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N ieuwe informatietech nologb:
een uitdaging

voor de volwasseneneducatie

Een opdracht

Een kleinjaar geleden kreeg een beperkte werkgroep de opdracht van de redactie
van Vorming Vlaanderen om een themanummer over nieuwe informatietechno-
logie en de volwasseneneducatie in elkaar te knutselen. FIet resultaat van die op-
dracht is uitgegroeid tot een dubbelnummer. Het eerste deel verscheen in juni
1986. Het tweede deel ligt nu voor. Deze publikaties tonen aan dat de kwestie van
de nieuwe technologie, ook in onze sector, nogal wat stoftot nadenken oplevert.
We moeten zelfs vaststellen dat de twee nummers ruimschoots tekortschieten om
de hele problematiek met enige diepgang te kunnen vatten. Dat blijkt ten over-
vloede wanneer we) aan het (voorlopig) einde van de tocht, de conceptnota ter
hand nemen die de leidraad vormde voor de gesprekken, contacten en afspraken
van de werkgroep. Wanneer we nu de inhoud ervan bekijken, dan lijkt het zowaar
te gaan om een ambitieus onderzoeksprogramma, dat enkel met een interdiscipli-
naire ploeg van deskundigen, met de nodige materiële ondersteuning en met ge-
avanceerde nieuwe technieken tot een goed einde kan worden gebracht. Het loont
de moeite dat programma even toe te lichten. Zo wordt duidelijk welke thema's
voldoende aandacht hebben gekregen en welke lacunes het vertoont bij het beëin-
digen van het tweede nummer. Geïnteresseerde lezers (studenten, onderzoekers,
leraars, vormingswerkers) kunnen op die manier het programma verder stofferen
of wijzigen waar nodig. Een overzicht van de sterke en zwakke punten in de uit-
voering van ons programma geeft terzelfdertijd aan hoe het met de reflectie over
nieuwe technologie in relatie tot de volwasseneneducatie in Vlaanderen is gesteld.

Maatschappel ij ke achtergronden

De kwestie van de maatschappeiijke achtergfonden van de nieuwe informatie-
technologie was het eerste thema dat we uit wilden laten werken. Achteraf beke-
ken zijn die achtergronden slechts fragmentair aangeraakt in de verschillende
artikels. De maatschappeiijke context wordt nogal expliciet ter sprake gebracht bij
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Lowyck in zijn artikel over 'de computer als werktuig voor taalleren in de volwas-
senenvorming'. De auteur waarschuwt terecht voor de mythe van de computer en

wijst erop dat bij veel technologische innovaties we vooral de oppervlakte-
kenmerken ervan tot norm verheffen, wat leidt tot een passief of consumptie f ge-

bruik van nieuwe nredia. De vraag rijst of de hele DIRV-actie dergelijke processen
niet in de hand werkt. De lilosoof Verbruggen beschouwt trouwens die hele cam-
pagne als een staaltje van opgedrongen ideologie, een mobilisatie van bovenuit
voor een technologisch-commerciële innovatie die weinig uitstaans heeft met pro-
cessen van culturele democratisering (De Bock, 1986). Ook Huyse en Schaevers
spreken zich vrij kritisch uit over deze ontwikkeling. 'Nlisschien zijn de Flandro-
craten hard(op) bezig een nieuwe mythische ruimte te scheppen, een high-tech-
space waarin niks dan dynamische mensen bewegen in spitssectoren' (1986, p. 1:19).

Weizenbaum lbrmuleert het nog anders: 'Met computers gaat het zoals met alles;
eerst is er de oplossing en dan pas het probleem' (1986).

Het is u,el opvallend dat we dergelijke kritische beschouwingen in hoofdzaak moe-
ten zoeken buiten de bijdragen van de auteurs die meewerkten aan dit dubbel-
nurnmer. Verschillende auteurs gaan er namelijk impliciet of expliciet van uit dat
de informatie-revolutie zich op dit moment onomkeerbaat aan het voltrekken is en

dat de volwasseneneducatie hoedanook een rol te spelen heeft in het begeleiden
van mensen om zich aan die veranderingen aan te passen. Dat is duidehjk het ge-

