
? empirische ontwikkelingspsychologie. De redacteu-ren slagen hierin voor wat betreft de historischegang van zaken. Ze blijven echter in gebreke het ter-rein ook meer begripsmatig te preciseren. Wat reke-nen we tot de sociale ontwikkeling? En wat is ken-merkend om van de ontwikkeling van depersoonlijkheid te kunnen spreken? Welke begrip-pen en theorieën spelen daarbij ook heden ten dagenog een belangrijke rol? En welke verschijnselenkunnen vanuit deze theoretische kaders beschrevenen verklaard worden? De inleiding van het laatstehoofdstuk (sociale ontwikkeling) geeft voor eendeel weer wat ik meer in het begin zou wensen. Hetbegrip sociale ontwikkeling wordt omschreven en inperspectief geplaatst van de ontwikkeling van deeigen individualiteit of, zo men wil, de persoon-lijkheid. Ik sluit af. Het boek bevat onderwerpen die stukvoor stuk de moeite waard zijn. Een lezer krijgt eenredelijk overzicht, op inleidend

niveau, van destand van zaken per onderwerp. Als zodanig ver-dient het boek een plaats in de boekenkasten en hetdenken van degenen die besluiten zich te verdiepenin de ontwikkelingspsychologie. Daar staat tegen-over dat de onderwerpen die besproken wordenmaar zeer gedeeltelijk het gebied bestrijken dat totde sociale en persoonlijkheidsontwikkeling gere-kend kan worden. En daarmee is het boek onvol-doende representatief voor de ontwikkelingen oponderhavig deelterrein van de ontwikkelingspsy-chologie. Hiermee is niet gezegd dat voor een overzichtmoet gelden dat een terrein volledig bestrekenwordt, er nog even van afgezien of dit te realiserenzou zijn binnen een handzaam formaat. Wel datmijns inziens, meer nadrukkelijk dan in het onder-havige boek is gebeurd, aangegeven moet wordenop welke gronden (historisch, maatschappelijk, be-gripsmatig, pragmatisch) de keuze voor de onder-werpen is

gebaseerd. Het komt mij voor dat eenaanzet hiertoe vereist is om dit overzicht van de so-ciale ontwikkeling en de ontwikkeling van de per-soonlijkheid ook een plaats te laten innemen in cur-ricula en het denken van collegae psychologen enpedagogen. J. L. van der Linden J. C. Voogt, Scholen doorgelicht. Een studieover schooldiagnose. RijksuniversiteitUtrecht, Utrecht, 1989. ISBN 90-720-1520-7 In het proefschrift in kwestie wordt een plaatsbepa-&quot;ng gegeven van zogenoemde 'schooldiagnose-modellen' binnen de literatuur over onderwijsinno-vatie, schoolorganisatie en evaluatie. Schooldiag-nose-modellen behoren tot de familie van benade-ringen die ik zelf liever met de term 'instellings-specifieke evaluatie' zou aanduiden. Binnen de ver-schillende benaderingen en technieken die er op ditterrein bestaan wordt wel onderscheid gemaakt tus-sen op schoolverbetering gerichte aanpakken enprocedures die worden

toegepast om tegemoet tekomen aan externe controle. De benadering die indit proefschrift centraal staat kiest uitdrukkelijkvoor de eerste benadering. De term zelfdiagnose iseen bewuste keuze om uit te drukken dat beoordelenhier geheel in het teken staat van het verbeteren vande school. Naast het conceptuele deel bevat hetproefschrift de beschrijving van de ontwikkelingvan een schooldiagnose-instrument, getiteld&quot;Systematische Analyse ten behoeve van School-verbeteringsprocessen&quot; (SAS) en van onderzoeknaar de interne consistentie en de validiteit van hetinstrument. Als geheel is het proefschrift te kwalificeren alsrelevant en 'up to date' als het gaat om de selectievan de gebruikte literatuur, netjes wat betreft de uit-voering van het valideringsonderzoek en helder enprettig lezend wat de presentatie betreft. De ver-dienste van het verrichte ontwikkelingswerk is dater een voor de praktijk bruikbaar instrument

