feit dat men enkel op het einde van de opleiding test. Er vindt geen voorafname 
plaats. Hierdoor is het niet altijd eenvoudig de eigenlijke bijdrage van de 
opleiding te controleren. De deelnemer was immers misschien ook al in staat de 
vraag v66r de opleiding correct te beantwoorden. 

Dit laatste probleem geldt voor de meeste instrumenten op de niveaus 'leren' en 
'gedrag'. Vandaar het pleidooi om de organisatie van opleidingen aan 
behoeftenanalyses te koppelen. Op die manier weten we of een 
opleidingsbehoefte aanwezig is, of anders gezegd, of de toekomstige deelnemer 
een bepaalde vraag niet of slechts onvolledig kan beantwoorden. Een andere 
oplossing ligt in het organiseren van een voorafname van de test, maar bij open 
vragen of andere metingen van kennis is dit niet altijd zinvol. 

Een laatste punt is dat het verbeteren van open vragen lang niet altijd 
eenvoudig is. Antwoorden kunnen immers sterk uiteenlopen. De scheidingslijn 
tussen 'correct en 'verkeerd' vaIt niet altijd haarfijn weer te geven. Het verbeteren 
gebeurt dan ook het best door de instructeur die de opleiding (of een deel ervan) 
verzorgt. Hij kent de groep en weet op welke manier en in welke bewoording de 
leerstof werd aangebracht. 

4.5 Multiple choice vragen en waar/vals-vragen 

Multiple choice vragen bestaan gewoonlijk uit een vier- of vijftal alternatieve (en 
vaak elkaar uitsluitende) antwoorden. Deze vragen komen voor ofwel in de vorm 
van een uitspraak (b.v. een waterpas duidt aan : ... ) ofwel als een vraag (b.v. wat 
duidt een waterpas aan? ... ) (Rae, 1997). Bij waar /vals-vragen (of 'ja/neen', 
'akkoord/niet akkoord') (vallen allemaal onder 'binairy choice') is het aantal 
alternatieven vanzelfsprekend beperkt tot twee. 

Ook deze wijze van bevragen spitst zich toe op het testen van kennis 
(vaktechnische kennis, kennis van reglementen en voorschriften, ... ). Opdat de 
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effectiviteit van de methode niet zou worden verstoord, moeten de verschillende 
vermelde altematieven weI plausibel zijn. Het geteste item moet dus toelaten 
geloofwaardige alternatieve antwoorden aan te bieden. Indien dit niet het geval 
is, kan men overschakelen op waar/vals-vragen. In dat gevallanceert men een 
uitspraak of vraag die de deelnemer als waar of vals (ja/neen, goed/fout, ... ) moet 
beoordelen (binairy choice). 

Toepassingsmoment en beoordelaar 

Deze vragenIijsten biedt men op het einde van de opleiding aan, net zoals de test 
met open vragen. Het is veelal de instructeur die zich op deze wijze een oordeel 
probeert te vormen over de kennis van de deelnemer. 

S terkte/zwakte 

De verbetering van dit type vragen is uiterst eenvoudig aangezien er slechts een 
vooraf gekend correct antwoord is. Het ontwerp van multiple choice-vragen 
vraagt echter heel wat accuratesse. De vragen moeten kort en duidelijk zijn. Men 
dient er eveneens op te letten dat men geen aanwijzingen van het correcte 
antwoord geeft door sleutelwoorden van de vraag in een van de antwoorden te 
herhalen. Bij waar /vals-vragen mag men ook het antwoord niet onthullen door 
termen zoals 'altijd' of 'nooit' in de uitspraak op te nemen. Men dient er tenslotte 
rekening mee te houden dat men ?p dit type vragen ook kan scoren door te 
gokken. Men zal bijgevolg een of andere correctieformule moeten hanteren. Tot 
slot nog een kort voorbeeld van een waar / vals-vraag (correct antwoord vetgedrukt). 

"Het begrip 'ongeroerde grond' slaat op het feit dat men bij bouwwerken te veel 
afgegraven grond niet terug mag aanvullen" Waar/ Vals 

4.6 De praktische proef 

De praktische proef bestaat uit het concreet uitvoeren van een bepaalde taak die 
men door het volgen van de opleiding moet aankunnen. De proef kan net zoals de 
opleiding zelf doorgaan op de werkplaats ('on-the-job') of op een afgescheiden 
plaats ('classroom') (Bramley, 1996). Dit laatste type omschrijft men ook als 
simulatie van de werkplekomstandigheden (Parry, 1997). De praktische proef kan 
men op twee manieren evalueren. Enerzijds is het mogelijk de deelnemer de proef 
te laten uitvoeren en na afloop het resultaat te beoordelen. Anderzijds kan men 
ook tijdens de uitvoering van de proef observeren en evalueren en indien nodig 
feedback geven om op die manier de deelnemer in een bepaalde richting te sturen. 
In dat geval spreekt men van continue evaluatie (Bramley, 1996). 

De praktische proef test in welke mate de deelnemer na een opleiding bepaalde 
vaardigheden of attitudes (beroepshoudingen) bezit. Vanzelfsprekend komt daar 
ook een stuk 'kennis' bij kijken, maar dat staat hier niet centraal. Het komt er hier 
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op aan met die kennis iets te kunnen doen, een bepaalde (gekende) techniek 
concreet te kunnen toepassen. In die zin besehouwen sommige experten 
vaardigheden ook als een vorm van kennis, zij het dan procedurele (weten 'hoe') 
of zelfs strategische kennis (weten 'welk, wanneer en hoe') (Bramley, 1996). Wij 
noemen dit alles vaardigheden. 

Aangezien de praktische proef zieh tot het testen van vaardigheden en/ of 
attitudes rieht, gebruikt men de methode bij die beroepscategorieen waar deze 
kwaliteiten het belangrijkst zijn. Voor vaardigheden is dit het geval bij vaklieden. 
Door hun 'skills' zijn zij immers in staat hun beroep uit te oefenen. We merken 
nog op dat managementvaardigheden en 'interpersonal skills' in de literatuur 
soms als een aparte soort 'skills' worden besehouwd. Het testen van deze 
bijzondere vaardigheden gebeurt dan vaak ook met andere instrumenten die zieh 
meer op de 'overlap' tussen 'skills' en attitudes riehten (b.v. case-study methode). 

Toepassingsmoment en beoordelaar 

De praktische proef wordt doorgaans op het einde van een opleiding of homo gene 
opleidingsmodule georganiseerd. Ook tijdens de uitvoering van de job kan deze 
methode toegepast worden. Om de reele werksituatie zoveel mogelijk te 
benaderen, is het wellicht beter om de proef ten vroegste op het einde van de 
volledigeopleiding te laten doorgaan. 

Het is meestal de instructeur die het finale oordeel over het resultaat van de 
proef velt. Men kan echter ook collega's en oversten (of de opdraehtgever bij 
externe opleidingen) op de werkplek (on-the-job) het geleverde werk laten 
beoordelen. Ook zij kunnen hiervan leren en er via geriehte commentaar voor 
zorgen dat de deelnemer de 'onderliggende les' beter onthoudt. 

Sterkte/zwakte 

De praktische proef is een schitterend instrument om vaardigheden te testen 
gezien het sterke realiteitsgebonden karakter van de proef. Tijdens de test komt 
men met bijna alle aspecten van de concrete werksituatie in aanraking. Weinig 
andere methoden kunnen de praktisehe proef op dit vlak benaderen. Deze 
eigensehap komt de transfer van het geleerde naar de werkplek zeker ten goede. 
De resultaten van de proef zijn namelijk direct extrapoleerbaar naar de werkplek. 

Een nadeel is dat deze methode een aanzienlijke investering van tijd en 
middelen vergt. Ais men een concrete taak (b.v. "maak de deurstijlen voor een 
deur met afmetingen ... ") als proef geeft, moet men ook alle tijd en middelen 
(grondstoffen, gereedschap, pI annen, ... ) die men voor die taak nodig kan hebben 
ter besehikking stellen. Indien men tijdens de reguliere uitvoering van de job 
beoordeelt, stellen deze problemen zich vanzelfsprekend niet. 
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Verder gebeurt er bij deze methode normaliter geen voorafname. Het zicht op 
de concrete bijdrage van de opleiding tot het verwerven van de vaardigheden kan 
hierdoor wat vertroebeld geraken. 

4.7 Rollenspel 

Het rollenspel is een vorm van simulatie in groep waarbij de deelnemers in een 
bepaalde situatie een bepaalde rol te vervullen hebben (Parry, 1997). De 
deelnemers moeten zich zo goed mogelijk in hun 'personage' inleven en handel en 
alsof het geen spel maar pure realiteit is. Het simuleren van de verkoop van een 
gebruikstoestel tot en met het opvangen van een ontevreden klant zijn 
voorbeelden van een dergelijk rollenspel. 

De methode wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het meten van beroepshoudingen 
(attitudes) en 'interpersonal skills' zoals contactbereidheid en -vaardigheid en zin 
voor samenwerking. Zoals reeds eerder aangehaald, balanceren sornmige van 
deze topics op de grens tussen vaardigheden (skills) en attitudes. Sornmige 
auteurs voeren daarom sorns een afzonderlijke categorie 'competenties' in (Parry, 
1997). Zij beschouwen competenties als kwaliteiten waarbij zowel vaardigheden, 
attitudes als kennis komen kijken en waarbij deze afzonderlijke componenten 
moeilijk van elkaar te scheiden zijn. 

De methode richt zich op die beroepscategorieen waarbij in de uitoefening van 
hun job 'interpersonal skills' en beroepshoudingen een belangrijke plaats innemen 
(contactberoepen). We denken aan verkopers, personeel van de klantendienst, 
onthaalpersoneet toezichthouders, ploegbazen, instructeurs, interviewers en 
vertrouwenspersonen. V~~r concrete vaktechnische opleidingen is deze methode 
minder geschikt, zij het dat voor sommige aspecten van het beroep (b.v. zin voor 
samenwerking) de methode bruikbaar is. Denk aan de specifieke eisen die 
vormen van zelfsturend teamwork vergen. 

Toepassingsmoment en beoordelaar 

Rollenspelen vinden normalerwijze plaats tijdens de opleiding en op het einde 
ervan. Men kan ze gebruiken als opleidingstechniek of oefening om de 'leerstof' 
aan te brengen. Attitudes zijn immers niet zo gemakkelijk op theoretische wijze 
over te brengen. Veeleer doen ze een beroep op 'aanvoelen'. Rollenspelen lenen 
zich voor training in deze context omdat ze de deelnemers dwingen onmiddellijk 
op een bepaalde situatie te reageren. Op het einde van de opleiding kan men de 
rollenspelen nogmaals benutten om te controleren of men de beroepshoudingen 
daadwerkelijk heeft gemcorporeerd. 

De instructeur (tijdens de opleiding) en/of de managers en oversten zijn het 
best geplaatst om de beroepshoudingen van de deelnemers te observeren en te 
evalueren. Aangezien het hier om een moeilijk definieerbaar en objectiveerbaar 
aanvoelen van verschillende personen tegelijkertijd (rollenspel) gaat, is het 
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wellicht geen slechte zaak om bij de evaluatie op het einde van de opleiding een 
groep mensen (eventueel inclusief de collega-deelnemers) als evaluatoren te 
gebruiken. Nadien kunnen de bevindingen van de verschillende assessoren bij 
elkaar gebracht en vergeleken worden om tot een finaal oordeel te komen. 

Sterkte/zzuakfe 

De methode bezit alle voor- en nadelen die een simulatie (in ruime zin) kan 
vertonen. Ten eerste heeft men in een gesimuleerde situatie controle over de 
stimuli waarop de deelnemer verwacht wordt te reageren. Dit vergt natuurlijk 
weI enige inspanning en vooruitziendheid. In de concrete werksituatie heeft men 
dit voordeel niet. Ook de tij dsp anne kan bij een simulatie worden 
gecomprimeerd. Dezelfde factor en op de werkplek observeren, vergt doorgaans 
veel meer tijd. Daarenboven zijn fouten bij een simulatie niet onoverkomelijk 
aangezien de oefening los staat van het concrete bedrijfsgebeuren. Tenslotte is een 
simulatie ook eerlijker omdat men alle deelnemers ten opzichte van dezelfde 
gestuurde stimuli kan beoordelen. 

Het grootste nadeel van de methode is dat ze vereenvoudigend werkt. Een hele 
reeks factoren die in de realiteit weI degelijk invloed uitoefenen, worden bij een 
simulatie uitgezuiverd. We denken aan dagdagelijkse onderbrekingen of 
onvoorzien werk zoals binnenkomende telefoongesprekken of moeilijkheden en 
obstakels die het werk hinderen (conflicten, defecten, ... ). Aangezien er hier geen 
voorafname gebeurt, is ook de bijdrage van de opleiding tot het verwerven van de 
beroepshoudingen niet altijd even duidelijk. 

