
? gieën en gerichte toepassing van informatie-technologische hulpmiddelen. Voor wie naar aanleiding van deze schets deverzuchting mocht slaken dat het curriculum-domein wel erg breed en vaag is, besluit ik meteen ander citaat van Jackson (o.e., p. 37): &quot;Theboundaries of the field are diffuse, so much sothat one may wonder sometimes whether it hasany boundaries at all. To some, that condition istroublesome; to others, it is exhilarating; to all,it can become confusing at times&quot;. Divisie C: Learning and instruction (S. Dijkstra,m.m.v. T. de Jong en J. J.G. van Merriënboer,Universiteit Twente) Algemeen Tijdens de AERA annual meeting viel het op-nieuw op dat in vergelijking met onze grotebuurlanden, de Nederlandse onderwijskundi-gen hun wetenschappelijke produktie metname aanbieden aan Amerikaanse collega's.Dit geldt eveneens als een vergelijking met Ja-pan gemaakt wordt. Het aantal Nederlandsedeelnemers was overigens zeker het dubbelevan het aantal dat een presentatie verzorgde.Het is duidelijk dat

de Nederlanders vrij veelgewicht hechten aan de onderwijskundigetheorieën die in de Verenigde Staten van Ame-rika ontwikkeld worden. In Tabel 1 wordt eenoverzicht gegeven van de aantallen personenuit enkele ons omringende landen en Japan dieop de een of andere wijze - symposium, lezing,poster, e.d. - een bijdrage op de AERA ver-zorgd hebben. Ongeveer 95% van de bijdragenworden verzorgd door personen, die uit de Ver-enigde Staten en Canada afkomstig zijn. Uit dietwee landen betrof dat dit jaar in totaal 3896personen, terwijl het totale aantal bijdragen4108 was. De gegevens uit Tabel 1 dienen te-gen deze achtergrond geïnterpreteerd te wor-den. Tabel 1 Aantal personen uit enkele Europese landen en Ja-pan, dat in 1991, '92 en '93 op de AERA annualmeeting een presentatie verzorgd heeft 1991 1992 1993 Engeland 37 42 24 Duitsland 12 12 10 Japan 10 3 1 Zweden 12 6 5 Noorwegen 5 7 9 Nederland 33 35 38 In vergelijking met de jaren zestig en zeventigis er de laatste tien jaar sprake van een

volledigeommezwaai in de bestudering van leren en in-structie. In de eerstgenoemde periode lag de in-teresse in het volgen van het probleemoplossenen leren met name op het effect van 'feedback'en het proces van informatieverwerking. Deproblemen die werden bestudeerd waren door-gaans goed-gestructureerd, de interpretatie vanhet proces vond plaats binnen de psychologievan de informatieverwerking, de instructiewerd vorm gegeven door ontwerptheorieën,waarin 'systeem controle' een belangrijke rolspeelde. Thans ligt de nadruk op de bestuderingvan de constructie van kennis door de leerlingen op vormen van 'vooruitkoppeling' in de in-structieve programma's. In de programma'skrijgen de leerlingen mogelijkheden aangebo-den om in verschillende richtingen verder tegaan, afhankelijk van verschillende doelen ofniveaus van interesse in het gebied. De inter-pretatie van het verloop van het leerprocesvindt plaats binnen constructivistische ideeënover verwerving van kennis en vaardighedenen binnen theorieën over

leerlingcontrole enzelfsturing. Hoewel de zelfstandige ontwikkelingen in decognitieve psychologie de ommezwaai beïn-vloed hebben, is deze zeker mede geïnspireerdop de ontwikkelingen in de informatietechno-logie. Het beschikbaar komen van pro-gramma's als 'Hypertext', de multimedia aan-pak, de toename in rekensnelheid van decomputer, gecombineerd met de miniaturise-ring van het apparaat, waardoor deze op groteschaal bruikbaar werd in het onderwijs, hebbenhet mogelijk gemaakt de aandacht veel meer terichten op het begin van het onderwijsleer-proces en op het exploreren van het instructievemateriaal. Tijdens sommige AERA poster- 463 PEDAGOGISCHE STUDIËN