voorzelfonderzoek tot stand is gebracht, terwijl het in-strument ook gebruikt kan worden voor interessan-te mogelijkheden tot vervolgonderzoek (zoals on-derzoek naar de vraag of scholen die zichzelf eenhoge score geven op het instrument ook beterpresteren en onderzoek naar de vraag of scholen diehet SAS-instrument gebruikt hebben ook daadwer-kelijk verbeteren). Desalniettemin zijn er ook enkele meer kritischekanttekeningen te maken. De taxonomie vanschooldiagnose-modellen, waarbij onderscheid ge-maakt wordt tussen een traditioneel, een democra-tisch, een liberaal en een kritisch model, doet op on-derdelen wat geforceerd aan, in die zin dat dedefiniërende kenmerken lang niet altijd als onder-ling uitsluitend kunnen worden gezien. Zo zou,naar mijn mening, bijvoorbeeld beslissingsgerichteevaluatie evengoed met het 'traditionele' modelkunnen worden geassocieerd als doelgerichte eva-luatie. Een ander

onderdeel van het conceptuele deelvan het proefschrift waar ik moeite mee heb, is destelling dat er meerdere gelijkwaardige 'soorten'kwaliteit van organisaties zijn. Zo worden naast'output-kwaliteit' input- en proces-kwaliteit onder-scheiden. Naar mijn mening is de kwaliteit van or-ganisatiestructuur en technologie binnen een orga-nisatie afhankelijk van de vraag of daarmee opdoeltreffende en doelmatige wijze wordt bijgedra-gen aan de primaire opbrengsten van de organisatie(in scholen zijn dat leerresultaten). Proces-kwaliteitals een op zich staand normatief criterium beschou-wen, leidt tot denken in de trant van 'operatie 383 Pedagogische Studiën ?



? geslaagd, patiënt overleden'. De 'proces-kwaliteit'die met het SAS-instrument vastgesteld wordt zalzich nog moeten bewijzen, in die zin dat nog empi-risch vastgesteld moet worden of scholen die hoogscoren op dit instrument inderdaad ook betere leer-resultaten weten te realiseren. Niet zozeer een punt van kritiek als wel een puntdat de verbazing opwekt, is de uitkomst van het be-trouwbaarheidsonderzoek dat vijf van de zevensubschalen van het instrument uiteindelijk een rede-lijke interne consistentie bleken te hebben. Wan-neer men kijkt naar de nogal heterogeen aandoendeverzameling van kenmerken binnen de factoren(pp. 129-131) is dit opmerkelijk. Ten slotte moet men zich goed realiseren dat hetSAS-instrument een diagnose geeft die louter opopinies is gebaseerd. Naar mijn mening is het wen-selijk dat instrumenten voor instellingsspecifiekeevaluatie tevens objectieve gegevensverzamelingbehelzen.

Ook dan blijven opinies van docenten re-levant, maar ze hebben dan een duidelijker feitelij-ke basis. J. Scheerens Vera Asselbergs-Neessen, Kind, kunst en op-voeding: De Nederlandse beweging voorbeeldende expressie. Acco, Amersfoort/Leu-ven, 1989, 317 pag., ƒ 49,-, ISBN90 5256 004 8. Het tekenlokaal van de progressieve school uit devijftiger jaren was gul toegerust met grote vellen pa-pier, forse potten plakkaatverf en brede kwasten.Op een schoolbord stonden fantasie-prikkelendeonderwerpen geschreven, waaruit men kon, maarniet hoefde kiezen, zoals 'droombos', 'circuspaard'of 'storm aan zee'. Wij leerlingen konden het moei-lijk te bont maken: zolang ons werk er vrij uitzag,was het prachtig. Van hier uit verhuisde ik naar eenminder vooruitstrevende school: de papiermaat wasnu tot een kwart gereduceerd en wij werkten met fij-ne penselen. Voor wij begonnen met tekenen moester eerst rondom een rand