4.8 Case-study Methode/Lab and Bench Work 

Bij deze methode krijgt de deelnemer een uitdagend en realistisch probleem 
voorgelegd met de bedoeling een oplossing te suggereren en/ of door te voeren. 
De oefening kan in groep of individueel gebeuren en de voorgestelde oplossing 
kan zowel mondeling als schriftelijk gepresenteerd worden. Indien de oefening 
betrekking heeft op meer technische zaken omschrijft men deze methode ook weI 
als 'lab and bench work' (Parry, 1997). 

De case-study methode is uitstekend geschikt voor het meten van capaciteiten 
op het vlak van probleemanalyse, probleemoplossend vermogen, realiteitsvoeling, 
analytisch denken en presentatietechnieken (bij mondelinge presentatie) of 
grammaticale kennis en schrijfstijl (bij schriftelijke presentatie). Bij technische 
beroepen is de presentatie van de oplossing rninder relevant. Daar staat eerder het 
implementeren van de oplossing centraal. Indien de oefening in groep wordt 
afgenomen, krijgt men ook een idee van de contactbereidheid en de 
samenwerkingszin van de groepsleden. 

In het geval van 'lab and bench work' staan ook de technische affiniteit, de 
materiaal- en gereedschapskennis en het praktische inzicht centraal. We geven 
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enkele voorbeelden. Als oefening om het praktische inzicht te testen, kan men de 
vaktechnicus in opleiding confronteren met een defect stuk gereedschap en zien 
hoe hij het apparaat controleert en zo mogelijk repareert (test op 
gereedschapskennis). Een ander voorbeeld is de metselaar die in een te renoveren 
huis een vochtige muur onder ogen krijgt. Hem wordt dan de opdracht gegeven 
naar de oorzaak daarvan op zoek te gaan en een oplossing voor het probleem voor 
te stell en. Deze oefening doet op bijna alle aspecten van het metselaarsvak een 
beroep: materiaalkennis (van vroeger en nu), kennis van isolatietechnieken, 
metselmethoden, spouwmuren, afdekking, kennis van bouwplannen,... Als 
laatste voorbeeld geven we een schrijnwerker de opdracht een moeilijk sluitende 
deur te repareren. Ook hier kunnen de oorzaken uiteenlopend zijn. Het materiaal 
is b.v. niet geschikt voor een te vochtige omgeving of de inlijsting werd niet 
correct uitgevoerd. Het is dan aan de participant om dit probleem te analyseren 
en te verhelpen. Ook hier kan men met behulp van deze oefening verschillende 
vaardigheden en kennisaspecten testen. 

Gezien het ruime toepassingsgebied van deze techniek (indusief 'lab and bench 
work') kan men deze methode gebruiken bij uiteenlopende opleidingen waar 
probleemanalyserend vermogen centraal staat. De deelnemers kunnen dus zowel 
technisch als analytisch en plannend (staf of management) werk verrichten. 

Toepassingsmoment en beoordelaar 

Men gebruikt deze techniek tijdens of op het einde van de opleiding of tijdens de 
uitvoering van de job na de opleiding. Normaal gebeurt er geen voorafname van 
deze test. 

De instructeur en de oversten (ploegbaas, toezichthouder, manager, 
opdrachtgever) van de deelnemer zijn het best geplaatst om de voorgestelde 
oplossing en de gebruikte oplossingsmethode te evalueren. Aangezien er bij 
dergelijke oefeningen zelden slechts een juist antwoord is, wordt vaak een team 
van assessoren samengesteld. 

Sterke/zwakte 

De oefening bezit een realiteitsgebonden karakter en is bovendien zeer flexibel. 
De inhoud van de opdrachten kan zonder problemen in tal van richtingen worden 
aangepast. De relevantie van de methode komt de effectiviteit van de opleiding 
zeker ten goede. De resultaten van de oefening zijn zonder problemen 
representatief voor de concrete werksituatie. 

Een nadeel van de methode is opnieuw het gebrek aan een voorafname. De 
bijdrage van de training is bijgevolg niet zonder meer duidelijk. Een ander 
minpunt van de techniek is de gebrekkige feedback over de eigenlijke opleiding. 
Veeleer is het een methode om de opgeleide (de deelnemer) in plaats van de 
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kwaliteit van de opleiding te testen. De resultaten van de test kan men immers 
zowel aan de deelnemer als aan de opleiding zelf toewijzen. 

4.9 Scenario-analyse 

Deze methode test grosso modo dezelfde attitudes en 'interpersonal skills' als het 
rollenspel. Het verschil schuilt hierin dat de deelnemer aan de opleiding bij een 
scenario-analyse een geschreven weergave van een discussie of interactie voor 
ogen krijgt. Het is dan aan hem of haar om die te becommentarieren (Parry, 1997). 
Gezien men van schriftelijk materiaal vertrekt, kunnen vaktechnische kwalificaties 
makkelijker gemeten worden. Meer in het algemeen kan gesteld worden dat bij 
het rollenspel de klemtoon op de eigenlijke interactie ligt, terwijl bij een scenario
analyse de kwalificaties zoals analyse en interpretatie centraal staan. 

We geven een kort voorbeeld (met commentaar). 

Antoine en Etienne zijn beiden metselaar. Antoine doet dit werk echter al 20 jaar terwijl Etienne als 
nieuweling in het yak een opleiding op de werkplaats krijgt met Antoine als leermeester. Antoine wil testen 
wat v~~r vlees hlj met Etienne in de kuip heeft en geeft hem direct de opdracht een staalfundering in 
metselwerk uit te voeren. Hulp of aanwijzingen hoeft Etienne niet te verwachten. Een doorzetter als Etienne 
is, slaagt hlj na een paar pOgingen het gevraagde te realiseren. Antoine is bijzonder tevreden en steekt dit niet 
onder stoelen of banken maar 100ft Etienne uitvoerig om zijn vakkennis en doorzettingsvermogen. Kunnen 
we Antoine als een goede leermeester omschrijven? Waarom (niet)? 

De werkwijze van Antoine is pedagogisch niet erg verantwoord. De talrijke loftuitingen nadien wegen hier niet tegen op. 
Antoine moet Etienne eerst opleiden in plaats van onmiddellijk te testen. Antoine moet de zaken eerst demonstreren. 
Daarenboven zal een goede opleider nooit met een aartsmoeilijke opdracht starten. Dit kan maar demotiverend werken en 
de opgeleide verwarren. 

Toepassingsmoment en beoordelaar 

Een scenario-analyse vindt veelal plaats tijdens en op het einde van een opleiding. 
Men kan de techniek gebruiken om de materie in te oefenen of om te controleren 
of de participanten datgene het aangeleerde in de praktijk beheersen. 

De meest geschikte evaluatoren zijn weerom de instructeur en de managers of 
supervisors van de participanten. Een groep assessoren mag, maar is in deze 
minder noodzakelijk dan bij het rollenspel aangezien de interacties op papier 
staan en individueel moeten worden gemterpreteerd. 

Sterkte/zwakte 

De methode is geschikt om beroepshoudingen of vaardigheden te testen. Ze is 
echter minder flexibel en vraagt een nauwkeurig ontwerp. Men dient immers 
rekening te houden met de wijze waarop het schriftelijke scenario door de lezer 
ervan zal worden gemterpreteerd. Daarenboven kent de methode zeker niet aIle 
voordelen van een simulatie (b.v. rollenspel). Nog meer dan een rollenspel werkt 
de scenario-analyse vereenvoudigend. Door het schriftelijke karakter gaan 
namelijk veel eigenheden van de menselijke interactie verloren. We geven ter 
afronding een voorbeeld, ditmaal voor het beroep van schilder. 
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Lucien is een schilder-meestergast die op het punt staat een van zijn mensen, Jolmny, de opdracht te geven 
een paar ramen van een gerestaureerd herenhuis te schilderen. De ramen bevinden zich bijna tegen de 
dakgoot zodat Jolmny een verlengladder zal moeten gebruiken. 

Lees volgend scenario van de opleiding die Lucien (L) aan Jolmny en op de werkplek heeft gegeven. Noteer 
dan wat Lucien in dit scenario verkeerd heeft gedaan of wat hij had moeten doen. Noteer telkens het nummer 
van de zin(nen) waarbij uw commentaar hoort. 

L: 1 Je zal de verlengladder moeten gebruiken om die bovenste ramen te kunnen bereiken, Jolmny. 
2 Weet je hoe dat in zijn werk gaat? 

J: 3 Zeker, ik heb er thuis een van aluminium staan. 

L: 4 Goed dan. Plaats de ladder zodanig dat de top tegen de vensterbank aanleunt en dat het 
5 onderste ver genoeg van de muur staat om een hoek van ongeveer 70 graden met de grond te 
6 hebben. Verleng de ladder ver genoeg zodat je altijd met de ene hand de ladder kan vasthouden 
7 terwijl je met de andere hand schildert. Ga nooit op de bovenste treden van de ladder staan. Als 
8 je zo hoog moet reiken, kom dan naar beneden en verleng de ladder. Begrepen? 

J: 9 Jip. 

L: 10 OK. Toch nog even testen. Noem eens de drie dingen op waar je altijd op moet letten wanneer je 
11 een verlengladder gebruikt.. 

J: 12 Wacht even. Je moet de ladder ver genoeg verlengen zodat je die kan vasthouden terwijl je 
13 schildert. 

L: 14 Goed. Da'seen. 

J: 15 Je moet zien dat je een hoek van ongeveer 70 graden met de grond vormt. 

L: 16 Weer goed. Nog een nu. 

J: 17 Euh .... Benjewelzekerdaterclriewaren? 

L: 18 Ja. Je bent de eerste regel vergeten die zegt dat de ladder tegen de vensterbank moet leunen en 
19 niet tegen het glas of het raam zelf. 

J: 20 Ochja. 

L: 21 OK. Wat ga je nu het eerst schilderen als je daar boven staat? 

J: 22 De dunne plankjes die de verschillende glasraampjes van elkaar scheiden. 

L: 23 Neen. Begin altijd met die delen van het raam die het verst van jou zijn verwijderd en werk dan 
24 naar jou toe. Het is altijd goed om de moeilijkst bereikbare delen het eerst te schilderen en te 
25 eindigen met de meest zichtbare stukken. Als je bijvoorbeeld een stoel moet schilderen, begin 
26 dan met de onderkant van het zitvlak en de binnenkant van de poten. Slechts op het einde doe je 
27 de buitenkant van de poten en de bovenkant van het zitvlak. Reb je dit alles begrepen? 

J: 28 Jip, dat zal wellukken. 

L: 29 Begin nu maar te schilderen. Je weet waar ik ben mochten er problemen zijn. Binnen een half 
30 uur kom ik nog wei eens kijken. 

J: 31 OK. 

Enkele fouten zijn: 
zin 3: Thuis ook een ladder hebben, is niet hetzelfde als weten hoe je die correct moet gebruiken. Een 

demonstratie is nodig. 
zinnen 4 tot 8: Lucien zou bij elk punt moeten nagaan of Jolmny heeft begrepen waar het precies om gaat. 
zin 5: een aanwijzing hoe je zonder gradenboog een hoek van 70 graden kan bepalen, is op zijn plaats. 
zin 8: de uitspraak 'Begrepen' lijkt meer op een bevel dan op een vraag. Misschien weet Jolmny niet eens 

of hij het weI goed begrijpt of durft hij het niet te zeggen. 
zin 10: in plaats van Jolmny de zaken te laten opnoemen zou Lucien hem het beter eens laten uitvoeren en 

daarbij commentaar te geven. 
zinnen 18-19: uitleggen waarom hij zo te werk moet gaan. 
zin 21: de vraag test J olmny op een vlak waar hij nog geen instructies over heeft gekregen. 
zin 26-27: efr. zin 9. 

• zinnen 29-30: Lucien zou moeten blijven terwijl Jolmny begint te schilderen. 
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4.10 Pre/post-beoordelingsformulier 

Sommige reeds behandelde methoden laten de deelnemer zichzelf beoordelen. 
Deze aanpak is per definitie subjectief en kan sterk vertekenend werken indien bij 
de participant elk talent tot zelfbeoordeling ontbreekt (Rae, 1997). 

Een manier om de subjectiviteit te verrninderen en de accuraatheid te verhogen, 
is een speciaal ontwikkeld formulier ter beschikking te stellen. Een exemplaar is 
bestemd voor de deelnemer zelf, een ander voor zijn of haar baas (en waar 
mogelijk ook exemplaren voor de ondergeschikten van de deelnemer). De 
zelfbeoordeling van de deelnemer blijft echter primeren. De overige exemplaren 
dienen hoofdzakelijk om de subjectiviteit te reduceren. 

Het formulier somt een aantal kennisaspecten, vaardigheden en/of 
beroepshoudingen op. De deelnemer duidt aan in welke mate hij of zij denkt de 
vaardigheid of de beroepshouding te bezitten door een cijfer op een tiendelige 
schaal te omcirkelen. We geven nog een voorbeeld voor het beroep van metselaar. 

Gelieve in de onderstaande lijst naast elke activiteit het passende cijfer te omcirkelen. Dit cijfer geeft aan in 
welke mate u als deelnemer aan de opleiding denkt de vermelde activiteit te beheersen. De schaal gaat van 1 
(uiterst weinig) tot 10 (in zeer hoge mate). 