? symposia werden multimediale programma'sgedemonstreerd. Hoewel in het onderwijs ze-ker gedurende de laatste 100 jaar van verschil-lende media gebruik gemaakt wordt houdt dehuidige multimedia 'revolutie' in, dat alle vor-men van informatie, zowel visueel (stilstaanden bewegend), als grafisch en ook auditief, di-gitaal opgeslagen kunnen worden in één formaten daarmee bruikbaar zijn voor gecombineerdecomputergestuurde presentatie. De pro-gramma's die getoond werden zijn afkomstigvan twee onderzoek- en ontwikkelcentra, hetPeabody College van Vanderbilt University,Nashville, TN en het Institute for the LeamingSciences van Northwestern University, Evans-ton, IL. Deze instituten hebben ruime subsidiesverkregen om de multimediale produkten terealiseren. De inhoud ervan betreft vooral geo-grafie en geschiedenis, maar ook het reken-onderwijs. Voorbeelden zijn het programma'Road Trip', waarin de leerling op het compu-terscherm een wegenkaart van een Ameri-kaanse staat ziet. Hij of zij kan met behulp vande

muis een weg afrijden en in een bepaaldeplaats stoppen. Op de video kan de leerling danéén of meer activiteiten, die specifiek voor dieplaats zijn, bekijken en de relevante informatieopnemen. De leerling is geheel vrij in het kie-zen van de weg, het leren vindt explorerendplaats. Een ander programma ' Advise the Pre-sident' heeft de recente Amerikaanse geschie-denis tot onderwerp. De leerling wordt interac-tief betrokken in de crisis in de betrekkingentussen de Verenigde Staten van Amerika enIran. De leerling kan, als er in het diplomatiekeproces een volgende beslissing genomen moetworden, oud-president Carter adviseren welkebeslissing te nemen. De president antwoordtwaarom de beslissing wel of niet genomen kanworden en wat de gevolgen van een beslissingkunnen zijn. Het kernbegrip bij bovenstaande multi-mediale aanpak is 'anchored instruction'. Eensituatie wordt als ankerpunt genomen vanwaaruit het exploratieve leerproces plaats vindten de leerling zijn ontdekkingen kan doen. Inde discussies tijdens en na afloop van

de poster PEDAGOGISCHS ^ STUDIËN demonstraties viel het op dat er behoefte wasaan een duidelijke doelformulering over welkekennis en vaardigheden de leerlingen zoudenmoeten verwerven. Verder werd er sterke be-hoefte gevoeld aan het beschikbaar komen van evaluatie-gegevens: Wat is er daadwerkelijkgeleerd en hoe zou dat geëvalueerd moetenworden. Ook zou standaardisatie in program-matuur en apparatuur wenselijk zijn voordat deuitgevers daadwerkelijk geïnteresseerd zijn omhet materiaal aan het onderwijs aan te bieden. Het is vrijwel niet mogelijk om een compleetoverzicht te geven van alle ontwikkelingen bin-nen de Divisie Leren en instructie. Enerzijds ishet lastig om een goed indelingscriterium tevinden. Een indeling naar sector voldoet nietom de ontwikkeling in theorievorming ade-quaat te schetsen. Daar komt nog bij dat lerenen instructie voor specifieke vakgebieden(Education in the professions) in een andere di-visie is ondergebracht en verder ook interes-sante ontwikkelingen geschetst worden in divi-sie K:

Teaching and teacher education. Deontwikkelingen in theorievorming en instruc-tievormgeving voor het leren van volwassenenkomen op de AERA slechts in beperkte mateaan de orde, omdat de bedrijfsopleiders in de-zelfde week waarin de AERA plaats vindt huneigen 'annual meeting' hebben. Indelingennaar vakgebied zijn ook niet geheel bevredi-gend, enerzijds omdat de theorievorming dik-wijls sterk specialistisch wordt, anderzijds om-dat het lastig is het aantal vakgebieden preciesaf te bakenen. Vandaar dat volstaan wordt meteen korte beschrijving van een aantal sympo-sia, waarin de nieuwe theoretische en prakti-sche trends zich helder aftekenen. Constructivistische leeromgevingen: practica,groepswerif en 'microworlds' Zoals hierboven reeds is vermeld was er op^deze AERA voortgaande aandacht voor deconstructie van kennis als fundamenteel procesvan kennisontwikkeling door de leerling envoor het ontwerpen van constructivistischeleeromgevingen. Echter, de eerder sterk aan-wezige verbinding tussen constructivisme

ensituationisme Wordt steeds meer losgelaten.Constructivisme wordt dan een actieve, zelfgerichte vorm van leren, waarbij het verkrijgenvan 'objectieve' kennis niet wordt uitgesloten.Zelfs situationisme als begrip op zich krijgt eenwat minder uitgesproken betekenis in die zindat het nu meer en meer gaat betekenen dat hetkennisacquisitieproces in een reële (of op derealiteit gelijkende) situatie plaats vindt. Met



? name Col lins benadrukte een aantal keren datje moet leren voor transfer en dat gesitueerdekennis 'geglobaliseerd' moet worden. Welvindt hij dat er van gesitueerde kennis naar ab-stracte kennis moet worden gegaan en niet an-dersom, zoals in traditionele curricula vaak hetgeval is. De boven omschreven trend heeft geleid toteen groot aantal onderzoeken en projectenwaarin de lerende zich als een 'wetenschappe-lijk' onderzoeker moet gedragen. De student ofleerling moet hypothesen opstellen, data verza-melen, grafieken interpreteren, discussiërenmet 'collega's', conclusies trekken en rappor-ten schrijven. Vaak wordt dit proces onder-steund door technologieën als computersimu-latieprogramma's maar ook door allerleiproefopstellingen. Hieronder volgen beschrij-vingen van symposia en lezingen die min ofmeer illustratief zijn. Het symposium 'Issues of cooperativeleaming and leamer control in computer-basedand other media environments' valt binnen bo-vengenoemd kader. De relatie tussen coöpera-tief leren en

leerlingcontrole bleef daarbijoverigens achterwege. Een aannemelijke hy-pothese zou kunnen zijn dat leerlingcontrolemeer effectief is wanneer in twee- of drietallengewerkt wordt. Er werd echter een viertal stu-dies gepresenteerd (Ross, Schick, Weiser,Klein), die of coöperatief leren of leerlingcon-trole bestudeerden. Uit de inhoud van het sym-posium 'Instructional applications of hyperme-dia: Profiles of interactive student leaming'werd eveneens duidelijk dat het onderzoek naarhypertekst en hypermedia meer en meer geba-seerd is op constructivistische noties, zoals deCognitive Flexibility Theory. In het symposium 'Is programming obso-lete in the classroom?' met bijdragen van Di-Sessa, Resnick en Smith werd duidelijk datprogrammeren in engere zin (Basic, Logo etc.)geen hot topic meer op de AERA is. Maar depresentatoren demonstreerden of beschrevenmet veel enthousiasme enige nieuwe para-digma's voor programmeren (naast BOXERvan DiSessa ook programmeren door directemanipulatie, bouwstenen voor animatie,

