
? van leraren nogal wisselend te zijn. Bestaandeopvattingen van leraren over onderwijzen blij-ken vaak zeer hardnekkig te zijn. Deze opvat-tingen passen vaak meer bij een transmissie-model van het onderwijsleerproces dan bij eenconstructivistische benadering. In de papers lag overwegend de nadruk opde kennis en opvattingen van docenten als aan-grijpingspunt voor veranderingen. Het in depraktijk brengen van nieuwe modellen van on-derwijzen, vraagt echter ook om de verwervingvan nieuwe vaardigheden. Op de conferentiewas nauwelijks aandacht voor gerichte vaar-digheidstraining als component van een pro-gramma voor professionele ondersteuning.Evenmin werd aandacht geschonken aan de roldie curriculummaterialen kunnen spelen in eendergelijk traject. Wellicht dat een meer inte-grale benadering de effectiviteit en efficiencyvan dergelijke ondersteuningsprogramma'skan vergroten. Schooleffectiviteitsonderzoek (H. de Vos,Universiteit Twente) Alhoewel er op de AERA in 1995 zo'n

1400papersessies waren, werden er maar drie ge-kenmerkt als schooleffectiviteit-sessies. Eénging over de relatie van schooleffectivi-teitsonderzoek en schoolverbetering, één overonderwijs indicatoren en de laatste ging overvoortgang van schooleffectiviteitsonderzoek.De sessies kenmerkten zich door hun interna-tionale karakter: de presentaties werden nietalle door Amerikanen verzorgd. Aangezien mijn interesse voornamelijkmethodologisch was getint, zal ik met name depresentaties eruit lichten, die aan mijn interessetegemoet komen. Een geheel Nederlandse sessie was verroosterdop donderdagmorgen: The evaluation of theDutch Educational Priority Program. Het pu-bliek bestond grotendeels uit Nederlanders.Het onderwerp was, voor zover dat nog nietduidelijk was uit de titel, de evaluatie van zesjaren OVB. De participanten aan deze sessiewaren Van Tilborg en Walraven van SVO,Mulder van het ITS en Van der Werf van hetGION. Alhoewel blijkt dat de prestaties op deOVB-scholen

verbeterd zijn, is het moeilijk tezeggen of dit ook door het OVB is bewerk-stelligd. De oorzaak zou ook kunnen liggen inhet feit dat de leerlingen zes jaar langer in Ne-derland wonen. Welk deel van de verbeteringwordt verklaard door factoren binnen deschool, factoren buiten de school en OVB isnog onduidelijk. De discussiant Slavin, van deJohn Hopkins University, was erg enthousiastover de OVB, mede omdat het Nederlandse on-derwijsbeleid ten aanzien van specifiekedoelgroepen soms lijnrecht tegenover de uit-komsten van het gedecentraliseerde onderwijs-financieringsstelsel van de Amerikaanse statenstaat: (relatief) arme staten besteden mindergeld aan de compensatie van achterstanden vangedepriveerde groepen leerlingen. Ook donderdagochtend (om 8.15 uur!) was ereen sessie over internationaal gebruik vanonderwijs-indicatoren: International uses ofquality indicators. De toevoeging &quot;internatio-naal&quot; was zeker op zijn plaats; bijdragen aandeze sessie kwamen uit Canada,

Engeland,Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten.Onderwijsindicatoren worden gebruikt om dekwaliteit van onderwijs en scholen te beschrij-ven. De papers belichtten zienswijzen omtrentontwikkeling en optimaal gebruik van deze in-dicatoren. In Canada, aldus McEwen, bepalende provincies het onderwijs en dus ook het ge-bruik van indicatoren. Zij stelde een aantal ver-beteringen voor op provinciaal en nationaal ni-veau, zoals het gebruik van indicatoren voorvergelijkingen tussen provincies (een soortbenchmarking?) en voor het optimaliseren vanschoolbegeleiding. Uit Engeland kwam eenbijdrage van Fitz-Gibbon. Zij vroeg zich af ofhet systeem van indicatoren dat wordt gebruiktin de'UK, wel een beeld geeft van de kwaliteitvan onderwijs. Het indicatorensysteem wordtmet name bepaald door examenresultaten enresultaten van onderwijsinspectie. De kwaliteitvan het indicatorensysteem wordt momenteelverhoogd door de toevoeging van 'value-added' maten. Creemers (Nederland) ging inop de

bijdrage van schooleffectiviteits-onderzoek aan de ontwikkeling en het gebruikvan onderwijsindicatoren. Hij stelde dat onder-zoek, zoals lEA (International Association forthe Evaluation of Educational Achievement)en ISERP (The International School Effective-ness Research Program), de ontwikkeling on-dersteunen. Het is echter wel zaak, aldus



