ZOOM OP
Meten is Weten!
Maar wat M/Weet je dan?
Het ROEM-project – acroniem voor Return on Expectation Measurement – heeft zijn eerste kaarsje
al even uitgeblazen en staat daarenboven voor een keerpunt. Meer dan tijd dus om te kijken of ROEM
zelf wel aan zijn verwachtingen voldoet.
ROEM wil een gedegen antwoord bieden op de toenemende nood aan verantwoording van leer-inspanningen binnen organisaties. Die eis voor verantwoording is iets wat de Learning & Development – wereld zichzelf oplegt, maar is ook meer en meer een vraag van de partners van L&D. Wat
leveren al onze inspanningen op? (of kunnen we ook zonder?).
Pogingen om antwoord te bieden grijpen heel vaak terug naar het basismodel dat Donald Kirkpatrick ons aanreikte. Hij benadrukte dat we op volgende vier niveaus dienen te kijken om een betekenisvolle evaluatie te krijgen:
1.
2.
3.
4.

Reactie: wat denkt en voelt de participant? (vertaald in de alomgekende ‘happy sheets’)
Leren: wat heeft de participant geleerd? Welke verandering is er in kennis, vaardigheden en/of attitudes?
Gedrag: Welke verandering is er in gedrag op de werkplek naar aanleiding van de leer-activiteiten?
Resultaten: Tot welke resultaten op organisatie-niveau leiden deze gedragsveranderingen?

Ook ROEM neemt dit model als basis. ROEM wil organisaties gaan ondersteunen om tot niveau 3 te gaan meten. Leiden al de inspanningen omtrent
leren die een organisatie levert tot zichtbaar ander gedrag op de werkvloer? Gaan we ook echt anders/beter werken? ROEM neemt die focus omdat
hier de echte uitdaging ligt voor leer-interventies. Het is belangrijk dat mensen leren, maar als dit niet leidt tot verandering in gedrag is dit voor de
organisatie van weinig waarde. Tevens dwingt het organisaties om na te denken over de specifieke doelstellingen die gesteld worden voor leren. Daarenboven weten we uit heel wat onderzoek dat de stap van leren naar gedragsverandering geen kleine onderneming is. Al te vaak loopt het daar fout.
ROEM wil echter niet stoppen met het helpen in kaart brengen van de eerste drie niveau’s van het evaluatiemodel van Kirkpatrick. Om echt betekenisvol
te zijn, moeten de verzamelde gegevens niet enkel een antwoord bieden op de vraag naar de effecten van trainingen of andere interventies die leren willen
stimuleren. Ze dienen ook inzicht te geven in de redenen waarom bepaalde effecten al dan niet bereikt worden. We weten namelijk dat bepaalde (rand-)
voorwaarden dienen gerealiseerd te worden vooraleer effecten kunnen bereikt worden. Krachtige voorbeelden zijn te vinden in het effect van de direct
leidinggevende op de transfer van wat geleerd werd in training (het ontbreken van ondersteuning van zijn of haar kant kan elk effect teniet doen) of in
de vaststelling dat al te vaak een oplossing wordt gezocht in opleiding, terwijl de kern van het probleem eigenlijk geen kennis of vaardigheidstekort is.
ROEM wil ook dit in kaart brengen. En wel om twee redenen. Enerzijds geeft het de mogelijkheid om de evaluatie-resultaten te kaderen en naar
optimalisatie te streven. Anderzijds wil ROEM deze zaken al in een vroeg stadium naar voor schuiven zodat reeds bij het ontwikkelen van leerinterventies de juiste vragen gesteld worden.
Hoge ambities dus voor een instrument dat dit allemaal
wil gaan ondersteunen. Maar we staan sterk aan de
start. ROEM heeft tot op dit ogenblik al heel wat verzameld en ontwikkeld dat het fundament kan vormen voor
een instrument dat dit in beeld wil helpen brengen. Een
brede zoektocht werd gevoerd naar literatuur en recente
onderzoeksresultaten die voeding geven aan het te
ontwikkelen instrument. Daarnaast werd een intensief
traject opgezet waarbij een community van experts en
ervaringsdeskundigen aan de slag zijn gegaan om het
concept van ROEM in te vullen. Dit traject levert op twee
manieren een cruciale bijdrage aan ROEM. Enerzijds
geeft het toegang tot een rijke bron van praktische kennis uit verschillende organisatie-contexten die vertaald
wordt in instrumenten beschikbaar in ROEM. Anderzijds
garandeert het nauw betrekken, consulteren en co-creëren met deze groep dat ROEM bruikbaar, aantrekkelijk
en functioneel wordt voor de verschillende partners die
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betrokken worden bij evaluatietrajecten: de L&D
manager, maar ook- en vooral- de andere betrokkenen: de deelnemer, de direct leidinggevende, de
trainer en het management.
Nu liggen heel wat puzzelstukken klaar: meetinstrumenten voor de verschillende niveau’s werden
verzameld en een strenge selectie werd doorgevoerd, checklists werden ontwikkeld om direct leidinggevenden te ondersteunen bij hun taak om de
medewerker te ondersteunen en aan te moedigen
in de leeropdracht, sleutelvragen werden geformuleerd om te onderkennen of een probleem een
leervraag omvat of niet, etc.
De volgende stap waaraan deze zomer hard gewerkt is, behelst het ontwikkelen van het prototype
van ROEM. Binnenkort staan namelijk onze partner-organisaties klaar om hun opleiding te evalueren aan de hand van ROEM. We kijken met vertrouwen, maar toch ook met spanning, uit naar deze
eerste testen. Zij zullen het ROEM-verhaal in een stroomversnelling brengen. We kijken nu al uit naar de feedback die deze testen in heel diverse
contexten zal brengen. Nieuwe input voor het ontwikkelen van een robuust instrument.
Eenmaal ROEM klaar is om op de wereld losgelaten te worden, biedt het naast de oorspronkelijke doelstellingen nog een andere opportuniteit. Het
verzamelen van meetgegevens in verschillende organisaties en in het kader van diverse leer-activiteiten, zal aanleiding geven tot verdere inzichten
in effectiviteit van leerinspanningen, en nieuwe evidentie kunnen aanleveren voor de inzichten ontstaan tijdens de ontwikkeling van ROEM. ROEM
is dus een verhaal over leren in vele opzichten! 
Piet Van den Bossche
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