intel-ligente Lego-blokjes etc.). Deze systemen heb-ben meer met 'Instruction by Design' (IbyD)dan met traditioneel programmeren te maken;de beschreven paradigma's passen goed in een constructivistische onderwijsopvatting en hetvalt derhalve te verwachten dat zij zich binnen-kort in een grotere populariteit mogen verheu-gen dan heden het geval is. De klassieke ideedat het leren probleemoplossen op zich gesti-muleerd wordt door 'leren programmeren' isniet losgelaten. In een van de symposia waar het gebruikvan een constructivistische leeromgeving totuitdrukking kwam werd een onderwijspro-gramma voor het onderwijzen van seizoenenen de stand van de zon en aarde ten opzichtevan elkaar behandeld. In dit programma spelen(zelfgemaakte) video's maar ook eenvoudigevoorwerpen als een grote (aard)bol, een stokjedat hierop geplaatst kan worden en een lampeen rol, die tezamen als een soort 'microworld'dienst doen. Essentieel is dat leerlingen zelf hy-pothesen opstellen, data verzamelen en die metelkaar

bediscussiëren (beweerd werd dat in eengewone klas slechts 5% van de tijd aan discus-sie besteed wordt). De docent speelt bij de dis-cussie slechts de rol van facilitator, alleen wan-neer de discussie dreigt vast te lopen geeft hijeen 'hint' om verder te gaan. In het getoondevoorbeeld plaatsen de leerlingen het stokje bo-ven op de Noordpool. Toen de discussiedreigde te verzanden gaf de docent slechts eenvage hint dat dit een speciaal geval was en datze ook andere plaatsen konden bekijken. Vi-deobanden van dit soort klassen worden vanuiteen aantal perspectieven geanalyseerd: de 'dis-course', de 'gender' en de kennisontwikkeling.Schäuble van de Universiteit van Wisconsingaf haar visie op het laatste en zij vond het op-vallend dat de modelontwikkeling van de leer-lingen op de band niet plotseling en bewust wasmaar eerder, wat zij noemde, 'slippery' was. Ook bij abstractere vakgebieden als wis-kunde wordt gebruik gemaakt van 'micro-worlds'. De groep rond Scheffe aan de univer-siteit van Georgia presenteerde een

aantalmicroworlds voor wiskunde. 'Sticks' is bij-voorbeeld een microworld voor leren rekenenwaarin kinderen stokken kunnen breken encombineren waarmee getracht wordt hun alspelenderwijs een idee van eenheden te geven. ? PeOAGOCISCHl Ook hier speelt de docent slechts een facilite- sjudunrende rol. Overigens was het opvallend dat bijde getoonde video-opnames er altijd één do-cent op twee kinderen aanwezig was. Een bijzonder interessant symposium was



? georganiseerd door de Boston University. Ditsymposium viel op zowel door de inhoud alsdoor de opzet. Het ging hier om een 'sciencecurriculum' waarin leerlingen met behulp vanfractals (beschrijven van gestructureerdegroeipatronen vanuit random gebeurtenissen)processen in verschillende domeinen kondenanalyseren en modelleren. In het symposiumwerd specifiek gekeken naar electrochemischeverschijnselen, waarbij de groei van het neer-slaan van koper uit een kopersulfaatoplossingbij een kathode werd getoond. Leerlingen ma-ken de fysieke proefopstelling en kunnen ver-volgens het resultaat van de proef (het patroonvan de neerslag) op video vastleggen. Dit vi-deobeeld kunnen zij in de computer inlezenwaarna het patroon kan worden geanalyseerden er kunnen simulaties mee worden uitge-voerd. Ook worden simulaties gebruikt van an-dere processen (bijvoorbeeld groei van bacte-riekoloniën), en kunnen leerlingen zelfparameters in de simulatie veranderen. In hetprogramma ligt een sterke nadruk op het doenvan

voorspellingen voor er met de proefopstel-ling en de simulatie wordt gewerkt. De groeponderzoekers noemt dit 'leaming throughscience'. Een observatie van het traditioneelcurriculum met de nieuwe opzet liet zien dathet percentage 'lecturing' zakte van 91 % naar10%. Daarentegen namen coaching en scaffol-ding activiteiten van de docent drastisch toe.Gemeten met 'concept maps' bleek de experi-mentele groep een kennisstructuur te vertonendie dichter bij die van experts lag dan de tradi-tionele groep. Het aardige van het symposiumwas de compleetheid. Er was een korte intro-ductie tot het project, de natuurkundige proefwerd life uitgevoerd, op video opgenomen eningelezen. De deelnemers zagen video op-names van kinderen die aan het project deelna-men. Een onderzoekster vertelde hoe zij een enander empirisch had onderzocht en een groepdocenten vertelde hun ervaringen. Ten slottegaf Collins als discussiant zijn commentaar. Naast dit soort omvattende projecten waarineen (deel)curriculum wordt aangepakt en