Bepalen van het benodigde materiaal/materieel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Afmetingen/hoogtepeilen kunnen overbrengen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Het bouwterrein voorbereiden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Referentiepeilen plaatsen en beschermen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Buizen voor regen- en afvalwater plaatsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alle so orten materialen metselen of lijmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De werkputbodem effenen en schoonmaken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Het aanbrengen van de steenslagverharding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Het plaatsen van de aardingslus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bakstenen en blokken op maat zagen en hakken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Siermetselwerk uitvoeren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Isolatiematerialen plaatsen op muren, ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Het aanbrengen van spuitbeton 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Potbuizen sarnenvoegen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Balken en liggers plaatsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De voegen uitvoeren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De behandeling van afval en restproducten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meewerken aan een veilige/gezonde werksfeer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Termijnen kunnen naleven 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Het eigen werk analyseren en beoordelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zin voor sarnenwerking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zin voor initiatief 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Resultaatgerichtheid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zelfstandigheid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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De methode leent zich tot het inschatten van de eigen kennis, vaardigheden en/oj 
beroepshoudingen. De topics die men beoordeeld wil zien, worden geselecteerd in 
functie van het beroep waartoe men opleidt. De methode verschilt weinig van het 
'beheersingsluik' van het PAR (methode 3) en valt aldus onder de techniek van de 
semantische differential en. AIleen is de schaal in vergelijking met het PAR meer 
verfijnd en wordt enkel gekeken naar de mate van beheersing, niet naar de 
relevantie. 

Toepassingmoment en beoordelaar 

Deze methode kan zowel v66r de opleiding als op het einde ervan of tijdens de 
uitvoering van de job ingezet worden. Bet gebruik beperkt zich in de praktijk 
veelal tot een beoordeling v66r de opleiding. Daardoor boet ze aan kracht in. 

In eerste instantie is het de deelnemer die zichzelf moet beoordelen. Pas in 
tweede instantie kan men, om de subjectiviteit van dit oordeel in te dijken, ook te 
rade gaan bij de supervisor en/of ondergeschikten van de participant. In dit geval 
schatten ook zij de capaciteiten van de deelnemer in. 

Sterkte/zwakte 

Bet formulier kan gebruikt worden in de behoeftedetectiefase, met name om de 
hiaten in beroepshoudingen en vaardigheden te detecteren. Dit kan de effectiviteit 
en gerichtheid van de opleiding verhogen. Indien enkel een voorafname 
georganiseerd wordt, heeft men echter geen informatie over de bijdrage van de 
opleiding. 

Een nadeel is ook hier dat de deelnemer zichzelf beoordeelt. De additionele 
evaluaties door boven- en ondergeschikten kunnen enigszins bijsturen. Merken 
we trouwens op dat bij het PAR deze extra evaluaties ontbreken. Maar het PAR 
gaat een stuk verder in die zin dat ook de relevantie van de topics wordt 
ondervraagd. Afgezien van de additionele beoordelingen en de meer verfijnde 
(lO-delige) schaal brengt de methode van het pre/post-beoordelingsformulier in 
vergelijking met het PAR weinig fundamentele vernieuwingen aan. 

4.11 Attitude Status Survey (ASS) 

De attitude status survey (ASS) is een van de meer recente instrumenten die zich 
op de niet gemakkelijk te meten attitudeveranderingen toespitsen (Parry, 1997). 
Het instrument bestaat uit een lijst met een aantal uitspraken met betrekking tot 
beroepshoudingen of attitudes die in een bepaalde werksituatie belangrijk zijn. 
De deelnemer wordt gevraagd aan te duiden in welke mate hij of zij het met de 
uitspraak eens is (van 'helemaal eens' (score 5) tot 'helemaal oneens' (score 1)). 

De methode richt zich specifiek tot het meten van attitudes en verschuivingen 
die in die beroepshoudingen kunnen optreden. De invloed van een opleiding op 



31 

de attitudes of beroepshoudingen is veel moeilijker te meten dan de impact op 
kennis en vaardigheden. 

We geven een voorbeeld van enkele uitspraken gegrepen uit een mogelijke ASS 
voor de metselaar. 

Gelieve voor elk van de volgende uitspraken aan te duiden (door het passende cijfer te omcirkelen) in welke 
mate ze voor U gelden. 

5 = helemaal eens 4 = eerder eens 3 = noch eens noch oneens 2 = eerder oneens 1 = helemaal oneens 

1. Ik doe steeds alles wat binnen mijn mogelijkheden ligt om de taak binnen de opgegeven termijn perfect 
conform de voorschriften uit te voeren oak al zijn er volgens mij soms gemakkelijkere manieren om het 
werk gedaan te krijgen. 

1 2 3 4 5 

2. Eens ik een doel voor ogen heb, kan werkelijk niets mij ervan weerhouden dit proberen te bereiken. 

1 2 3 4 5 

Toepassingsmoment en beoordelaar 

Indien de vragenlijst zowel voor als na de opleiding (tijdens de uitvoering van de 
job) ingevuld wordt, laat het instrument toe veranderingen in de status van de 
beroepshoudingen te meten die onder invloed van de opleiding tot stand 
gekomen zijn. 

De deelnemer duidt aan in welke mate de verschillende uitspraken v~~r haar of 
voor hem van toepassing zijn. Het is met andere woorden de deelnemer zelf die 
zich over de uitspraken met betrekking tot de beroepshoudingen een oordeel 
vormt. De scores en verschuivingen berekenen we zoals in de 'Professional 
Trainer' methode (methode 2). 

Sterkte/zwakte 

Attitudes en attitudeveranderingen zijn moeilijk te meten. Ook dit instrument 
ontsnapt niet aan dit probleem. Dit houdt in dat men bij het opsteUen van de 
uitspraken zeer behoedzaam te werk moet gaan en aUe mogelijke interpretaties 
nauwkeurig moet incalculeren. 

Indien men de toepassing van dit instrument als een momentopname (of weI 
v66r of weI op het einde van de opleiding) opvat, zegt deze methode weinig over 
de bijdrage van de opleiding aan de vorming van bepaalde beroepshoudingen. 
Als evaluatie-instrument van opleidingen is de techniek in dit geval dan ook van 
weinignut. 

Een laatste nadeel van deze techniek is dat de deelnemer zichzelf moet 
beoordelen. Dit versterkt het risico op onder- en overschatting. Daarom wordt de 
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methode sorns toegepast in een variant waarbij het b.v. de ploegbaas of supervisor 
is die een oordeel velt. 

4.12 De zinsvervollediging 

De deelnemer krijgt een zin aangeboden die moet worden aangevuld (Parry, 
1997). Deze aanvulling kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Het is de 
bedoeling dat men de zin vervolledigt met de eerste gedachte die opkomt bij het 
lezen ervan. We geven een voorbeeld voor de metselaar. 

Vul deze zinnen zo snel en bondig mogelijk aan met het antwoord dat volgens U van toepassing is. Zorg er 
goed voor dat uw antwoorden zo beknopt mogelijk blijven. 

Bij het plaatsen van isolatiematerialen met een dampscherm brengen we dit scherm aan de 
................... kantaan. 

We kunnen drie soorten muren onderscheiden, namelijk ..................... , ............................... . 
en .......................... . 

Wanneer de voorman rnij opdraagt een of andere taak sarnen met collega X te verrichten, voel ik 
rnij daarbij ............................................................... . 

Wanneer ik in rnijn job met een wtvoeringsprobleem wordt geconfronteerd, probeer ik 

Men kan deze methode gebruiken om beroepshoudingen en kennis te meten. De 
techniek leunt in het geval van het peilen naar vakkennis dicht aan bij de methode 
van de 'open vragen'. Alleen is in dit geval de context meer gespecificeerd en kan 
men de antwoordruimte of -tijd sterk beperken, bijvoorbeeld tot een of enkele 
woorden of tot een tiental seconden. Bij het testen van beroepshoudingen is het 
zeer belangrijk dat de deelnemer zijn of haar eerste gedachte weergeeft. Op die 
manier komt men te weten wat de primerende attituden van de man of vrouw in 
kwestie zijn. 

Toepassingsmoment en beoordelaar 

Men kan de techniek zowel vooraf als na de opleiding of op het einde ervan 
toepassen. Men neemt de test best twee keer af (met verschillende vragen) omdat 
op die manier de toegevoegde waarde van de opleiding duidelijker naar voren 
komt. 

De deelnemer vult de zinnen verder aan. Het oordeel over de correctheid of 
gepastheid van deze aanvulling wordt echter tijdens het verbeteren door de 
instructeur (of de ploegbaas, opdrachtgever, ... bij externe opleidingen) gevormd. 
De instructeur ( ... ) is dan ook de evaluator van deze test. 
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Sterkte/zwakte 

Een van de voornaamste sterkten van deze methode schuilt hierin dat op een 
eenvoudige en flexibele manier kan nagegaan worden in welke mate de 
deelnemer zijn of haar vakkennis beheerst. Bovendien laat de methode toe met 
korte, krachtige vragen toch diepgaand te testen. 

4.13 De multiple choice situatie-analyse 

Men presenteert de deelnemers op papier een simulatie of een beschrijving van 
een bepaalde situatie (Parry, 1997). Na de beschrijving gelezen te hebben, stelt 
men de deelnemers een aantal vragen met meerkeuzemogelijkheid. De 
beschrijving van de toestand is niet zo uitgebreid als bij de scenario-analyse. Toch 
maakt deze beschrijving het verschil uit met de gewone multiple choice vragen. 

De techniek richt zich meestal op het testen van attitudes oj beroepshoudingen. 
Gezien men schriftelijk materiaal gebruikt, is de methode ook bruikbaar voor het 
testen van vakkennis in een bepaalde situatie. Elke meerkeuzemogelijkheid heeft 
betrekking op een verschillende attitude (waarde, stijl, opinie, gevoel, ... ) of 
vaktechnische mogelijkheid. De deelnemer dient de juiste mogelijkheid te 
selecteren. De methode lijkt (in het geval van beroepshoudingen) qua aanpak 
sterk op een rollenspel. Alleen gebeurt de oefening schriftelijk en is het gamma 
van mogelijke antwoorden ingeperkt. De methode laat toe te controleren of men 
de opleidingsdoelen (beroepshoudingen, vakkennis, ... ) daadwerkelijk heeft 
gerealiseerd. Hoewel de individuele mogelijkheden van de participant hierbij een 
grote ral spelen, geven de resultaten van de deelnemers als groep toch een goede 
indicatie van de kwaliteit van de opleiding. 

Johnny, een beginnend schilder-decorateur moet vandaag een paar ramen van een gerestaureerd herenhuis 
schilderen. De ramen bevinden zich bijna tegen de dakgoot zodat Johnny een verlengladder moet gebruiken. 
Johnny dient de ladder zodanig te plaatsen dat .... 

(a) de top van de ladder tegen het onderste deel van het te schilderen raam rust en de ladder een hoek van 80 
graden met de grand vorrnt. 

(b) de top van de ladder tegen de vensterbank onder het te schilderen raam rust en de ladder een hoek van 
80 graden met de grand vorrnt. 

(c) de top van de ladder tegen de vensterbank onder het te schilderen raam rust en de ladder een hoek van 
70 graden met de grand vorrnt. 

(d) de top van de ladder tegen het onderste deel van het te schilderen raam rust en de ladder een hoek van 70 
graden met de grand vorrnt. 

(correct antwoord: C) 
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Gilbert is ijzervlechter en werkt momenteel aan de ondertunnelingswerken van het stationsplein in Leuven. 
De overvloedige regen van de afgelopen weken maakt die werken er een stuk moeilijker op. Constant krijgt 
men immers met verzakkingen en vochtproblemen af te rekenen. De werken dreigen vertraging op te lopen 
en iedereen loopt er zenuwachtig bij. Puur op zich gesproken (dus zonder een specifieke opdracht van de 
baas) zou Gilbert vanuit zijn beroep er in de eerste plaats moeten naar streven om: 

(a) ondanks de vele problemen zijn taak binnen de voorgescheven tijd zo nauwkeurig mogelijk (perfectie is 
hier niet mogelijk) te voltooien. 

(b) zijn taak uiterst nauwkeurig (dus perfect) af te werken, hoeveel tijd dit ook vergt. 

(c) zijn opdracht zelf aan te passen aan de moeilijke omstandigheden. 

(correct antwoord: A) 

Toepassingsmoment en beoordelaar 

De methode past men doorgaans tijdens (als oefening) of na de opleiding toe. 
Normalerwijze voorziet men niet in een voorafname. De resultaten van de 
deelnemers als groep hebben een barometerfunctie voor de kwaliteit van de 
opleiding. 

De deelnemer duidt enkel de antwoordmogelijkheid aan die volgens hem of 
haar van toepassing is. De instructeur (ploegbaas, opdrachtgever, ... ) verbetert de 
test en vormt zich op die manier een oordeel over de mate waarin de deelnemer 
(dankzij de opleiding) bepaalde beroepshoudingen en/ of kennis al dan niet bezit. 

Sterkte/zwakte 

De methode is geschikt om beroepshoudingen of vaktechnische kennis te testen. 
Men dient dan echter rekening te houden met de wijze waarop het scenario en de 
vragen met bijbehorende antwoorden zullen worden gemterpreteerd. De techniek 
vergt met andere woorden een heel nauwkeurig ontwerp. Correctie is echter zeer 
makkelijk. 

