
? 227 Tijdschrift voor Onderwijsresearch 8 (1983) nr. 5 Boekbesprekingen Tamir, P., Blum, A., Sabar, N. (Editors) Curriculum Implementation and its Relationship to Curriculum Development in ScienceIsrael Science Teaching Center, Hebrew University, Jerusalem, 1979,465 pp. Deze zeer omvangrijke bundel bevat de neerslag van een in Israël belegd internationaal seminar overcurriculumontwikkeling en -implementatie op het terrein van science. De deelnemers waren afkomstiguit vele delen van de wereld; behalve afgevaardigden uit, gezien hun vele curriculumactiviteiten, voor dehand liggende naties als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, BR Duitsland, Israël, Canada enAustralië, was er ook een opvallend aantal vertegenwoordigers van derde wereld-landen. Het doel vanhet seminar was gelegen in het vanuit verschillende ervaringen bediscussiëren van problemen die zichvoordoen bij de implementatie van nieuwe

ic/ence-programma's. Ter verheldering: science wordt in ons taalgebied doorgaans aangeduid met de term natuuronderwijs enstaat voor een geïntegreerde onderwijsbenadering van vakken als natuurkunde, scheikunde en biologie.Ook in Nederland wint natuuronderwijs snel terrein en vindt er curriculumontwikkeling voor plaats. Zo iser bij de SLO een project natuuronderwijs voor de basisschool al enige jaren in uitvoering en is eensoortgelijk project voor de Ie fase van het voortgezet onderwijs in voorbereiding.Waarom die bijzondere aandacht voor implementatieproblemen, er zelfs ecn heel congres aan gewijd?Welnu, die interesse vloeit voort uit de nogal teleurstellende resultaten van vele, dikwijls grootscheepsopgezette curriculumprojecten in de afgelopen twee decennia. Bij nader inzien blijkt vrijwel allerwegendat de uiteindelijke effecten van het toch omvangrijke en vaak zeer inventieve ontwikkelwerk gering zijnals men het feitelijke

gebruik van de produkten in de klaspraktijk als maatstaf neemt. In een interview vanLee Shulman met Joseph Schwab, dat bij wijze van introductie in de bundel is opgenomen, kan men dediagnose reeds aantreffen. Schwab (een pionier op vele fronten en o.a. dc architect van het bekendeBSCS-project) wijst erop dat er in science-projecten dikwijls twee doelen nagestreefd worden: zowel eenmodernisering van de leerstof als het bevorderen van 'the teaching of science as inquiry'. Het eerste wasover het algemeen geen probleem, het tweede des te meer. Het bleek uiterst lastig bij de leerkrachten eenzodanige rolverandering te bewerkstelligen dat er iets terecht kon komen van de gewenste onderzoekendeen ontdekkende leeractiviteiten van de leerlingen. In diverse varianten geformuleerd, komt men deze ietwat mistroostige constatering op vele plaatsen in debundel tegen. Een van de aantrekkelijke kanten van de bundel is echtcr-en dat

maakt lezing ervan ook zoboeiend - dat in vele bijdragen ook concrete ideeën aangedragen worden om dit soort problemen aan tepakken en ook gerapporteerd wordt over meer succesvolle pogingen daartoe. Dan nu iets meer, zij het noodgedwongen op zeer beknopte wijze, over de opbouw en inhoud van debundel. Het boek bestaat uit in totaal 77, doorgaans korte papers, gerangschikt in een zevental thematischehoofdstukken plus een afsluitende beschouwing. Elk hoofdstuk start bovendien met een kort overzichtvan het aan de orde te stellen thema. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan ecn conceptualisering van het hoofdthema: curriculumimplementatie.Opvallend in de diverse papers, startend met ecn historisch getint overzichtsartikel van Tamir cneindigend met een bijdrage van Shulman over de relatie met onderzoek van leerkrachtgedrag, is denadruk die wordt gelegd op de centrale rol van de leerkracht in curriculumimplementatie.

Of het nu gaatom beschouwingen vanuit meer of minder gecentraliseerde onderwijssystemen (Eden over Israël, resp.Kelly vanuit de Britse situatie), om dc relatie met nascholing (Connelly, Silberstein) of met research(Shulman), telkenmale stuit men op de leerkracht als de sleutelfiguur in daadwerkelijke onderwijsveran-dering. Het tweede hoofdstuk bevat een aantal papers rond het vraagstuk hoe men curriculummateriaal goed kanlaten aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. Hoewel ook in de science-wereld delaatste jaren nogal wat sceptische woorden te beluisteren vallen over de instrumentele waarde van hetwerk van Piaget, komt men sporen van diens opvattingen in veel science-projecten tegen.In hoofdstuk 3 staat de leerkracht centraal. Men kan pleidooien aantreffen voor een hogere prioriteit voor