deonderzoekscomponent een minder prominentesruDiiN rol speelt was er een groot aantal presentatieswaarin een van de aspecten van constructivis-tisch leren gedetailleerd bekeken werd. Vragendie aan de orde komen zijn: welke soort toetsenmoeten gebruikt worden bij constructivistisch 466 PEDAGOGISCHE leren (Collins), hoe gaan leerlingen om met on-voldoende data (Lewis), of met data die in te-genspraak met de huidige theorie zijn (Chinn &Brewer) en hoe genereren leerlingen (meer-dere) hypothesen en welk effect heeft dit opwat ze leren van een simulatieomgeving(Quinn & Alessi). Het is duidelijk dat het on-derzoek naar exploratief leren en alle processendie daarbij horen aan het toenemen is. Expertiseniveau en kennisrepresentatie Het onderzoek naar kennisrepresentaties opverschillende expertiseniveaus blijft een inte-ressant en frequent thema op de AERA. Metname op het gebied van de geneeskunde is eenaantal onderzoeksgroepen zeer actief, waaron-der die rond Schmidt en Boshuizen te Maas-tricht. Ook dit jaar

was er weer een aantal pre-sentaties uit deze groep onder andere in eensymposium onder de titel 'Studies in professio-nal expertise'. Tijdens dit symposium vond eeninteressante methodologische discussie plaats.Eén van de fenomenen die met name bij ge-neeskunde gevonden zijn is het zogenaamde'intermediate-effect'. Om kennismodellen temeten worden personen 'cases' aangeboden enlater wordt hun gevraagd de case te reconstrue-ren. In tegenstelling tot wat verwacht zou kun-nen worden blijken 'intermediates' beterereconstructies te geven dan experts (en begin-ners). Dit wordt verklaard vanuit een sterkeregecompileerdheid (of ge-encapsuleerdheid)van kennis bij experts. In een van de presenta-ties bleek dat het intermediate-effect niet altijdoptrad en dit werd toegeschreven aan het soortcases dat gebruikt werd (a-typische cases). Tij-dens de discussie bleek echter dat experts bijreconstructie vaak labels gebruiken die staanvoor een grotere hoeveelheid gegevens en datbij het scoren van de reconstructies deze

labelsnormaal gesproken slechts één keer meetellen.Intermediates bezitten deze 'chunks' nog nieten reconstrueren^ daarom in alle volheid. Hetintermediate effect zou dus wel eens een arte-fact van de scoringswijze kunnen zijn. Felto-vich wees in zijn commentaar nog eens op deflexibiliteit die kenmerkend is voor experts, in-dien daar specifiek om gevraagd zou worden,zouden deze dus wel een volledige reconstruc-tie kunnen geven.



? Leertheorie en het ontwerpen van instructie De relatie tussen leertheorie en instructie-ontwerp bleek nogal problematisch tijdens hetsymposium 'A dialogue on the relationship ofeducational leaming theory to instructionaltheoryEen belangrijke oorzaak hiervoor leekte zijn dat de vier presentatoren (Breuer, Ten-nyson, Blumenfeld, Driscoll) ieder iets andersverstonden onder 'educational leamingtheory', variërend van cognitieve leerpsycho-logie, via sociaal-constructivistisch leren, totsemiotische opvattingen van het onderwijs-leerproces: dat maakt een diepgravende discus-sie over de relatie tot de instructietheorie ergmoeilijk. Min of meer verwant aan het vorige sympo-sium was het symposium 'Are we ready for acognitive revolution in education? Is theregoing to be ene? What will it be Hke when andif it happens?' Alle presentatoren (o.a. Beek,Palincsar, Bransford, Pressly, Swanson) warenhet er over eens dat de cognitieve revolutie inde psychologie weliswaar heeft plaats gevon-den, maar dat deze nog nauwelijks enige uit-werking