4.14 Prestatiemodel 

Het prestatiemodel is een model dat vertrekt van een individuele 
functiebeschrijving of van het takenpakket van een team (Vander Maesen de 
Sombreff, 1996). Het model maakt hierbij duidelijk welke de activiteiten zijn 
waarmee men in een bepaalde functie (individueel of in team) bijdraagt tot het 
realiseren van de organisatiedoelen. Ook geeft het model aan wat het relatieve 
belang van elk van de activiteiten of resultaatgebieden daarbij is. De verschillende 
resultaatgebieden ordent men hierarchisch. Op die manier verkrijgt men een 
boomstructuur waarbij de taken van de werknemer de takken van de boom 
vormen. V oor elk van de taken geeft men aan welke activiteiten precies verricht 
worden. Op basis van deze boomstructuur kunnen we het rendement van de 
opleiding in haar geheel berekenen. 

Het prestatiemodel heeft tot doel de financiele baten van een opleiding te 
berekenen. Het is bovendien een kadermodel. Dit houdt in dat de methode 
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slechts toegepast kan worden nadat men met behulp andere methoden de effecten 
van de opleiding op het kennis- of vaardigheidsniveau heeft gemeten. Toepassing 
van het kadermodel vereist dus toepassing van minstens een van de overige 
toegelichte instrumenten. Welke deze technieken zijn, hangt af van de activiteiten 
en/ of taken die men met behulp van de opleiding wil aanleren of verbeteren. 

Voorbeeld 

In wat voIgt geven we een uitgebreid voorbeeld van de toepassingsmogelijkheden 
van het prestatiemodel. 

1. Boomstructuur 

Op basis van een beroeps- of functieprofiel wordt een boomstructuur voor het 
beroep of de functie opgebouwd. De verschillende taken (zowel voorbereidende, 
uitvoerende als ondersteunende taken) binnen het beroeps- of functieprofiel 
vormen de takken van de (primaire) boomstructuur. Voor de metselaar 
onderscheiden we achttien verschillende taken (twee voorbereidende taken (V), 
dertien uitvoerende (U) en drie ondersteunende (0) taken). Aan elk van deze 
taken wordt een gewicht toegekend, dat het relatieve belang van de betreffende 
taak binnen het geheel van de functie weergeeft. De waarden van de gewichten 
(G) die we hier vermelden, zijn volkomen illustratief. De som van alle gewichten 
bedraagt 1. De volgende tabel geeft de primaire boomstructuur weer. 
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N° TAAK G 

VI plannen van de werkzaamheden 0.06 

V2 het inrichten van de bouwplaats 0.07 

Ul de fundering op staal uitvoeren 0.06 

U2 rioleringen en afwateringsstelsels aanleggen 0.07 

U3 metselwerk uitvoeren 0.25 

U4 geprefabriceerde elementen plaatsen 0.04 

U5 thermische isolatiewerken uitvoeren 0.04 

U6 dichtingswerken uitvoeren 0.04 

U7 pijpen en schachten optrekken 0.02 

US bekisten 0.07 

U9 ijzervlechten 0.04 

UlO betonneren 0.04 

un voegen en hervoegen 0.04 

Ul2 sloop- en renovatiewerken uitvoeren 0.04 

Ul3 beton herstellen 0.02 

01 letten op de veiligheid en de hygiene 0.07 

02 kwaliteitszorg 0.02 

03 werken met derden 0.01 

1.00 

De primaire boomstructuur wordt verfijnd door voor elke taak de activiteiten (A) 
op te sommen. Elke activiteit krijgt een gewicht dat het relatieve belang van de 
activiteit in de betreffende taak aangeeft. Zo bekomt men de secundaire 
boomstructuur, waarin voor elke taak de bijhorende activiteiten opgesomd 
worden. Per activiteit worden gewichten toegekend. Het nummer VIAl slaat dan 
op de eerste activiteit (AI) van de eerste voorbereidende taak (VI). De som van de 
gewichten van alle activiteiten binnen een taak dient weerom 'I' te bedragen. Zo 
is G(VlAl) + G(VlA2) + G(VlA3) + G(VlA4) + G(VlAS) + G(VlA6) gelijk aan 1. 
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N° TAAKV1 G 

VIAl Bouwplannen lezen en begrijpen 0.45 

V1A2 Plannen van de werken 0.20 

V1A3 Toezien op de levering van de bouwmaterialen 0.10 

V1A4 Leveringen controleren 0.075 

VIAS Stockeringsplaats bepalen 0.075 

V1A6 Gestockeerde goederen beschermen 0.10 

N° TAAKV2 G 

V2A1 Monteren en demonteren van steigers, ladders en steunarmen 0.30 

V2A2 De gepaste verankeringen uitvoeren 0.05 

V2A3 Het bouwterrein voorbereiden en voorlopig effenen 0.20 

V2A4 Afvoerleidingen en -kanalen aanleggen 0.15 

V2A5 Werken uitzetten; peilen bepalen, overbrengen en beschermen 0.20 

V2A6 Afsluitingen en verkeerssignalisatie plaatsen 0.05 

V2A7 Leidingen en nutsvoorzieningen helpen aansluiten 0.05 

N° TAAKUl G 

UlAl Werkputbodem effenen, droogleggen en schoonmaken 0.15 

UlA2 Steenslagverharding aanbrengen en de aardingslus plaatsen 0.15 

UlA3 Sleufbodem voorbereiden 0.15 

UlA4 Staalfundering uitvoeren, funderingsplaten en vloeren gieten 0.40 

UlA5 Opmeten van de benodigde hoeveelheid beton 0.15 

N° TAAKU2 G 

U2A1 Buizen en installaties voor regen- en afvalwater plaatsen 0.30 

U2A2 Rioleringsputten en toestellen plaatsen 0.15 

U2A3 Draineerbuizen plaatsen 0.15 

U2A4 Inspectieputten en septische putten metselen 0.30 

U2A5 Aansluiting op de riool verzorgen 0.10 

N° TAAKU3 G 

U3A1 Verschillende soorten mortel aanmaken (mechanisch of met de hand) 0.10 

U3A2 Lijmen en kunststoffen aanwenden 0.05 

U3A3 Controleren of de muren loodrecht, waterpas en vlak zijn 0.05 

U3A4 Bakstenen en blokken op maat hakken en zagen 0.10 

U3A5 Metselwerk uitvoeren 0.35 

U3A6 Gevelelementen monteren en de voegen uitvoeren 0.10 

U3A7 Metalen wapeningen plaatsen 0.10 

U3A8 Siermetselwerk uitvoeren 0.10 

U3A9 Schoren gebruiken en plaatsen 0.05 
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N° TAAKU4 G 

U4A1 Geprefabriceerde lateien plaatsen 0.20 

U4A2 Deur- en raamkozijnen in het metselwerk bevestigen 0.30 

U4A3 Balken en liggers plaatsen 0.15 

U4A4 Geprefabriceerde trappen plaatsen en stutten 0.15 

U4AS Betonvloeren construeren 0.20 

N° TAAKUS G 

USA1 Oppervlak voorbereiden en bijwerken 0.05 

USA2 Isolatiematerialen plaatsen 0.30 

USA3 Dampscherm aanbrengen 0.30 

USA4 Isolatiematerialen vasthechten 0.30 

USAS Koudebruggen vermijden 0.05 

N° TAAKU6 G 

U6A1 Dichtingsmembranen plaatsen en bepleisteringen uitvoeren 0.25 

U6A2 Gevelmaterialen met dichtingsmiddelen behandelen 0.35 

U6A3 Scheuren vaststellen en dichten 0.40 

N° TAAKU7 G 

U7A1 Potbuizen samenvoegen 0.30 

U7A2 Ruimgaten en gevelschuiven plaatsen 0.40 

U7A3 Uitsparingen voorzien 0.30 

N° TAAKU8 G 

U8Al Het werk uitzetten 0.05 

U8A2 Bekisting timmeren, monteren en samenvoegen 0.40 

U8A3 Steigers en schoren opzetten 0.15 

U8A4 Wachtwapeningssystemen, doorvoeringskokers en vloeren plaatsen 0.20 

U8AS Voegen in de bekisting verwerken 0.05 

U8A6 Voorbehandeling uitvoeren 0.05 

U8A7 Ontkisten 0.10 

N° TAAKU9 G 

U9A1 Wapeningen klaarmaken, samenvoegen en plaatsen 0.25 

U9A2 Staven knippen met een minimum aan afval 0.20 

U9A3 Wachtstaven plaatsen 0.05 

U9A4 Beugels, kransen en ringen vervaardigen 0.20 

U9AS Netten en wapening in de bekisting plaatsen 0.15 

U9A6 Schikking van de wapenmg controleren 0.075 

U9A7 Construeren en verbinden van vlechtwerk 0.075 

N° TAAKUIO G 

UlOA1 Beton storten en afwerking van het oppervlak 1 
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N° TAAKUll G 

UllA1 Oude voegvulling verwijderen en de voegen reinigen 0.35 

UllA2 metselwerk herstellen 0.15 

UllA3 voorbehandeling uitvoeren 0.10 

UllA4 (her )voegen 0.40 

N° TAAKU12 G 

Ul2A1 sloopwerk uitvoeren voor verbouwingen 0.50 

U12A2 renovatiewerken uitvoeren 0.50 

N° TAAKU13 G 

U13A1 de oppervlakken voorbereiden 0.10 

U13A2 het beton reinigen en herstellen 0.15 

U13A3 spuitbeton aanbrengen 0.35 

U13A4 de vloer herstellen en beschermen 0.40 

N° TAAKOl G 

OlA1 veiligheidsmaatregelen kennen en toepassen 0.25 

0lA2 incidenten melden 0.125 

OlA3 beschermingsmiddelen correct gebruiken en onderhouden 0.25 

OlA4 bouwplaatslokalen onderhouden 0.125 

OlA5 behandeling van afval en restproducten 0.25 

N° TAAK02 G 

02A1 het werk plannen en analyseren en termijnen respecteren 0.30 

02A2 een professionele ingesteldheid aannemen 0.30 

02A3 zich informeren over de eisen van de klant en de leverancier 0.30 

02A4 blijvend controleren van hoogtes en niveaus 0.10 

N° TAAK03 G 

03A1 omgaan met werkvergunningen 0.30 

03A2 omgaan met informatie 0.20 

03A3 contacten onderhouden met collega' 5 en klanten 0.30 

03A4 omgaan met werkinstructies 0.20 

2. Wegingsfactoren. 

Bet relatieve belang van een activiteit in het geheel van de functie kan men 
berekenen door doorheen de boomstructuur te vermenigvuldigen. De activiteit 
'metselwerk uitvoeren' (U3A5) bezit bijvoorbeeld een gewicht van 0.35 
(= G(U3A5)) x 0.25 (= G(U3)) of 0.0875 in het beroep metselaar. Of nog, de 
activiteit 'voorbehandeling uitvoeren' (U8A6 en UllA3) krijgt in het beroep 
metselaar een wegingsfactor (0.05 * 0.07) + (0.10 * 0.04) of 0.0075. De activiteit 
komt immers in twee takken van de boom voor. We moeten bijgevolg elk van de 
takken doorvermenigvuldigen en die twee waarden (0.05 * 0.07 en 0.10 * 0.04) 
vervolgens samentellen om tot de globale wegingsfactor (hier: 0.0075) voor de 
activiteit 'voorbehandeling uitvoeren' te komen. Op die manier kunnen we voor 
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elke activiteiten die in de functie of het beroep voorkomen op relatief eenvoudige 
wijze berekenen. 

3. Financie'le waarde 

Eens de wegingsfactoren gekend zijn, kan de financiele waarde van elk van de 
activiteiten berekend worden. De input (naast de wegingsfactor) voor deze 
berekening is de financiele waarde van de betreffende functie of de financiele 
bijdrage van die functie tot het bedrijfsresultaat. In de praktijk stelt men die 
waarde doorgaans gelijk aan het gerniddelde jaarsalaris dat voor de functie 
gangbaar is (Van der Maesen de Sombreff, 1996). Voor somrnige beroepen kan dit 
tot een sterke onderschatting van de werkelijke waarde leiden. Het gerniddelde 
jaarsalaris houdt immers geen rekening met extralegale voordelen zoals 
bedrijfswagens, hospitalisatieverzekeringen, maaltijdcheques e.d. Voor de 
vaktechnische beroepen spelen deze verloningsvormen echter weinig of geen roI. 
Stel dat de metselaar gerniddeld 1.000.000 BEF per jaar verdient. De financiele 
waarde van de activiteit 'metselwerk uitvoeren' bedraagt dan 0.0875 * 1.000.000 of 
87.500 BEF. 

4. Evaluatie opleidingen 

Bij de organisatie van een opleiding voor b.v. een metselaar moet eerst nagegaan 
worden welke de opleidingsdoelen zijn. Een opleiding(sonderdeel) voor het 
beroep metselaar werkt doorgaans niet tegelijkertijd in op aIle 86 activiteiten die in 
dit beroep aan bod komen. Een cursus Bekistingstechnieken b.v. zou de prestaties 
op de volgende activiteiten kunnen verbeteren. 

