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Met het teruglopen van de conjunctuur lijken de hoogtijdagen van het 'levens-
lang leren'en de 'inzetbaarheid' wat op hun retour te zljn. Bedrijven kunnen im-
mers veel vaker kiezen uit goedopgeleide werknemers dan dat het afgelopen de-
cennium het geval was. Dus aandacht voor opleiding van eigen medewerkers
lijkt anno 2003 wat minder urgent. Aan de andere kant zijn overheid en sociale

HRM-beleid staat garant voor het leren van personeel ?

De vraag van Täris, Kompier, De Lange, Schaufeli 8r Schreurs (2003) in Gedrag
d Organisatie - of de inhoud van het werk het leren van docenten stimuleert -

ze de vraag behande-
kan een nieuwe bij-

aan de discussie over
'leren en inzetbaarheid' in Nederland. Want het |DC-model en de leer-invals-
hoek zijn nog niet vaak gekoppeld bestudeerd.

De auteurs concluderen dat docenten in passieve, ook wel ontspannen banen
genoemd {met weinig werkdruk en veel regelmogelijkheden), méér gemotiveerd
zijn om te leren dan docenten in actieve banen (met veel werkdruk en veel regel-
mogelijkheden). Dat resultaat was niet verwacht en vraagt om discussie.

Door de redactie van G&O is ons gevraagd te reflecteren op twee vragen:
I Klopt het dat ontspannen banen, en niet-actieve banen de beste garantie voor

positieve uitkomsten geven ? En hoe is dat theoretisch te verklaren ?

2 Wat betekent Karaseks model voor de prakti¡k van HRM en/of arbo en/of in-
richting van werkplekken ?

Waardering is op zijn plaats voor het fe acht (l!)
kanttekeningen die door henzelf in de d gedegen
longitudinale analyse hebben uitgevoerd ãctleile-
ren. Daarbij komt dat de in dit artikel s, bij een in
snel tempo vergrljzende beroepsbevolk g z1jn. Beter
ir'zic];rt in de vraag hoe werknemers o tief kunnen

De auteurs zijn werkzaam bij TNO Arbeid Hoofddorp, correspondentieadres: TNO Arbeid,
t a.v. lrene Houtman, Postbus 718, 2130 AS Hoofddorp.
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name af van hun eigen motivatie en van de aanmoedigende houding van lei-
dingge-venden en collega's {Fishbein & Srasson, 1990). Eñ hjkt het niet'plausibel
te denken dat de ambitieuze en gemotiveerde werknemers Îet meest iir het ac-
tieve kwadrant' voorkomen ?

in Nederland
r opleidingen
gere functies.

e.a. (2003) dit terre aÍ-
den gedaan, hadde op
werknemer (de do of

Ten tweede kan het onverwachte resultaat van Täris e.a. (2003) te maken hebben
met de door de auteurs gebruikte hom docenten
va1 b1¡1s; en voortgezet onderwijs. Het groep vân
ruim 1300 leraren uit basis-, voortg,ezet- en eî t .pert _

te spreiding in werkdruk en vooral autono het moei_
lijk maakt sterke relaties aan te tonen. Relaties tussen werkdruk,zr"gel-ogeliik-
heden en leergedrag kunnen binnen een homogene groep anders kõmen ãe lig-
c:." qq in een heterogen-e groep vân werkende persoãen. Homogene populatiå
zijn derhalve vaak geen ideale populaties om aan meer alg"-.rr"ih"oiieioetsing
te doen.

om te illustreren hoe leerkrachten zich ten opzichte van andere beroepsgroe-
Pen Pos seerd op
een rePr rs, uit de
Periode door het

Werldtl|ddruk

F:8:,yr1. !:r!.rl¡lS bedriifstakken over de dimensies 'Werk/tiiddruk'en 'Regetmogetiikheden/autono-
mte'; CBS-POLS jaargang 1997, 1998 en'1999, N=11.535.
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CBS. In de figuur zljn op de horizontale en verticale as respectievelijk werkdruk
en autonomie weergegeven vân een groot aattal bedrijfstakken binnen de Ne-
derlandse werkende b evolking ( Houtman 8¡. D e Vro om e, 20021.

Figuur Llaat zien dat docenten, en dan met name die van het voortgezet on-
derwijs, ongunstig scoren op het gebied van werkdruk en autonomie. De docen-
ten vân het basisonderwijs zitten in het 'passieve' ku¡adrant. Er lijkt sprake van
enige spreiding in taakeisen/ maâr van een extreem lage autonomie.