heeft gehad naar de praktijk van hetonderwijs - terwijl dat wel zou moeten. Hetsymposium bestond voor het grootste deel uiteen vraag-en-antwoord-spel met het publiek.Een aardige opzet, maar de felheid waarmee deAmerikanen steeds weer de discussie voerenover (de noodzaak van) 'school reform' doetvoor een Europeaan wat vreemd aan. De ontwikkelingen in en de eigenschappenvan het ontwerpen van instructie kwamen uit-gebreid aan de orde in het symposium 'Instruc-tional design as ill-structured problem solving:implications for theory and practice' (VanMerriënboer, Tennyson, Breuer, Gros & Dijk-stra). Tennyson schetste de ontwikkelingenvan het instructieontwerp vanaf de jaren zestigen kwam tot een indeling in vier generaties vaninstructieontwerp, waarbij hij ook op de auto-matisering van de ontwerpactiviteit inging.Van Merriënboer schetste de probleemruimtevoor het instructieontwerp en concludeerde dater slechts in weinig gevallen een algoritme ge-bruikt kan worden voor het ontwerpen van in-structie, maar dat er

veeleer sprake is van heu-ristische methoden. Deze zienswijze heeftimplicaties voor de theorie en praktijk van hetontwerp, waaronder het formaat en de organi-satie van ontwerpmodellen en de automatise-ring van gedeelten van het ontwerpproces. Inde discussie ging Dijkstra in op de aard van decommunicatie in instructieve omgevingen, opde representatie van de inhoud van het leer-materiaal en op de vraag welke vorm van inter-activiteit samen hangt met de typen door deleerling op te lossen problemen. Bij de ledenbijeenkomst van de SIG In-structional Technology werd een presentatieverzorgd door Schott van de Universiteit vanTuebingen, met de titel 'The architecture of in-structional theory: problems in building atheory of Instruction'. In de lezing werd ruimaandacht besteed aan de relatie tussen leerpro-cessen en instructietheorie, maar minder aan deontwikkeling van een technologie vanuit dietheorie. Dit leidde tot een levendige discussiemet het publiek. Het symposium 'Current issues in militarytraining: What directions for

instructional de-sign andtechnology?' bood een aantal lezingenvan hoge kwaliteit. Centrale elementen betrof-fen empirische studies naar het instructie-ontwerpproces (Perez), automatisering van ditproces met behulp van computer-ondersteundesystemen (AIDA: Spector), en toepassingenvan 'Virtual reality' binnen militaire training(Thurman). Besluit Ook dit jaar had de divisie 'Leren en instructie'enkele gastsprekers uitgenodigd, waaronderDavydov van de Russische Academie van On-derwijswetenschappen. Zijn lezing had als on-derwerp 'De invloed van Vygotsky op de theo-rie en praktijk van het onderwijs'. De lezingbood een breed overzicht en illustreert ook hoein politiek lastige omstandigheden academischwerk gedaan werd. Confrey, Greeno, Cobb enMcDermott gingen in een volgend symposiumin op de invloed die Vygotsky op het onderzoekvan het onderwijs in de Verenigde Staten vanAmerika gehad heeft. Tot slot zij opgemerkt dat in het bovenstaandede belangrijkste trends in het onderzoek en ont-wikkelingswerk

geschetst zijn. De ontwikke-lingen binnen vakgebieden zoals lezen, reke-nen, taalverwerving, wiskunde, fysica, e.d., diein vele postersessies en lezingen aan de ordekwamen zijn buiten beschouwing geblevenomdat het fysiek niet mogelijk was ze alle bij tewonen. 467 PEDAGOGISCHE STUDIËN