N° ACTIVITElT G 

V2A1 monteren en demonteren van steigers, ladders en steunarmen 0.021 

UlA4 uitvoeren van staalfundering, funderingsplaten en vloeren gieten 0.024 

U3A7 metalen wapeningen plaatsen 0.025 

U3A9 schoren plaatsen en gebruiken 0.0125 

U8A2 bekisting tirruneren, monteren en samenvoegen 0.028 

U8A3 steigers en schoren opzetten Om05 

U8A4 wachtwapeningssystemen, doorvoerkokers en houten vloeren plaatsen 0.014 

U8A7 ontkisten 0.007 

U9A1 wapeningen klaarmaken, samenvoegen en plaatsen 0.01 

U9A5 netten en wapening in de bekisting plaatsen 0.006 

U9A6 schikking van de wapening controleren 0.003 

I TOTAAL 0.161 

De waarde van de wegingsfactor G heeft hier betrekking op het globale belang 
van de activiteit in de functie metselaar (dus berekend door vermenigvuldiging 
doorheen de boornstructuur). Het relatieve belang van aile activiteiten die in de 
cursus aan bod komen in het geheel van de functie is dus 0.161 of 16.1 %. Men 
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mag bijgevolg stellen dat deze activiteiten voor de functie metselaar belangrijk 
worden geacht. Een cursus Bekistingstechnieken kan dan ook - gezien het glob ale 
belang van de activiteiten waarop de opleiding inwerkt - een aanzienlijke impuls 
geven tot het verhogen van de bijdrage van de functie metselaar aan de 
organisatie. De relatieve jinanciele waarde van alle activiteiten die in de cursus 
Bekistingstechnieken aan bod komen, bedraagt tenslotte 0.161 * 1.000.000 = 161.000 
BEF per metselaar. 

Ook al zijn aan een cursus Bekistingstechnieken belangrijke baten verbonden, 
de inrichting van een opleiding gebeurt natuurlijk pas wanneer er werkelijk een 
opleidingsbehoefte bestaat. De berekening van de baten blijft niettemin bijzonder 
nuttig. Bij het inrichten van een opleiding spelen immers niet enkel de behoeften 
een rol. Meer in het algemeen kan men stellen dat men bij de in..-ichting van 
opleidingen best vertrekt van die gebieden waar men een noodzaak tot opleiden 
voelt, om vervolgens vanuit economisch oogpunt het belang van de betreffende 
activiteiten in het geheel van de functie te bekijken. Het heeft economisch gezien 
immers weinig nut om te investeren in een opleiding voor activiteiten met een 
verwaarloosbaar 'relatief belang' en een lage 'financii:1e waarde'. 

In de rendementsbepaling van de opleiding Bekistingstechnieken komt het 
eerder besproken omkaderende karakter van het prestatiemodel duidelijk naar 
voren. Het effect van de opleiding in haar geheel bepalen, kan immers pas nadat 
men voor elk van de activiteiten die in de cursus aan bod komen het effect heeft 
bepaald. En voor elk van die activiteiten afzonderlijk moeten we nagaan welke 
hiervoor de meest geschikte methode is. Op die manier komen we bij de eerder 
besproken evaluatiemethoden terecht. Eerst moet men dus voor elk van de 
activiteiten een methode kiezen om het opleidingseffect van die activiteit vast te 
stellen. Nadien bundelen we de resultaten van deze afzonderlijke metingen in het 
presta tiemodel. 

Algemeen gesproken is het zo dat voor elk van de activiteiten het effect of de 
bijdrage van de opleiding berekend moet worden. Dit houdt in dat we bijgevolg 
meestal met een methode moeten werken die zowel va6r als na de opleiding meet, 
tenzij de score v66r de opleiding reeds gekend is zonder meting. Bij het opleiden 
in functie van de invoering van een compleet nieuwe werkmethode mag men b.v. 
veronderstellen dat de score va6r de opleiding nul bedraagt. Niemand kent 
immers die aan te leren techniek vaar men de opleiding heeft doorlopen. De 
bijdrage of de effectgrootte 'd' van de opleiding op een bepaalde activiteit drukt 
men doorgaans uit met de volgende formule : 

D = (SNO - SVO) / SDVO 

Hierbij staat: 
-+ SNO voor de gemiddelde (over aIle deelnemers) score op een activiteit na de 

opleiding; 
-+ SVO voor de gemiddelde score op een activiteit v66r de opleiding; 
-+ SDVO voor de standaarddeviatie van de score vaar de opleiding. 
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'd' geeft dus aan hoeveel de gerniddelde prestatie erop vooruit is gegaan ten 
gevolge van de opleiding. De standaarddeviatie nemen we op om rekening te 
houden met de dispersie of de verspreiding van de verschillende scores. De 
standaarddeviatie heeft hierbij het voordeel dat ze de dispersie uitdrukt in 
'standaardeenheden' of anders gezegd in de eenheden van de oorspronkelijke 
scores. Merken we trouwens op dat men de formule voor de effectgrootte 'd' ook 
bij andere methoden (b.v. PAR) kan gebruiken. 

Om voor elke activiteit de effectgrootte 'd' te berekenen, selecteren we in functie 
van de te evalueren activiteit een bepaalde methode. Nemen we bijvoorbeeld voor 
de cursus Bekistingstechnieken de activiteit U8A2 'bekisting timmeren, monteren 
en samenvoegen'. Deze activiteit vereist volgens het beroepsprofiel van de 
metselaar het kunnen aftekenen, zagen, spijkeren, aanpassen, samenvoegen en 
bevestigen van hout het kunnen stabiliseren van de constructie, kennis van 
materiaal en materieel, kennis van bekistingssystemen en het kunnen begrijpen 
van bekistingsplannen. Niettegenstaande het feit dat kennis dus noodzakelijk is, 
staat bij de activiteit U8A2 vooral het weten 'hoe' (procedurele kennis) centraal. 
We opteren dan ook voor een test die zich op deze vaardigheden (skills) richt. 
Gezien het vaktechnische en terreingebonden karakter van de activiteit opteren we 
voor het enigszins aangepaste proficiency assessment rapport (PAR) (dr. supra). 
Deze techniek bezit het bijkomende voordeel dat men ook de relevantie en de 
opleidingsbehoefte meet. Strikt genomen echter heeft men om de effectgrootte 'd' 
te berekenen enkel het luik 'beheersing' nodig. 

Veronderstel dat de frequentieverdeling van de scores (1 = zeer weinig tot 5 = zeer veel) 

van de 20 deelnemers aan de opleiding is zoals in volgende tabel is aangegeven. 

VOOR DE OPLEIDING 

SCORE Is 14 13 12 11 
FREQUENTIE 10 J2 19 Is 14 
NA DE OPLEIDING 

SCORE IS 14 13 12 11 
FREQUENTIE Is Is Is 12 10 

De berekeningen zijn dan als voIgt: 

SVO = (som van aIle scores v66r de opleiding) / (aantal deelnemers) 
(2*4 + 9*3 + 5*2 + 4*1) /20 = 49/20 = 2.45 

SNO = (som van aIle scores na de opleiding) / (aantal deelnemers) 
(5*5 + 8*4 + 5*3 + 2*2) / 20 = 76/20 = 3.8 

SDVO = vierkantwortel van «(som van de gekwadrateerde scores)
(gekwadrateerde som van de scores / aantal deelnemers)) / 
(aantal deelnemers -1)) = «137- (2401/20)) / 19)'/2 = 0.94 
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De effectgrootte 'd' van de cursus Bekistingstechnieken voor de activiteit U8A2 
'bekisting timmeren, monteren en samenvoegen' kunnen we dan eenvoudig 
berekenen : d = (SNO - SVO) / SDVO = (3.8 - 2.45) / 0.94 = 1.44 

De effectgroottes van de overige activiteiten die in deze opleiding aan bod 
komen, berekent men op analoge wijze. Stel dat de effectgroottes 'd' voor alle 
activiteiten voor de cursus Bekistingstechnieken er uiteindelijk als voIgt uitzien 
(illustratief). 

N° d N° d N° d 

V2A1 0.88 U8A2 1.44 U9A1 0.89 

UlA4 0.75 U8A3 1.20 U9A5 1.33 

U3A7 1.12 U8A4 0.96 U9A6 1.05 

U3A9 -0.02 U8A7 1.02 

Deze gegevens laten toe de glob ale baten per werknemer (metselaar) (in BEF) van 
de opleiding Bekistingstechnieken te berekenen. Per activiteit vermenigvuldigen 
we het relatieve belang G met de effectgrootte 'd' en de financiele waarde (FW) 
van 1 standaarddeviatie prestatieverschil (hier het gemiddelde jaarsalaris of 
1.000.DOO BEF). Op die manier krijgen we de volgende tabel. 

N° G : d FW , BATEN 

(G*d*FW) 

V2A1 0.021 0.88 1.000.000 18480 

U1A4 0.024 0.75 1.000.000 18000 

U3A7 0.025 1.12 1.000.000 28000 

U3A9 0.0125 -0.02 1.000.000 -250 

U8A2 0.028 1.44 1.000.000 40320 

U8A3 0.D105 1.20 1.000.000 12600 

U8A4 0.014 0.96 1.000.000 13440 

U8A7 0.007 1.02 1.000.000 7140 

U9A1 0.001 0.89 1.000.000 890 

U9A5 0.006 1.33 1.000.000 7980 

U9A6 0.003 1.05 1.000.000 3150 

TOTAAL: 149.750 

De opleiding Bekistingstechnieken (zoals die nu werd georganiseerd) leidt per 
werknemer (metselaar) tot een batensaldo van 149.750 BEF voor het bedrijf. Dit is 
echter geen 'winst'. Daarvoor moet men immers eerst nog de kosten van de 
opleiding aftrekken van deze gecumuleerde baten. Over de inhoud van die kosten 
bestaat heel wat discussie. Sommige auteurs (o.a. Van Sandick & Schaap
Neuteboom (1993), Kessels (1989)) pleiten ervoor om het loon en de gederfde 
inkornsten van cursisten in deze kosten mee te rekenen. Dit bedrag kan dan ook 
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hoog oplopen. Deze discussie verandert echter niets aan de inhoud, werking en 
waarde van het prestatiemodel. 

In het prestatiemodel zijn vooral de zgn. wegingsfactoren belangrijk. Niet elke 
taak en activiteit in een functie hebben immers hetzelfde belang. Eens deze 
gewichten gekend zijn, komt het model neer op het rekenen met deze gewichten 
en op het toepassen van de eenvoudige formule die ons de effectgroottes 'd' van 
de opleiding geeft. Buiten de gewichten en de salarisgegevens volgen de cijfers uit 
de toepassing van de onderliggende evaluatiemethode(n). Het model oogt 
complex, maar mits men beschikt over gedetailleerde beroeps- of functieprofielen, 
wegingsfactoren en salarisgegevens, stell en we vast dat de toepassing eenvoudig 
is. De toegevoegde waarde van dergelijke batenanalyse is bovendien hoog. 

Merken we op dat dezelfde evaluatiemethode voor verschillende activiteiten 
gebruikt kan worden. Zo kan men het PAR in dit voorbeeld zonder problemen 
voor aIle activiteiten van de opleiding Bekistingstechnieken toepassen. Bovendien 
kan de opleiding Bekistingstechnieken ook voor andere beroepen worden gebruikt 
(b.v. ijzervlechter, bekister, wegenbouwer, ... ). De globale baten van die opleiding 
liggen in werkelijkheid dus nog hoger dan in dit voorbeeld staat aangegeven. De 
werkwijze om dit alles te berekenen, blijft echter ongewijzigd. 

Ook de berekening van de ROI (Return on Investment) is met deze methode 
mogelijk. De ROI wordt met volgende formule berekend : 

ROI (%) = 100 * ((netto baten van de opleiding) / (kosten van de opleiding)) 

Toepassingsmoment en beoordelaar 

Aangezien het prestatiemodel het gebruik van andere evaluatiemethoden omvat, 
kan men de financiele baten van een opleiding pas na de toepassing van die 
andere methoden berekenen. De berekening van de financiele baten kan dan ook 
ten vroegste (afhankelijk van de gebruikte methoden) op het einde van de 
opleiding gebeuren. 

De berekeningen van de financiele baten van een opleiding worden meestal 
door de personeelsdienst (afdeling HRD) verricht gezien deze dienst de nodige 
gegevens in hand en heeft. Wie bij de onderliggende methoden evalueert, hangt af 
van de gebruikte methode (dr. supra). 

Sterkte/zwakte 

Het prestatiemodel is een kadermodel. Dit is de sterkte en de zwakte van de 
methode. Het is een sterkte omdat dit toelaat een stuk verder te gaan in 
vergelijking met de tot nu toe besproken modellen. Men kan immers overgaan tot 
het berekenen van de financiele baten van een opleiding (return on investment 
(ROI), cost/benefit ratio (CBR), ... ). De algemene trend waarbij men uitgaven 
(dus ook opleidingskosten) meer en meer moet verantwoorden, zal het belang 
hiervan aIleen maar versterken. Het omkaderende karakter van het model is 
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echter ook een zwakte omdat de methode steunt op de onderliggende 
evaluatiemethoden. Dit betekent dan ook dat het prestatiemodel moet afrekenen 
met alle zwakten die aan de onderliggende evaluatiemethoden verbonden zijn. 