? Creemers, dat indicatoren internationaal ver-gelijkbaar zijn, dus onafhankelijk van het on-derwijssysteem. Bonnet uit Frankrijk hield eenpleidooi voor het monitoren van het onderwijsmet behulp van indicatoren. Hij waarschuwdedat moet worden opgepast dat indicatoren geenpolitieke instrumenten worden. Op de vrijdagmiddag was er een sessie over in-ternationale voortgang in schooleffectiviteits-onderzoek georganiseerd door ISERP, ondervoorzitterschap van Reynolds. Tymms (UK)ging in zijn presentatie 'Monitoring effective-ness: Examples of the evaluation of complexSystems' ver door te beweren dat schooleffecti-viteitsonderzoek er nooit m zal slagen zodanigekennis te vergaren dat scholen in het algemeenkunnen worden verbeterd, omdat wat er inscholen en klassen gebeurt onvoorspelbaar,complex en chaotisch is. Hij hield een pleidooivoor gebruik van onderwijsindicatoren, die•neer inzicht kunnen geven in wat er nu eigen-lijk gebeurt. In de paperpresentatie over 'Twoyear quantitave findings from

ISERP' (o.a.Creemers) werd ingegaan op het gegeven datde leerlingvariabelen (SES, IQ, ethniciteit) hetgrootste deel van de wiskundeprestaties vanleerlingen verklaren in internationaal vergelij-kend onderzoek (net als in het meeste onder-zoek). Alhoewel in de meeste landen ookscholenfactoren van invloed zijn op deleerlingprestaties is dat in Nederland (en ook inTaiwan) niet het geval. Measurementand Research Methodology(H.J. Vos, Universiteit Twente) Het aandachtsgebied 'Measurement and Re-search Methodology' was ruim vertegenwoor-digd in de vorm van thematische papersessies,(invited) symposia waarvan 36 in samenwer-king met de National Council on Measurementin Education (NCME), posterpresentaties enPre-conference workshops. Eén van de belangrijkste trends betrof hetadaptief toetsen van vaardigheden. Computeri-2ed Adaptive Testing (CAT) wordt steeds meergebruikt in de praktijk en lijkt de toetsvorm vande toekomst te worden. Het belangrijkste voor-deel van deze toetsvorm

in vergelijking metconventionele potlood-en-papier (P&P) toet-sen is dat volstaan kan worden met kortere toet-sen bij gelijkblijvende of zelfs hogere nauw-keurigheid van de geschatte vaardigheid. Er isechter nog veel psychometrisch onderzoek tedoen op dit gebied, zowel voor 'fïne-tuning'van de theorie als voor het oplossen van prakti-sche problemen bij de implementatie. Aanbeide aspecten van CAT werd in verschillendepapersessies en symposia ruimschoots aan-dacht besteed. Veerkamp en Chang stelden beiden nieuwecriteria voor om items te selecteren in een adap-tieve toetsprocedure gebruikmakend van itemresponse theorie (IRT) modellen. Het belang-rijkste bezwaar bij de meeste huidige criteria isdat ze geen rekening houden met de onzeker-heid van de geschatte vaardigheid. TerwijlVeerkamp een gewogen gemiddelde van de ge-bruikelijke informatiefunctie voorstelde,stelde Chang daarentegen een 'gobal Informa-tion approach' voor om de gesignaleerde be-zwaren bij de huidige item

selectiecriteria teomzeilen. In de presentatie van Rocklin, Vispoel enWang over de mogelijkheid tot manipulatievan het CAT-algoritme als item review moge-lijk is door de 'test-taker' (Self-AdaptedTesting) kwam naar voren dat het erg riskant isvoor de test-taker om op deze manier te trach-ten onterecht een hogere score te behalen. Intheorie kan een test-taker door er voor te zorgenalleen erg gemakkelijke items voorgelegd tekrijgen en die vervolgens allemaal goed tebeantwoorden kunstmatig een erg hoge scoreverkrijgen. Als echter enkele vragen foutbeantwoord worden zal zijn of haar score telaag uitvallen. Lunz en DeVille deden verslag van een stu-die waarin toetsen geconstrueerd via de com-puter met een adaptieve selectieprocedure wer-den vergeleken met toetsen die handmatigwerden geconstrueerd en op papier werden af-genomen. Hierbij werd met name gekeken naarde validiteit van de geselecteerde items, de vol-gorde van de items, de statistische eigenschap-pen van de toetsen en in

hoeverre de geselec-teerde items voldeden aan de toetsspecificaties.Uit deze studie bleek dat beide methoden voor Pr04G0GfSCHF toetsconstructie vergelijkbaar zijn voor wat be- sruoitNtreft validiteit en statistische eigenschappen endat beide methodes voldeden aan de toetsspeci-ficaties. Davey en Parshall keken naar exposure 1SS