val bij Hinnekint, die stelt dat het de opdracht is van de volwasseneneducatie om
kennis en vaardigheden te ontwikkelen die de betrokkenen in staat moeten stellen
met inzicht te reageren in situaties waarin data-verwerking mogelijk is of aange-
wezen en om een kritisch oordeel uit te spreken omtrent de sociale implicaties van
het gebruik van dergelijke systemen. Een dergelijke pragmatische benadering
wordt ook door de meeste andere medewerkers vertolkt. De Oostvlaamse Volks-
hogeschool (Desnoeck) komt tot een analoge vaststelling. Ter motivering van de

cursus 'programmeren voor beginners' wordt vermeld dat het vormingswerk cor-
rigerend kan optreden t.a.vr een louter technisch-instrumentele visie die vooral
wordt gehanteerd inde privé-sector, de RVA en zelfs het onderwijs. De ervarin-
gen met de cursus leren de mensen opnieuw vertrouwen te krijgen in zichzelf in
relatie tot de computer. De deelnemers krijgen het gevoel dat het hier gaat om een

ontwikkeling die ze zelf kunnen beheersen. Dat is ook de teneur van Lowyck's
conclusies. Hij stelt vast dat we slechts kunnen heersen over deze nieuwe werktui-
gen in de mate dat we er een humane waarde kunnen aan toevoegen. Hij illus-
treert die opvatting aan de hand van ervaringen met jongeren die, door middel
van een tekstverwerker) voor het eerst ervaren hoe de taalontwikkeling in het alge-
meen en het schrijven in het bijzonder in wezen een sociaal gebeuren is. Tot een

gelijkaardige vaststelling komt Berckmans, wanneer hrj de Britse 'Inlormation
Technology Education Centres' beschrijft die onder meer in een pilootproject in
Lilie (Frankrijk) navolging hebben gevonden. Het voorzichtig optimisme van de

auteur heeft onder meer te maken met het feit dat jonge, laaggeschoolde werk-
lozen vrij vlot leren om te springen met zulke nieuwe technische middelen, wat
blijkbaar hun kansen op tewerkstelling gevoelig verhoogt. Daarenboven slaagt
men er blijkbaar in zowel een economische als sociaal-culturele band te realiseren
met de plaatselijke gemeenschap. De auteur wijst er echter op dat de gegevens nog
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geen echt veralgemeenbare conclusies toelaten, zeker niet wat het aspect te-
werkstelling betreft.

Toegankelijkheid van de nieuwe media

De auteurs tonen dus met hun voorbeelden aan dat de nieuwe informatiemedia tot
op zekere hoogte toegankelijk zijn voor het doorsnee-publiek, zelfs voor doel-
groepen die in de educatieve sector als moeilijk te motiveren worden omschreven.
Ook de grote belangstelling voor de BRT-cursus 'ABC van de computer', waar-
over Govaerts rapporteert, wijst erop dat er ook bij de Vlaamse burger een relatief
grote honger bestaat naar kennis en vaardigheden op dit nieuwe domein. Wel
wordt er relativerend aan toegevoegd dat het aantal geïnteresseerden dat volhardt
eerder beperkt is. Ook blijkt hier weer dat de hooggeschoolden intensiever partici-
peren dan de laaggeschoolden. Hetzelfde geldt voor de verhouding werkenden-
werkzoekenden. Ten slotte moet in verband met dat initiatief ook nog vermeld
worden dat de samenwerking tussen de RVA en de Instructieve Omroep op dat
viak een succesvolle gebeurtenis was. Gezamenlijke en goed georganiseerde in-
spanningen kunnen blijkbaar de toegankelijkheid van de nieuwe media sterk be-
vorderen. Anderzijds zijn er nog veel toegangsdrempels die minder te maken
hebben met de behoefte van de burger dan met de organisatie van het aanbod.
Een klacht die in veel teksten aan bod komt houdt verband met de incompatibili-
teit van de werktuigen. Antrop beschrijft hoe leraars aardrijkskunde hier en daar
pogingen ondernemen om programma's te ontwikkelen ten behoeve van hun les-

sen. De onverenigbaarheid van de systemen in het bezit van verschiliende eige-
naars of scholen, maakt dat zulke programma's nauwelijks uitwisseibaar zijn. Dat
illustreert wat elders ten overvloede werd aangeklaagd: de strijd tussen de compu-
terbedrijven creëert een wildgroeí aan apparaten en software en belemmert in
grote mate de toegang van de doorsnee-gebruiker tot de nieuwe media. Dat is