4.15 Discrepantie-analyse 

De evaluatiemethode van de discrepantieanalyse is gebaseerd op een tweetal 
dimensies (Bergenhenegouwen, 1996). De eerste dimensie slaat op 'het beoogde' 
in de zin van het bedoelde effect van het opleidingsprogramma. 'Het feitelijke' 
verwijst naar het effect van de opleiding in de praktijk. De methode is erop 
gericht om afwijkingen of discrepanties tussen het beoogde (het wenselijke) en het 
gerealiseerde (het feitelijke) op te sporen. 

De methode spitst zich toe op het analyser en van discrepanties in het oordeel 
van personen (b.v. cursisten of hun superieur en) over de gewenste en de feitelijke 
effecten van een opleiding. Het gaat bijgevolg niet louter om de 
opleidingseffecten, maar eveneens om de oordelen die daarover bestaan. Ook de 
opleidingscontext en de uitvoering van de opleiding pass en in dit kader. 

Voorbeeld 

We geven een voorbeeld van de topics die bevraagd worden en van de aard van 
de resultaten. Globaal genomen bevraagt men de negen cellen van de volgende 
matrix. 

Voortraject Uitvoering Natraject 

Voorwaarden Behoefte Ontwikkeling Afspraken 

Proces Afwegingen Uitvoering Toepassing 

Effect Keuze Resultaten Rendement 

Onder elke cel ressorteert een aantal topics. Elk van die topics legt men ter 
beoordeling voor aan de cursisten en hun superieuren. Beide groepen geven de 
topics twee scores (feitelijk en wenselijk) op een vijfpuntenschaal (in zeer geringe 
mate; in geringe mate; in voldoende mate; in hoge mate; in zeer hoge mate). 
Nadien berekent men per groep de gemiddelde scores per topic. De scores geeft 
men doorgaans in een staafdiagram weer om de discrepantie tussen het wenselijke 
en het feitelijke gemakkelijker te kunnen vaststellen. Ook de gemiddelden uit de 
database staan per topic grafisch weergegeven. Een vlugge vergelijking tussen het 
feitelijke, het wenselijke en de databasegegevens is op die manier voorhanden. 

Laten we even stilstaan bij de verschillende topics die in elk van de negen cellen 
van aan bod komen. We voegen er nog een categorie aan toe die niet in de matrix 
is opgenomen maar waarvoor men toch de discrepantieanalyse toepast, met name 
'Kosten en Baten'. De tabel wordt hieronder weergegeven. 
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1. BEHOEFTE 

Topic 1 Organisatieverandering 

Topic 2 Toekornstige verandering 

Topic 3 Huidige functie 

Topic 4 Toekornstige functie 

2. AFWEGINGEN 

Topic 1 Verhoging werkrendement 

Topic 2 Verhoging werkmotivatie 

Topic 3 Kwaliteitsverbetering werk 

Topic 4 Betere taakgerichtheid 

TopicS Grotere verantwoordelijkheid 

Topic 6 Grotere klantgerichtheid 

Topic 7 Betere interne communicatie 

3.KEUZE 

Topic 1 Top-down benadering 

Topic 2 Aile managementniveaus 

Topic 3 Goedenaam 

Topic 4 Goede informatie vooraf 

TopicS Overleg 

Topic 6 Hoog rendement 

4.0NTWIKKELING 

Topic 1 Doel 

Topic 2 Werkopdrachten 

Topic 3 Kennis en/ of inzicht 

Topic 4 Praktische vaardigheden 

Topic S Toepassingsmogelijkheden 

Topic 6 Afstemming op de doelgroep 

S. UITVOERING 

Topic 1 Praktijkgerichtheid 

Topic 2 Instrumenten voor toepassing 

Topic 3 Stimulerend voor deelnemers 

Topic 4 Goed georganiseerd 

Topic S DesklIDdige trainers 

Topic 6 Stimulerende trainers 

Topic 7 Actieve toepassing 

Topic 8 Persoonlijke feedback 

Topic 9 Veeleisende trainers 

Topic 10 Nieuwe vaardigheden oefenen 

Topic 11 Toepassing van kennis 

Topic 12 Toepassing in de praktijk 
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6. RESULTATEN 

Topic 1 Kennis en/ of inzicht opgedaan 

Topic 2 Kennis en/ of inzicht opgefrist 

Topic 3 Nieuwe kennis en/of inzichten toegepast 

Topic 4 Nieuwe vaardigheden geleerd 

TopicS Beheersen vaardigheden 

Topic 6 Problemen herkennen 

Topic 7 Anders ftmctioneren 

7. AFSPRAKEN 

Topic 1 Toepassingsmogelijkheden 

Topic 2 Training praktische vaardigheden 

Topic 3 Begeleiding na de training 

Topic 4 Vervolgopleidingen 

8. TOEP ASSlNGEN 

Topic 1 Toepassingen in de praktijk 

Topic 2 Werkelijk toepassen 

Topic 3 Begeleiding bij toepassing 

Topic 4 Stimulans tot toepassing 

Topic S Begeleidingsgesprekken 

Topic 6 Speciale opdrachten 

Topic 7 Gesprekken over vervolgopleidingen 

9. RENDEMENT 

Topic 1 Efficienter werken 

Topic 2 Problemen beter aankunnen 

Topic 3 Meer gemotiveerd 

Topic 4 Meer taakgericht 

Topic S Streven naar hogere kwaliteit 

Topic 6 Meer verantwoordelijkheid 

Topic 7 Begeleidingsgesprekken meer nut 

Topic 8 Meer klantgericht 

Topic 9 Betere communicatie 

10. KOSTEN EN BATEN 

Topic 1 Rendement gederfde arbeid 

Topic 2 Rendement kosten 

Topic 3 Ook voor meer personen 

De waaier van topics is zeer breed. Aile gebieden van de componentenmatrix 
kunnen worden ingevuld. De methode evalueert de opleiding in haar totaliteit. 
Men kan dezelfde topics echter even goed, en misschien zelfs beter, aan bod laten 
komen in een PAR (efr. supra). In een PAR meet men immers zowel de relevantie 
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als de beheersing van de items. WeI kan men aan de hand van bovenstaande lijst 
op een doeltreffende manier de volledigheid van het PAR aftoetsen. 

Toepassingsmoment en beoordelaar 

Alhoewel het model zowel aspecten uit het voortraject, de uitvoering als het 
natraject evalueert, past men het model in zijn geheel maar toe op het ogenblik dat 
men zich over al deze items een oordeel kan vormen. Men gebruikt het model dus 
na de opleiding of vlak voor het afsluiten ervan, ook al zou men het model ook 
deels v66r, tijdens en na (voortraject, uitvoering en natraject) de opleiding kunnen 
toepassen. 

Volgens de definitie van 'evalueren' komt een evaluatie neer op het vellen van 
een oordeel op basis van verzamelde informatie. Toegepast op de discrepantie
analyse betekent dit dat de deelnemers aan de opleiding en hun superieuren de 
opleiding evalueren. De discrepantieanalyse onderzoekt immers enkel de 
afwijkingen tussen de reeds gemaakte oordelen. Deze analyse wordt meestal door 
de HRD-dienst uitgevoerd. 

5 terkte/zwakte 

De volledigheid van de methode is haar sterkste punt. De techniek bestudeert 
immers zowel het voortraject, de uitvoering als het natraject van de opleiding. 
Alle gebieden van de componentenmatrix komen aan bod. In die zin biedt de 
methode een uitgebalanceerd analysekader voor het volledige opleidingstraject 
dat men zowel vanuit onderwijskundige als vanuit managementgerichte optiek 
bestudeert. Met behulp van deze techniek kan men b.v. de vooraf bepaalde 
opleidingsdoelen vergelijken met de uitspraken van deelnemers over de feitelijk 
ervaren opleiding en opgetreden leereffecten. 

Een nadeel is dat de deelnemers zichzelf op alle vlakken (dus ook de beheersing 
van de opgedane kennis of vaardigheden) mogen beoordelen. Daarnaast kan de 
volledigheid van de methode ook in haar nadeel spelen. Zeker aangezien men de 
techniek altijd in een keer toepast. Dit kan leiden tot een zekere 'overbevraging'. 

Tenslotte is het duidelijk dat de toepassing van de methode heel wat gegevens 
vergt. Men confronteert zowel de deelnemers als hun superieuren met een groot 
aantal vragen. De antwoorden (oordeel over feitelijkheid en wenselijkheid) op 
deze vragen moet men vervolgens vergelijken met wat reeds in een database 
(feitelijk) aanwezig is. De vereiste van een dergelijke database betekent een 
ernstige investering en maakt de methode een stuk minder aantrekkelijk. 

De omvang van de vragenlijst en de eis van de database ondermijnen de 
toepasbaarheid. De toegevoegde waarde van de techniek in vergelijking met 
andere method en die peilen naar reacties en hun relevantie in de ruime zin en/of 
afwijkingen ertussen (zoals het PAR of de 'Professional Trainer' Method) is niet zo 
groot. 
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4.17 Vragenlijst exteme opleidingen. 

De instrumenten die we tot nu toe hebben behandeld, kan men zowel voor 
bedrijfsinterne als voor bedrijfsexterne opleidingen gebruiken. Voor 
opdrachtgevers van externe opleidingen is nog een extra instrument voorhanden, 
namelijk de vragenlijst externe opleidingen (Phillips, 1997). Dit instrument 
evalueert de kwaliteit van de externe opleiding in haar totaliteit. Dit betekent dat 
zowel de reacties, de leereffecten en de (potentiele) invloed van de opleiding op de 
resultaten van de organisatie aan bod komen. Men test deze items door de 
deelnemers een uitgebreide vragenlijst over de gevolgde opleiding te laten 
invullen. 

Gelieve dit forrnulier zo vlug mogelijk na de gevolgde opleiding in te vullen. Stuur het binnen de week naar 
uw directe overste. De informatie die U ons op deze wijze verstrekt, is van grote waarde om de bijdrage van 
de gevolgde opleiding in te schatten am er in de toekomst eventueel nog gebruik van te maken. Deze 
informatie wordt zowel door uw directe overste, door het management en door de HRM- afdeling gelezen. 

Naam: 

Afdeling: 

Opleiding: 

Data waarop gevolgd: 

Plaats van de opleiding: 

Organisator van de opleiding: 

Kosten (BEF) : 

Duur van de opleiding: 

Instructeur: 

Beschrijf heel kort de inhoud van de gevolgde opleiding: I 

Welke specifieke kennis, vaardigheden, beroepshoudingen of technieken hebt U in de 
opleiding geleerd en hoe plant U ze in de uitvoering van uw job te gebruiken. (+ geef een 
voorbeeld). 

VOORBEELD : Werkplanning. Ik zal mijn tijdsindeling beter plannen en organiseren om mijn 
productiviteit binnen de maand met tenminste 10% op te drijven. 

VUL NU ZELF IN: 

1. 

2. 

3. 

Geef een schatting (in BEF) van de besparingen die ten gevolge van de opleiding over de 
periode van een jaar gerealiseerd zullen worden (verhoogde productiviteit, betere 
werkmethoden, lagere kosten, rninder afval, ... ): 

Geef uitleg bij het vermelde bedrag: 
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Gelieve een kruisje te plaatsen in de kolom die uw mening over de volgende vragen het best 
weergeeft: 

1 = onvoldoende 2 = middelmatig 3 = goed 4 =zeer goed 5 = uitstekend 

1 2 3 4 5 

Hoe zou U de opleiding in het algemeen beoordelen? 

Hoe goed werd aan de vooropgestelde doelen voldaan? 

Hoezeer was het cursusmateriaal voor U persoonlijk van belang? 

In welke mate was deze opleiding v~~r U van praktisch nut? 

Hoe zou U de moeilijkheidsgraad of de techniciteit omschrijven? 

Hoe actueel, praktisch en betrouwbaar was de informatie? 

Hoe praktisch was de manier waarop de opleiding werd gegeven? 

Hoe waren de inspanningen en de voorbereiding van de instructeur? 

Hoe schat U de deskundigheid van de instructeur in? 

De capaciteiten van de instructeur om de cursus te geven waren ... 

Mijn tevredenheid met de tijd voor en het soort discussies is ... 

De hoeveelheid en de moeilijkheidsgraad van het huiswerk 

Het nut van het huiswerk in het licht van de opleiding 

De waarde van de boeken of nota's van de instructeur 

Handtekening: Datum: 

Naam + handtekening ploegbaas: 

Naam + handtekening manager: 

Datum ontvangst vragenlijst op HRM-afdeling: 

Naam + handtekening HRM-medewerker: 

Toepassingsmoment en beoordelaar 

De test neemt men doorgaans af van zodra de cursisten terug in het bedrijf zijn na 
de exteme opleiding. Men vraagt de participanten het formulier zo vlug mogelijk 
na hun terugkeer in te vullen en dit binnen de week aan hun baas te bezorgen. We 
mer ken op dat men de componentenmatrix (reacties en leren tijdens de opleiding, 
gedrag na de opleiding tijdens de uitvoering van de job) hier niet voIgt, gezien 
men aIle aspecten van de opleiding pas evalueert op het ogenblik dat de 
deelnemer terug is op zijn of haar vertrouwde werkplek. 