van 1 centimeter met pot-lood en lineaal afgetekend worden; rechtsonderdiende onze naam te verschijnen in blokletters van 3millimeter hoog. Daarna tekenden wij een voor-beeld van het bord na, of we maakten kleurstalen,een gang met zwart-witte vloertegels in perspectiefof zowaar een ontwerp voor een gordijnstof. Toenik anderhalf jaar later weer naar de progressieveschool terugkeerde, wachtten daar opnieuw die gro-te bladen, blijmoedig opbollend en krinkelend on-der hun overmaat aan plakkaatverf. Zowel vanwege mijn herinneringen aan alle vaaktegenstrijdige kunstpedagogische methodes waar ikin mijn jeugd door beïnvloed werd, als vanwegemijn huidige belangstelling in kunsteducatie, namik met meer dan een gewone belangstelling &quot;Kind,kunst en opvoeding&quot; van Vera Asselbergs-Neessenter hand. Ik denk dat degene die een kind op hetkunstzinnige pad wil leiden over een aantal

moge-lijkheden en inzichten moet beschikken: over vak-kennis allereerst, over inzicht in de kinderlijke ont-wikkeling bovendien en over een leidende filosofietot slot. Het is met dit laatste aspect van de gedach-ten en idealen over kunst en opvoeding dat Assel-bergs zich bezighoudt. Haar werk is gericht op het ontstaan en de ont-wikkeling van de Nederlandse expressie-bewegingtussen 1876 en 1968 in een internationaal perspec-tief. Het centrale thema van de vrije expressie-beweging ziet zij als de spanning tussen vrijheid vanexpressie en ambachtelijke gebondenheid, tussenculturele groei en cultuuroverdracht. Het boek is in drie delen opgebouwd. In het eer-ste deel behandelt Asselbergs de periode 1876-1918,waarin een ontluikende belangstelling optreedtvoor de kinderlijke expressie. In deze periode werdhet werk van beeldende kunstenaars opgevat als eenuitdrukking van hun eigen identiteit, meer dan alseen

afgeleide van de optische werkelijkheid. Gau-guin bijvoorbeeld was op zoek naar datgene watnog niet door de Westerse burgerlijke samenlevingwas aangetast: de kinderlijke oorspronkelijkheid,de ongerepte natuur en de exotische culturen. Eenreeks opvoedkundige stromingen begon nu een pe-dagogische primitivisme te prediken, waarbij hetpure, onschuldige kind het ideaalbeeld werd voor de'nieuwe mens'. Vanaf 1885 verschenen er ook ver-schillende studies over het eigene in de kinderteke-ning, o.a. van de Engelsen Cooke en Sully, van deItaliaan Ricci en van de Duitser Kerchensteiner.Vanaf 1892 raakte de Oostenrijkse pionier FranzCizek zeer geïnteresseerd in het 'natuurlijke teke-nen'. In zijn beroemde &quot;Jugendkunstklasse&quot; inWenen benadrukte hij vooral vrijheid, een idee datin Nederland voorlopig nog maar een zwakke weer-klank vond. In de volgende periode die Asselbergs onder-scheidt, van

1919-1945, werd internationaal en na-tionaal gestreden voor het behoud en de ontwikke-ling van de vrije expressie van kinderen. InNederland werden de ideeën van Kerchensteiner,Montessori, Steiner e.a. bekend. Vanuit de kunst-wereld waren het surrealisme, het expressionisme ende opvattingen van het Bauhaus inspiratiebronnen.Kees Boeke werd nu een leidende figuur van de pe-dagogische avant-garde met zijn &quot;Werkplaats Kin-dergemeenschap&quot;; Jan Jordens, tekenleraar en lidvan het kunstenaarsgenootschap &quot;de Ploeg&quot;, gafzijn leerlingen veel vrijheid om de ontwikkeling vanhun spontane expressiviteit niet te remmen. In de kindertekening werd nu ook het psycholo-gische aspect van de vrije expressie ondekt. Terwijl 384 Pedagogische Studiën ?