Vanuit deze wat extreme positie van de onderwijsgevenden is het sterk de
vraag of het mogelijk is om binnen die categorie de actieve leerhypothese te toet-
sen. De resultaten uit het onderzoek van Täris e.a. zouden dus ook kunnen wor-
den geïnterpreteerd als dat binnen de beroepsgroep van leraren (een meer dan
gemiddeld stressvol beroep), leraren die wat minder stressvol werk rapporteren
(nog) geen of niet meer actief leergedrag vertonen.

De beoordeling van de werksituatie van docenten verandert in de loop van de ja-
ren weinig, zo blijkt ook uit het onderzoek van Täris e.a.. ZoweI de risico's in het
werk als de gezondheidsklachtenvan de docenten over een periodevan precies I
jaar lieten bij Täris e.â. een behoorlijke stabiliteit zien. Docenten in Nederland
zijn werknemers die redelijk trouw zijn (of moeten zrjn) aan hun beroep. Eén
van de problemen van het beroep is veeleer dat wanneer je een tijd lesgeeft, er
vervolgens weinig carrièreperspectief is. Dat lijkt in ieder geval zo te zijn voor
docenten van het basis- en voortgezet onderwijs, de groep die in het onderzoek
van Thris e.a. is onderzocht. Het ligt wat anders voor docenten in het hoger on-
derwijs, voor wie het lesgeven vaak een deeltijdfunctie is. Docenten in het basis-
en voortgezet onderwijs stromen echter ook niet makkelijk door naar andere ba-
nen buiten het onderwijs (onder andere Prick, 1989). Prick concludeerde uit zijn
onderzoek dat dit ontbreken van een carrièreperspectief zelfs in veel gevallen de
oorzaakvan een'mid-life crisis'is bij (Nederlandse) docenten {Prick, 1983). Het
is dus sterk de vraag welke verandering in de huidige steekproef mag worden
verwacht, en wat dat betekent.

Buitenlands onderzoek laat echter zien dat er gedurende het schooljaar wel
substantiële verandering zit in de relatie tussen werkstressrisico's en indicaties
van (psychische) gezondheid. Uit wat ouder, maar tamelijk grootschalig onder-
zoek van Kinnunen 11987, 1988a,1988b) blijkt dat stress, evenâls de relaties tus-
sen stress en medicijngebruik, depressieve klachten, spanningsklachten alsook
catecholamine-uitscheiding, sterk variëren gedurende het schooljaar.

In het onderzoek van Täris is met de keuze van twee meetpunten die precies
een jaar van elkaar afliggen, deze valìatte gemist. Men kan zich in zljn alge-
meenheid afvragen of de periode van één jaar tussen twee meetpunten/ een pe-
riode die vaak wordt genomen om seizoensinvloeden te vermijden, wel een ge-
wenste tussenperiode is.

In dit verband is ook een onderzoek dat het Karasek-model toetst onder werken-
den met een 'experience sampling methodology' van belang (Teuchmann, Tot-
terdell 8r Parker, 1999). I{et bedoelde onderzoek betrof een zeTdzaamhetd in zijn
soort/ en nam een heel beperkte groep, in dit geval zeven medewerkers van een
accountantskantoor, als bronpopulatie. Zlj werden vervolgens zeer frequent
over een periode van een maand onderzocht. Uitgangspunt was de veronder-
stelde fluctuatie in werkdruk en regelmogelijkheden, waarbij de werknemers
van dat bureau het aan het begin van de maand niet zo bijzonder druk hebben,
maar aan het eind van de maand, wanneer allerlei controles moeten zljn afge-
rond wel.Van slechts zeven mensen werden uiteindelijk gegevens gebruikt, maar
alle medewerkers werden diverse malen per werkdag en op meerdere dagen per
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Waarschijnli jk zal de bepleite bredere context niet alleen nieuwe theoretisch im-
pulsen aan het model kunnen geven/ maar ook de praktische bruikbaarheid ver-

er de praktische bruikbaarheid
n voor G&O ligt er een schone
-psychologen die iets willen be-

nen hebben.
We aangemerkt, maar ook

weer geleerd wordt dan in ac-
tieve werknemers tijd steken
in eig

we hebben er ook op geattendeerd dat Täris e.a. zich baseerden op data van
één beroepsgroep, wâarvan één ding duidelijk is: ze hebben allemaalte maken
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