Het instrument wordt gebruikt door het management van het opdrachtgevende 
bedrijf. Elke cursist aan om het even welke exteme opleiding kan de vragenlijst 
invullen en aan het management terugbezorgen. 

Sterkte/zwakte 

De vragenlijst bundelt de evaluatie van de uiteenlopende facetten (reacties, 
leereffecten, ... ) van een opleiding. De opstelling van de vragenlijst vergt weinig 
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inspanningen. Dezelfde vragenlijst kan trouwens voor sterk uiteenlopende 
opleidingen worden benut. 

Een nadeel is ook ]:lier dat men de beoordeling van de opleidingsaspecten 
volledig aan de participanten overlaat. De overige partijen (opdrachtgever, 
ploegbaas, management, ... ) worden niet om hun mening gevraagd. Eveneens 
komen er bij deze tedmiek te weinig echte metingen kijken en hebben de 
deelnemers niet altijd voldoende zicht op alle items (bv. de kosten) die in de lijst 
zijn opgenomen. Tenslotte stellen we vast dat elk van de geevalueerde topics ook 
met behulp van andere technieken getest kan worden. De toegevoegde waarde 
van deze techniek is dan ook enkel dat men de verschillende aspecten van een 
opleiding met een en dezelfde vragenlijst kan evalueren. 

4.17 Managementsurvey 

Met deze vragenlijst gaan we na hoe het gesteld is met de bedrijfscultuur in de 
ruime zin (Phillips, 1997). Een opleidingsprogramma zal namelijk weinig baat 
hebben als het niet op een ontvankelijk bedrijfsklimaat en een ondersteunende 
houding vanwege het management kan rekenen. 

Met dit instrument controleert men als finaal punt in de evaluatie van een 
opleidingsprogramma hoe resultaatgericht men te werk gaat bij het doorvoeren 
van opleidingsprogramma's. Dit houdt in dat karakteristieken van het 
management en het bedrijfsklimaat onderzocht worden. 

Voorbeeld 

Omcirkel voor elk van de volgende uitspraken het antwoord (A, B of C) dat in uw organisatie van toepassing 
is. Indien geen enkel antwoord de situatie in uw bedrijf accuraat weergeeft, omcirkel dan het antwoord dat 
de reele situatie het dichtst benadert. Wees a.u.b. eerlijk bij het beantwoorden van de vragenlijst. 

1. De aanpak van Opleiding & Ontwikkeling in mijn organisatie: 

A wijzigt door optredende problemen, vragen en veranderingen 

B wordt door het HRM bepaald en aangepast wanneer nodig 

C is op een strategisch plan voor die functie gebaseerd 

2. De belangrijkste werkwijze van de afdeling Opleiding & Ontwikkeling is: 

A reageren op vragen van managers of werknemers om opleidingen 

B het management helpen om crisissituaties d.m.v. opleidingen op te lossen 

C opleidingen als preventief middel tegen crisissen te gebruiken 

3. De doelen van de afdeling Opleiding & Ontwikkeling worden: 

A door de afdeling bepaald in functie van de vraag naar opleidingen 

B consistent ontwikkeld met de HRM-plannen en -objectieven 

C gemtegreerd ontwikkeld met de strategische plannen van de organisatie 
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4. De meeste nieuwe opleidingsprogramma's komen er: 

A op vraag van het topmanagement 

B wanneer een bepaald program...-na succesvol blijkt ill alldere organisaties 

C nadat een behoeftenanalyse de nood aan een opleiding heeft aangeduid 

5. Wanneer grote veranderingen in de organisatie zijn doorgevoerd: 

A beslissen we alleen welke informatie we moeten geven, niet welke nieuwe vaardigheden of 
kennis nodig zijn 

B onderzoeken we occasioneel welke nieuwe vaardigheden en kennis nodig zijn 

C onderzoeken we systematisch welke nieuwe vaardigheden en kennis we nodig hebben 

6. Om opleidingsprogramma's te bepalen: 

A vragen we het managelnent te kiezen uit een lijst van reeds bestaande opleidingen 

B vragen we de werknemers welke opledingsbehoeften ze ervaren 

C bepalen we de nood aan opleidingen systematisch door analyse van problemen in de 
organisatie 

7. Bij het bepalen van de timing en de doelgroep van de opleiding: 

A gebruiken we lange, niet-specifieke cursussen gericht op een breed publiek 

B koppelen we specifieke opleidingsbehoeften aan specifieke groepen en individuen 

C geven we opleidingen bijna vlak v66r ze op de werkvloer nodig zijn en alleen aan die 
werknemers die de opleiding daadwerkelijk nodig hebben 

8. De verantwoordelijkheid v~~r het behalen van resultaten met de opleiding : 

A ligt in de allereerste plaats bij de opleidingsverantwoordelijken 

B is een zaak van zowel opleidingsverantwoordelijken als lijnmanagers 

C is een gedeelde verantwoordelijkheid van participanten, opleidingsverantwoordelijken en 
management 

9. Systematische en objectieve evaluatie met het oog op goed presterende werknemers: 

A gebeurt nooit. De enige evaluatie die wij doorvoeren, gebeurt tijdens de opleiding en peilt 
bij de werknemers naar hun appreciatie van de opleiding. 

B gebeurt occasioneel eens. We vragen de deelnemers of de opleiding nut had voor hun werk. 

C wordt voortdurend en systematisch nagestreefd. De effecten van de opleiding worden 
daadwerkelijk getest. 

10. Nieuwe opleidingsprogramma's worden: 

A intern ontwikkeld door onze eigen specialisten ter zake 

B extern aangekocht bij gespecialiseerde instanties 

C intern ontwikkeld of extern aangekocht op de meest praktische en economische wijze om 
binnen het budget aan de noden te voldoen 

11. De kosten voor opleiding & ontwikkeling worden geaccumuleerd: 

A op een totaalbasis (geaggregeerd) 

B programma per programma 

C op basis van procescomponenten zoals ontwikkeling, uitvoering, ... 
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12. De betrokkenheid van het management bij het opleidingsproces is: 

A zeer klein met aileen een occasionele input 

B middelmatig met input van het management op vraag of wanneer nodig 

C voorzien voor aile opleidingsactiviteiten om een partnership te creeren 

13. Om de resultaatgerichtheid van de opleiding te verzekeren: 

A moedigen we de deelnemers aan het geleerde toe te passen en de resultaten mee te delen 

B vragen we de managers om de opleiding te ondersteunen en te versterken en ons de 
resultaten mee te delen 

C gebruiken we een reeks aangepaste strategieen om de opleidingstransfer te verhogen 

14. Samenwerking tussen de opleidingsverantwoordelijken en het lijnmanagement gebeurt: 

A zelden. Opleidingstopics worden met de lijn bijna nooH besproken 

B occasioneel, meestal tijdens de behoeftenanalyse of progralmnacoordinatie 

C geregeld om een goede verstandhouding te bevorderen en de programma's te ontwikkelen 
en uit te voeren 

15. De rol van Opleiding & Ontwikkeling bij grote organisatieveranderingen is 

A het geven van opleidingen om de veranderingen te ondersteunen 

B het administratief ondersteunen van het proces, incl. opleidingen 

C het programma te initieren, te coordineren en de vooruitgang te controleren, bovenop het 
organiseren van de nodige opleidingen 

16. De meeste van onze managers zien opleiding en ontwikkeling: 

A als iets dat men in vraag kan stellen gezien de hoeveeelheid tijd het van werknemers vergt 

B als een noodzakelijk iets dat men niet kan elimineren 

C als een belangrijk middel om de organisatie te verbeteren 

17. Onze opleidings- en ontwikkelingsprogramma's zijn: 

A gericht op de opleiding zelf (zo goed mogelijk uitvoeren) 

B gericht op de resultaten van de individuele werknemer 

C gericht op de resultaten van de voiledige organisatie 

18. De investeringen in opleiding en ontwikkeling worden geevalueerd : 

A door subjectieve meningen omtrent hun rendement 

B door observaties van het management en reacties van de deelnemers 

C door de return te berekenen a.d.h.v. verhoogde productiviteit, kwaliteit, ... 

19. De inspanningen van de afdeling Opleiding & Ontwikkeling bestaan uit: 

A eenmalige acties zoals seminaries en dergelijke 

B een voiledige reeks opleidingen om aan individuele noden te voldoen 

C een ruime varieteit aan programma's om organisatieveranderingen door te voeren 

20. Nieuwe opleidingsprogramma's implementeren zonder formele evaluatie-methoden gebeurt 
in mijn organisatie: 

A Geregeld 

B Zelden 

C Nooit 
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21. De resultaten van de opleidingsprogramma's worden meegedeeld: 

A op vraag van diegenen die er nood aan hebben 

B occasioneel eens aan de leden van het mar-wgement 

C systematisch aan een brede waaier van geselecteerde doelgroepen 

22. De betrokkenheid van het management bij de evaluatie van de opleidingen 

A is verwaarloosbaar, zonder specifieke verantwoordelijkheden en vragen 

B bestaat uit infonnele verantwoordelijkheden met enkele vragen 

C is zeer specifiek, want aile managers hebben een verantwoordelijkheid m.b.t. de evaluatie 

23. Tijdens een slechte periode voor het bedrijf zal Opleiding & Ontwikkeling: 

A de eerste zijn waarvan men in het personeel zal snoeien 

B dezelfde personeelsbezetting behouden 

C niet geaffecteerd worden of misschien zelfs uitgebreid worden 

24. Het budget voor opleiding en ontwikkeling is gebaseerd op: 

A het budget van vorig jaar 

B datgene wat de verantwoordelijke van de afdeling kan 'binnenhalen' 

C een zero-based systeem 

25. De groep die in de eerste plaats de uitgaven voar opleiding & ontwikkeling moet kunnen 
verantwoorden,is: 

A de afdeling Opleiding & Ontwikkeling 

B het HRM-departement 

C het lijnmanagement 

26. Over de afgelopen twee jaar is het budget voor opleiding & ontwikkeling uitgedrukt in % ten 
opzichte van het globale uitgavenpakket: 

A Gedaald 

B stabiel gebleven 

C Gestegen 

27. De betrokkenheid van het topmanagement bij opleidingsprogramma's: 

A is beperkt tot het sturen van uitnodigingen, het gelukwensen en het uitreiken van 
certifica ten, ... 

B omvat het opvolgen van de vooruitgang, het houden van toespraken, het geven van 
presentaties over de structuur en de werking van het bedrijf, ... 

C omvat deelname aan het programma om vast te steilen wat er gegeven wordt en eist dat 
leden van het topmanagement de zaak opvolgen 

28. De betrokkenheid van het lijnmanagement bij de opleidingsprograrnma's is 

A zeer klein want opleiding is aileen een zaak van de gelijknamige afdeling 

B beperkt tot enkele specialisten bij opleidingen in hun expertisegebied 

C groot want ongeveer de helft van het programma wordt door hen gegeven 

Wanneer een werknemer na een opleiding te hebben gevolgd naar zijn ofhaar werkplaats 
terugkeert, is de kans heel groot dat zijn of haar manager 

A doet alsof de opleiding er nooit geweest is 

B vragen stelt en de werknemer aanmoedigt om het geleerde tot te passen 

C eist dat men de nieuwe kennis, .. toepast en bij succesvoile toepassing beloningen geeft. 
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Wanneer een werknemer terugkeert na een exteme opleiding te hebben gevolgd, is hij of zij 
verplicht: 

A tot niets 

B een rapport in te dienen dat de opleiding sarnenvat 

C de opleiding te evalueren, de waarde ervan in te schatten en toepassingsmogelijkheden op 
te geven 

De score berekenen we als voIgt: 
• elke keer dat men A heeft geantwoord, krijgt men 1 punt. 
• elke keer dat men B heeft geantwoord, krijgt men 3 punten. 
• elke keer dat men C heeft geantwoord, krijgt men 5 punten. 

De som van aIle punten geeft per manager een score die tussen 30 en 150 ligt. 
Over aIle managers heen nemen we het gewogen gemiddelde. Op die manier 
krijgen we de score voor de organisatie. Deze score kunnen we analyseren aan de 
hand van volgende tabel. 

SCORE BETEKENIS 

120 tot 150 Een uitstekend klimaat om door rniddel van opleidingen resultaten te behalen. 
Zeer grote steun vanuit het management. Een succesvol voorbeeld van een 
resultaatgericht opleidings- en ontwikkelingsbeleid. 

90 tot 119 Scoart beter di1n gemiddeld in het behalen van resultaten met opleidingen. Goede 
ondersteuning vanuit het management. Een solide en methodische aanpak van 
het opleidings- en ontwikkelingsbeleid. 