slechts één aspect van de commercialisering van de nieuwe informatie-technologie.
Een ander aspect wordt ter sprake gebracht door Desmedt, die wijst op mogelijke
gevolgen van de commercialisering van de informatiestromen. Ook hier weer geldt
de regel dat enkel de commercieel interessante informatie wordt aangeboden.
Daarenboven moet de gebruiker van de aangeboden informatie vaak twee keer be-
talen. Een eerste keer als belastingbetaler ter financiering van de kennisproduktie;
een tweede keer als consument van die kennisverspreiding. Zo komt de hele
kwestie van het eigendomsrecht van de informatie in het vizier. Die kwestie werd
in dit nummer niet uitgewerkt, maar heeft toch een bijzonder zware impact op de
verdere ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe media. De hele vraag of in-
formatie een publiek of een privaat goed is, wordt hie rmee aangeraakt. We zijn
van mening dat informatie, waarin de hele gemeenschap gedurende generaties
heeft geïnvesteerd, maximaal ontsloten moet worden. De overheid heeft hierin een
belangrijke corrigerende rol te spelen. Dat is ook de mening van Desmedt die in
het verlengde hiervan een voorstel uitwerkt ter oprichting van een automatisch
documentatie- en informatiesysteem die de onderwijsliteratuur toegankelijk moet
maken. Uiteraard kan ook de literatuur met betrekking tot de volwasseneneduca-

71

il

N$r

r



\-oRi\ÍtNG \.LA.{NDERE\ .lG. 2 NR. 2 - DECEMBER 1986

tie in dergelijk systeem worden opgenomen. Het Nederlandse voorbeeld is in dat
verband inspirerend en biedt verschillende aanknopingspunten en perspectieven
voor de oprichting van een gehjkaardig Vlaams initiatiel.

Een ander braakliggend terrein waar voor de overheid nog veel werk wacht,
u'ordt door Hinnekint beschreven. In het kader van een onderzoeksproject werkte
deze auteur een geautomatiseerd gegevensbestand uit m.b.t. de studiemogelijk-
heden voor volwassenen. Uiteraard zou het interessant zijn dergelijke bestanden te
verbinden met bestanden van het Simona-project i.v.m. arbeidsbemiddeling. Dat
kan leiden tot de uitbouw van een reëel info- en adviesnetwerk ter begeleiding van
volwassenen in hun beroeps- en studiekeuze. ook hier staan rve. zeker in vergelij-
king met het buitenland, nog niet ver. De vraag rijst rvie in de toekomst het raad-
plegen door de gebruiker van zulke bestanden zal betalen, hoe de incompatibiliteit
van de systemen zal overwonnen worden e.d. Hinnekint wijst er terecht op dat de
overheid op die punten dringend een beleid moet ontwikkelen, als men wil dat in
onze gemeenschap de burgerinformatica echt van de grond komt. De privé-sector
zal, vanuit commerciële overwegingen, slechts geringe aandacht hebben voor de
informatiestromen die vooral voor de volwasseneneducatie van belang zijn.

In de diverse artikels in beide nummers wordt blijkbaar wel een en ander geschre-
ven over de economische en beleidsdrempels die de toegang tot de informatie-
stromen kunnen bemoeilijken. over psychologische. sociologische en juridische
drernpels wordt vrij weinig gezegd. Nochtans 1ag het in onze bedoeling ook hier-
aan enige aandacht te besteden. Over de psychologische drempel misschien nog
even dit. Verschiilende auteurs suggereren dat de volwasseneneducatie een
belangrijke ro1 te spelen heeft in het organiseren van alfabetisering met behulp van
computers. Mensen kunnen zo begeleid worden in het overschrijden van de psy-
chologische drempeis die hen van de nieuwe media w,eerhouden. Toch kan de
vraag gesteld worden of die 'computer-iiliteracv' wel zo'n reëel fenomeen is. De
eerder geciteerde Weizenbaum tilt niet zo zwaar aan die kwestie en stelt zelfs vast
dat ze nogal kunstmatig wordt opgeklopt. 'Computer-analfabetisme is een uitvin-
ding van de industrie, meer niet. Er zijn zoveel eenvoudige programma's dat
iedereen ermee kan leren werken, op elk ogenblik'. Die controversiële uitspraak
relativeert in ieder geval in grote mate de overtuiging van nogal wat specialisten in
de volwasseneneducatie en elders. Er zit in ieder geval stofgenoeg in om de tegen-
spraak verder door te lichten.