? 228 Boekbesprekingen (na)scholing van leerkrachten (Ben-Peretz; Harlen; Sutton) en voor een intensievere samen- en wissel-werking tussen ontwikkelaars en leerkrachten (Mcintyre en Brown; Sabar en Shafiri). Een hoofdstuk ookmet veel praktische suggesties (Leith; Yager). Hoofdstuk 4 bevat bijdragen vanuit heel andere invalshoek, namelijk de sociale en politieke context vanonderwijsveranderingen. Papers van o.a. Atkin, Fensham en Rutherford maken duidelijk hoe complexde problemen zijn, die gepaard gaan aan onderwijshervorming. In het vijfde hoofdstuk wordt speciale aandacht besteed aan adaptatieprocessen. Analyses en enkelegevalsbeschrijvingen (o.a. Blum; Williams; Dreyfus en Tamir; Thier) verschaffen een beeld van hetgeenzich voordoet bij het aanpassen van elders ontwikkeld materiaal t.b.v. de eigen situatie. Het zesdehoofdstuk bestaat uit een nogal bonte verzameling van allerlei losstaande gevalsbeschrijvingen

hoe her ender implementatieprocessen zijn verlopen. Eens te meer blijkt hieruit hoe lastig het is enigszins algemeneuitspraken te doen over de bruikbaarheid van verschillende implementatiestrategieën.Hoofdstuk 7 is gewijd aan diverse wijzen waarop implementatieprocessen geëvalueerd kunnen worden.Papers zijn onder meer afkomstig van Welch, Atkin (over het befaamde CSSE-project), Neufield, Brownen Mcintyre. Shevach Eden (directeur van het Israëlisch Curriculum Development Center en ook in Nederlandse'curriculumkringen' een welbekend persoon) en Pinchas Tamir (de belangrijkste redacteur van debundel, verbonden aan de Hebrew University en een uiterst produktief auteur op een breed terrein) staantot slot borg voor een voortreffelijk afsluitend hoofdstuk. Na een recapitulatie van wat ze onder implementatie verstaan (ze hanteren de volgende bondige formule-ring: 'the proces of putting ideas and materials which

embody these ideas into practice') analyseren zede rolverhoudingen tussen een centraal ontwikkelteam enerzijds en individuele leerkrachten anderzijds.Ze schetsen de karakteristieken van de diverse bekende veranderingsmodcllen (Research, Development,Diffusion; Social interaction; Problem Solving) en komen dan met een eigen 'geïntegreerd' model voorcurriculumontwikkeling en -implementatie op de proppen. Dat 'nieuwe' model ziet er op zich weinig verrassend uit, maar is redelijk overzichtelijk, bevat heldereaanwijzingen en wordt redelijk en genuanceerd beargumenteerd. En dat is winst vergeleken bij de somsnogal geforceerde en/of simplistische 'syntheses' die veel onderwijskundige auteurs zo graag ten toonspreiden. Voor onderzoekers is het overigens prettig te lezen dat hen in het model een sleutelrol wordttoebedeeld met als belangrijke functies: het creëren van nieuwe ideeën en benaderingen, van efficiëntereprocedures,

en bovenal het zorgdragen voor een beter en dieper inzicht in de processen en de daarop vaninvloed zijnde factoren. Eden en Tamir besluiten hun beschouwing met een veertiental conclusies die zichlaten lezen als-zeer behartenswaardige richtlijnen voor succesvolle implementatie. Daaruit blijkt ondermeer een duidelijke voorkeur voor een vervaging van de grenzen tussen ontwikkeling en implementatie.Daarbinnen past de notie van 'halfprodukten', aangeleverd door een centrale instantie en vervolgensaangevuld en toegespitst door de gebruikers zelf in hun eigen school en klas. (N.B. Er dringt zich eensterke overeenkomst op met de aard van de produkten van de SLO.) Het zal inmiddels wel duidelijk zijn dat er mijns inziens sprake is van een zeer geslaagde publikatie, dieveel waardevolle informatie bevat voor zowel meer praktisch als meer theoretisch geïnteresseerden incurriculumontwikkeling en -implementatie. Dat de bijdragen

gecentreerd zijn rond een bepaald 'vakge-bied' (natuuronderwijs) bevordert de samenhang en concreetheid van het gebodenc, zonder dat het'vakoverstijgende' belang van de problematiek geweld wordt aangedaan. Het geheel is gemakkelijk leesbaar (ondanks de grote hoeveelheid typefouten) en goed toegankelijk. Eencompleet opgenomen adressenbestand van alle deelnemers verhoogt bovendien de bruikbaarheid voordiegenen, die, geïnspireerd door bepaalde teksten, rechtstreeks contact willen opnemen met de auteurs. c J.J.H. van den Akker Onderafd. Toegepaste Onderwijskunde,T.H. Twente