60 tot 89 Verbeteringen zijn nadig om met opleidingen de gewenste resultaten te behalen. 
De ondersteuning vanuit het management is ineffectief. Het opleidings- en 
ontwikkelingsbeleid is niet erg resultaatgericht. 

30 tot 59 Er zijn ernstige prablemen met de doelgerichtheid en de status van het 
opleidingsbeleid. Van ondersteuning vanuit het management is geen sprake 
en de programma's leiden helemaal niet tot goede resultaten. 

De managementsurvey is in vergelijking met de vorige methoden en technieken 
een buitenbeentje. De vorige instrumenten spitsten zich immers toe op een of 
meer aspecten van de opleiding. De managementsurvey bestudeert de omgeving 
waarin het hele opleidingsproces ka.dert. Ze geeft niet zozeer een beeld van de 
effecten van opleiding, maar eerder op de context waarin de opleiding tot stand 
komt en waarin de werknemers moeten functioneren. Opleidingen falen 
doorgaans wanneer het management niet 'ontvankeIijk' is of geen borg kan staan 
voor de nodige ondersteuning. 

Toepassingsmoment en beoordelaar 

Men deelt de vragenlijst meestal enkele maanden na de afronding van een 
opleiding uit. Pas dan heeft men immers een genuanceerd zicht op het vedoop 
van het hele proces. Men vraagt het management deze vragenlijst in te vuIlen. 
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5 terkte/zwakte 

De sterkte van dit instrument is dat het zich richt op het domein van het 
bedrijfsklimaat en de resultaatgerichtheid van opleidingsprogramma's. Deze 
topics komen in de andere methoden weinig of niet aan bod. De techniek is dus 
vooral van aanvullende waarde. Aan de methode zijn geen merkbare nadelen 
verbonden zolang het management de vragenlijst gewetensvol invult. 

Ook in het geval van externe opleidingen is een ondersteunend bedrijfsklimaat 
onontbeerlijk. Voor externe opleidingen moet de vragenlijst weI gewijzigd 
worden. Niet zozeer wat de inhoud van de vragenlijst (en de antwoorden) betreft, 
maar eerder op het vlak van de formulering van de vragen. De opleiding wordt 
dan irnmers extern aangekocht. De relatie tussen het eigen bedrijf en de externe 
organisator wordt dan ook zeer belangrijk. Het spreekt voor zich dat de 
behoeftenbepaling e.d. weI een interne aangelegenheid blijft. We merken tenslotte 
nog op dat niet elk bedrijf een opleidingsafdeling bezit. Ook daar moeten we bij 
het opstellen van de vragen desgevallend rekening mee houden. 

5. Conclusies 

De meeste van de hier toegelichte instrumenten zijn voor verbetering vatbaar. Ben 
combinatie of aanpassing van technieken waarbij de zwakke punten sneuvelen, is 
noodzakelijk. Op basis van de sterkte/zwakte-analyse se1ecteren we tien 
methoden die ons geschikt lijken als basis voor het ontwerp van een instrument, 
geschikt voor de evaluatie van bedrijfsopleidingen in de bouwsector : 
1. Smile sheets 
2. Proficiency Assessment Report 
3. Multiple choice en waar/vals-vragen 
4. Praktische proef 
5. Case-study Methode 
6. Attitude Status Survey 
7. Multiple choice situatieanalyse 
8. Prestatiemodel 
9. Vragenlijst externe opleidingen 
10. ManagementSurvey 

Vier van deze methoden behouden hun oorspronkelijke status zoals beschreven in 
dit rapport: de smile sheets, het prestatiemodel, de vragenlijst voor externe 
opleidingen en de managementsurvey. De overige methoden worden twee aan 
twee geclusterd. Daarbij worden de zwakten van de respectievelijke methoden in 
de mate van het mogelijke geelimineerd. Op deze wijze ontstaan drie clusters, 
telkens gebaseerd op een integratie van twee bestaande instrumenten. In 
volgende tab ellen wordt een overzicht gepresenteerd. 
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Tabel 7. Cluster 1 : Arbeidsproef 

Component 1 Component 2 
Praktische proef Case study method 

--- ---------- -------- ------- ------- - ------------._.- ------ -------------------------------.---------------.-------

Tijdstip Tijdstip 
Einde van of na opleiding TijdellS, op einde van of na opleiding 

Evaluator Evaluator 
Instructeur, collega's, ploegbaas, chef ... Instructeur, ploegbaas, chef ... 

------- ---------- ----------------- ---._--------._---_.-. -- ----- ---------- --------------------.-------------- -----

Pro 
Sluit aan bij jobinhoud 
Verhoogt transfer van 

leerinhoud naar job 

, , 
'Contra Pro' 

Geen voorafname Sluit aan bij jobinhoud 
Investering Lage investering 

Flexibel 

Syntheseresultaat 
Arbeidsproe£ 

Tijdstip 
Tijdens, op einde van of na opleiding 

Evaluator 
Instructeur, chef, ploegbaas 

Pro 
Sluit aan bij jobinhoud 

Flexibel 
Verhoogt trallSfer 

Contra 
Voorafname niet altijd 

mogelijk 

Tabel 8. Cluster 2 : Situatieanalyse 

Contra 
Geen voorafname 

Component 1 
Multiple choice 

Component 2 

Tijdstip 
Einde van opleiding 

Evaluator 

Multiple choice situatieanalyse 

Tijdstip 
Tijdens of na opleiding 

Evaluator 
Instructeur, collega's, ploegbaas, chef ... Instructeur, ploegbaas, collega's, chef ... 

Pro 
Afname en correctie 

rnakkelijk 

Contra 
Veeleisend ontwerp 
Geen voorafname 

Pro 
Afname makke1ijk 

Syntheseresultaat 
Situatieanalyse 

Tijdstip 
Tijdens, op einde van of na opleiding 

Evaluator 
Instructeur, chef, ploegbaas 

-----------------------------1"'----------------------------

Pro 
Afnarne en correctie 

rnakkelijk 

Contra 
Voorafname niet altijd 

rnogelijk 
Veeleisend ontwerp 

Contra 
Veeleisend ontwerp 
Geen voorafname 
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Tabel 9. Cluster 3 : Beheersingsanalyse 

Component 1 Component 2 
Proficiency Assessment Report Attitude Status Survey 

-- ---- --- --- ---- -.- ------- ---- ------- ------- ------------ -- ---- --- --- ------- ----- ------- ----- -- ---- ------ ---- -----
~~ ¥~ 

V~~r, op einde van of na opleiding Voor of na opleiding 
Evaluator Evaluator 

Deelnemer Deelnemer 

Pro 
Combinatie behoefte
detectie / effectmeting 

Meting relevantie 
Verhoging transfer 

Eenvoudig/ efficient 

, Contra 
: Vertekening resultaten 
: Niet anoniem 

Pro 
Verschuivingen 

detecteerbaar in geval 
van voorafname 

Flexibel 

Syntheseresultaat 
8eheersingsanalyse 

Tijdstip 
Voor en/ of na opleiding 

Evaluator 
Deelnemer, aangevuld met instructeur, chef of 

ploegbaas 

Pro 
Combinatie behoefte-
detectie/ effectmeting 

Meting relevantie 
Verhoging transfer 

Eenvoudig/ efficient 
Verschuivingen 

detecteerbaar mits 
voorafname 

Contra 
Voorafname niet altijd 

mogelijk 
Anonimiteit 

Contra 
Complexiteit 

meting attitudes 
Beoordelings

tendenties kunnen 
vertekenen 

Deze clusteringen leveren drie technieken op : de arbeidsproef, de situatieanalyse 
en de beheersingsanalyse. Samen met de vier methoden die we onaangeroerd 
hebben gelaten, levert dit zeven evaluatiemethoden op die verder uitgewerkt 
zullen worden in een op maat van de bouwsector gesneden evaluatie
instrumentarium. De specifieke positie van deze zeven methoden wordt 
nogmaals weergegeven in de componentenmatrix. 



Tabel 10. Finale cornponenterunatrix 

Niveau Subniveau 

REACTIES Appreciatie 

Nut 

LEREN Kennis 

Vaardigheden 

Doelgroep 

Smile sheets 
Vragenlijst exteme opleidingen 

Beheersingsanalyse 
Vragenlijst exteme opleidingen 
Smile sheets 

Beheersingsanalyse 
Situatieanalyse 
Vragenlijst exteme opleidingen 

Beheersingsanalyse 
Arbeidsproef 
Vragenlijst exteme opleidingen 

Beroepshoudingen Beheersingsanalyse 
Situatieanalyse 
Vragenlijst exteme opleidingen 

GEDRAG Transfer Arbeidsproef 
Beheersingsanalyse 
Situatieanalyse 
Vragenlijst exteme opleidingen 

RESUL TA TEN Resultaten Prestatiernodel 
Vragenlijst exteme opleidingen 
11anagernentSurvey 
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We sluiten af met enkele algemene bedenkingen die de plaats en het belang van de 
verschillende methoden in het evaluatieproces verduidelijken. 

Ten eerste wijzen we erop dat verschillende evaluatiemethoden eerder de 
opgeleide dan de opleiding zelf evalueren. Op het eerste zieht zou men hieruit 
kunnen besluiten dat de methoden hun doel (evaluatie van de opleiding) voorbij 
schieten. Die conclusie is eehter voorbarig. Een gedegen behoeftenanalyse 
voorafgaand aan de opleiding resulteert in een overzicht van opleidingsdoelen of 
'eindtermen'. De evaluatiemethoden die de deelnemer testen, gaan precies na of 
de deelnemer de eindtermen gerealiseerd heeft, met andere woorden, of de doelen 
van de opleiding bereikt zijn. Dit is weI degelijk een belangrijke controle op de 
effectiviteit van opleidingen. Voorwaarde is evenwel dat een gedetailleerde 
behoeftenanalyse aan de opleiding voorafgaat. 

Een tweede algemene bedenking die aansluit bij de vorige is dat aan het testen 
van de deelnemers bijkomende voordelen zijn verbonden. Indien de deelnemers 
weten dat na de opleiding een test voIgt, leidt dit tot een grotere stimulans om de 
opleiding actief te volgen. Naast dit motivationele aspect geeft een test de 
deelnemer ook inzicht in wat nadien op de werkplaats van haar of hem wordt 
verwaeht. Dit komt de transfer van de in de opleiding opgedane kennis en 
vaardigheden naar de werkplaats ten goede. Een laatste voordeel van het testen 
van deelnemers is de mogelijkheid tot feedback over de prestaties en hieraan 
gekoppeld de eventuele detectie van bijkomende opleidingsbehoeften. Uit een 
aggregatie van de individuele testscores kunnen bovendien conclusies getrokken 
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worden met betrekking tot de kwaliteit van het opleidingstraject. Al is het 
vanzelfsprekend zo dat zowel de kenmerken van de opleiding ais de 
karakteristieken van de deelnemers aan de basis van de behaalde scores kUlU1en 
liggen. 

Eerder is de omgekeerd piramidale structuur van de componentenmatrix 
toegelicht. Deze piramidale structuur betekent dat een meting op een bepaaid 
niveau ook de Iagere nivaus omvat. Volgens deze structuur kan men op het 
gedragsniveau naast het gedrag (de transfer) ook het Ieren en de reacties 
evalueren. Bij de bespreking van de verschillende methoden vinden we deze 
structuur niet aItijd terug. Een methode die het gedrag evalueert, meet daarom 
niet noodzakelijk ook de kennis, vaardigheden, beroepshoudingen en de reacties. 
Om dit te kunnen verklaren, moeten we een onderscheid maken tussen het tijdstip 
van de evaluatie in het algemeen (onafhankelijk van een methode) en het 
subniveau waarop de evaluatiemethode zich richt. 

Wat het tijdstip betreft, stell en we vast dat een meting na de opleiding tijdens de 
uitvoering van de job (gedragsniveau) de aspecten die men tijdens de opleiding 
(appreciatie, nut, ... ) kan meten inderdaad kan omvatten. Kijkt men enkel naar 
het tijdstip van meting, dan blijft de piramidale structuur bijgevoig intact. Wat de 
instrumenten of de methoden zelf betreft, zien we deze structuur echter niet 
verschijnen. Een methode die zich bijvoorbeeid richt op het subniveau van de 
resultaten (b.v. managementsurvey) is niet noodzakelijk geschikt voor toepassing 
op aIle onderliggende subniveaus (transfer, beroepshoudingen, vaardigheden, 
kennis, ... ). 

Een volgende opmerking betreft het invoeren van voorafnames : de organisatie 
van een test viak v66r de deeinemer de opleiding voIgt. Op die manier kent men 
immers de status van de kennis, vaardigheden en beroepshoudingen vooraleer de 
deeinemer aan de opleiding begint. Voorafnames verduidelijken weliswaar de 
bijdrage van de opleiding maar worden niettemin zelden toegepast. In vele 
gevallen bemoeilijkt dit de evaluatie. Indien de opleiding zich echter richt op het 
aanleren van volle dig nieuwe kennis of vaardigheden, dan zijn voorafnames 
zinloos. Men mag immers niet vergeten dat voorafnames de meting van de 
Ieereffecten tijdens en de prestaties na de opleiding ernstig be'invioeden. 
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