Toepassingen in de volwasseneneducatie

We hebben ons ook afgevraagd hoe ver het staat met de toepassingen van de nieu-
we informatietechnologie in de volwasseneneducatie. Een aantal auteurs die hier-
over rapporteerden brachten we reeds eerder ter sprake (Lowyck, Desnoeck,
Berckmans, Govaerts). De overigen komen hieronder aan bod. Goubin brengt
verslag uit van een beperkt onderzoek in Vlaanderen en beschrijft daarnaast het
introductieproces van computers in twee organisaties. Ook hij komt tot de vaststel-
ling dat de toepassingen vooral administratief en weinig educatief van aard zi1n.
Uiteraard heeft dat te maken met de beperkte beschikbaarheid van educatieve
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software of van programma's die ontwikkeld werden voor gebruik in de volwasse-
neneducatie. Aangezien die sector voorlopig nog maar weinig commerciële
aantrekkingskracht heeft, valt op dat vlak niet veel te verwachten, tenzij de be-
trokkenen zelf de handen uit de mouwèn steken en toepasselijke programma's ont-
werpen. Antrop heeft er echter op gewezen welke problemen de gemotiveerden
dan te wachten staan. Ook Verschaffel stelt vast dat er ten behoeve van de educa-
tieve sector nog maar weinig hoogstaande programma's werden ontwikkeld. ver-
der vraagt de auteur zich ook nog afofdiverse toepassingen van het computer-
gebruik het denkvermogen van de gebruikers kan ontwikkelen. De gedane onder-
zoekingen in dat verband leiden niet direct tot eenduidige resultaten en geven zelfs
aanleiding tot enig scepricisme.

De computer lijkt wel de meeste aantrekkingskracht te hebben in de sector van de
beroepsgerichte educatie. Dat blijkt o.m. uit de boekbespreking over de ontwikke-
Iingen in de educatieve sector in Nederland ('Het zit in de cornputer'). Toch valt
uit het onderzoek van de Stichting Technologie vlaanderen, onder leiding van
Jansen, over door computer ondersteunde opleiding en vorming in de onder-
neming, af te leiden dat ook op dat terrein de opmars van de computer relatief
schuchter is en dat meer traditionele bijscholingsmethoden niet direct aan belang
inboeten.

In sommige bijdragen (Doets, Goubin) wordt erop gewezen dat de belangstelling
van de volwasseneneducatie voor de Nieuwe Informatie Technologie grosso modo
twee richtingen uitgaat. Enerzijds is er het leren hanteren van het werktuig, even-
tueel ter ondersteuning van educatieve situaties. Anderzijds zijn er de oriëntatie-
programma's, waarbij men de informatietechnologie tot voorwerp maakt van
kritische reflectie. De laatstgenoemde oriëntarie is duidelijk aanwezig in de lang-
durige vormingscursus van de KWB, waarop niet alleen de nieuwe, maar ook de
meer traditionele informatiedragers onder de loupe worden genomen. Flerman
Raus bracht daarvan reeds verslag uit in het eerste nummer.

zo zíjn we aan het einde gekomen van ons overzicht van de thema's en inhouden
die in het dubbelnummer in mindere of meerdere mate aan bod zijn gekomen.
Bijna hadden we nog een andere bijdrage van Goubin vergeten te vermelden over
het gebruik van de computer bij de opmaak van kleine publikaties. op de recente
internationale conferentie in Leuven naar aanleiding van twintig jaar sociale peda-
gogiek (waarover meer informatie verder in dit nummer) kregen we een praktische
demonstratie in dat verband. Het resultaat ervan (een dagelijkse nieuwsbrieÍ) ont-
lokte bij een aantal deelnemers de reactie dat een dergelijk produkt even goed tot
stand komt op de ons vertrouwde ambachtelijke wijze. Denken we maar aan het
gebruik van de schrijfmachine, schaar en lijm, fotocopies en stencils. Men kan
zich inderdaad afvragen of de computer binnen onze sector al het niveau heeft
overstegen van een veredelde schrijfmachine, rekenmachine of steekkaartenbak.
uit de meeste bijdragen blijkt dat dat nog niet het geval is. De interessantste
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perspectieven zitten biijkbaar in de te ontwikkelen software en informatienetwer-
ken. Maar op dat terrein moet nog een lange weg worden afgelegd en heeft ook de
overheid nog een belangrijke rol te spelen.

Danny Wildemeersch, Voorzitter werkgroep
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