
? 'Warries 191 DE KWALITATIEVE EVALUATIE VAN WISKOBAS OP DE ONDERWIJS-RESEARCHDAGEN (0RD)'76 Egbert Warries Vakgroep Onderwijskunde, T.H. Twente fiij de organisatie van een congres met meer dan 550 deelnemers loopt er wel eens ietsVerkeerd. Zo was er na het paper van J.C. van Bruggen 'Leerplanontwikkeling bijWISKOBAS; een strategie' nauwelijks tien minuten beschikbaar voor discussie. NietZoveel voor een uit onderzoekersoogpunt controversieel onderwerp, zeker niet als eendeel van die tijd gebruikt wordt door een aangewezen vriendelijke discussiant. Ik had hetVoorrecht te behoren tot de verzameling van de (twee) andere personen uit de zaal die nogaan het woord konden komen, maar leuk was dat niet. Ik wil hier graag nog een korteaanvulling geven op de onbevredigende discussie. Ter documentatie mag ik het bovengenoemde paper van Johan van Bruggen aanbevelen;het is een

uitgave van het Instituut Ontwikkeling Wiskunde Onderwijs, (lOWO). Mijneigen standpunt heeft te maken met opvattingen als neergelegd' in mijn artikel 'Leer-hoeken-onderzoek en leergang-konstruktie' in Pedagogische Studiën, 1974, 51, 558-571,Waarin ik tot de konklusie kom dat stapsgewijze evaluatie bij de ontwikkeling vanleergangen nodig is. ^ijn kritiek op de leerplan-ontwikkeling van Wiskobas is samen te vatten in twee simpele vragen: Welke garahtie is er, dat het geproduceerde materiaal als lesmateriaal voor grotegroepen kinderen bruikbaar is, in een groter aantal scholen dan de ene proefschoolWaarmee men nu al vier jaar werkt en waar al het materiaal wordt uitgeprobeerd?Waarom werkt men niet samen met researchtechnisch geschoolde onderwijskundigendie, gebruikmakend van het instrumentarium van de sociale wetenschappen (en datzijn niet alleen studietoetsen), stapsgewijs een ontwikkelings- en

productieproceskunnen begeleiden? Ik Weet wel dat er in Groningen (ORD'76) wel reacties zijn gekomen op dit soort^aagstellingen. Het zijn welbekende argumenten; in mijn eigen woorden komen ze°rigeveer hier op neer: In de jungle van de elkaar bevechtende uitgevers (wie zijn dat dan wel in Nederlandvraag ik me af) dreigt een chaos door het op de markt komen van allerlei slechtemethodes. Vanuit een CMLW-visie (CMLW: Commissie Modernisering Leerplan Wis-kunde) dient hier orde te worden geschapen. Wij brengen geen kant en klare methode, maar we brengen innovatie, begeleid doorbouwmaterialen, keuzemogelijkheden en creativiteitsbevorderende docenten-aanwij-zingen. ^ Zoveel mogelijk docenten moeten vóór of tijdens hun beroepsuitoefening kennis maken met de lOWO-visie en de innovatieplannen.^ Het professionahseren van de leerplanontwikkeling stellen we uit totdat de visie door het veld is

overgenomen,yit zijn sympathieke reacties voor vele wiskundigen. Voor een ieder die in de loop derl®ren heeft kennisgemaakt met de medewerkers van het lOWO, is het bovendien echt^idelijk dat hier vanuit een echte visie op de wiskunde en op het wiskunde-onderwijsrraar iets nieuws en iets groots wordt toegewerkt. Helaas is een visie in de praktijk van het



? 192 Notifies en Commentaren onderwijs niet het enige nodige. Visie is nodig, maar wij moeten ook in de praktijk beproeven of de concretiseringen vanonze denkbeelden functioneren voor de meerderheid van de schoolkinderen. Als het zougaan om de introductie van een nieuw scheerapparaat, dan zou ik er vrede mee kunnenhebben dat er meer aandacht wordt besteed aan de productie en de verkoop dan aan hetonderzoek van baardgroei- en haarsnijprocessen want de consumenten hebben per slot vanrekening nog andere mogelijkheden; ze kunnen een ander merk apparaat aanschaffen, zekunnen zich met gilette-mesjes scheren en ze kunnen ook nog hun baard laten staan. Maarbij Wiskobas gaat het nu eenmaal niet om de vrijwillige aanschaf van gebruiksgoederendoor een consument, het gaat om de innovatie van een schoolvak waar elke jonge Neder-lander zonder keuzemogelijkheid mee te maken krijgt. In

zo'n geval mag er niet bespaardworden op de kosten die nodig zijn om reeds tijdens het ontwikkelings- en productiepro-ces een kwaliteitskontrole in te stellen. Research in het lab en in het veld moeten routineworden, als men niet alleen een visionnair product wil maken maar ook aan het onderwijsleerstof wil leveren die op grote schaal bruikbaar is. Ik geloof best in de CMLW-visie over het mathematiseren van de wereld en ik geloof ookin het élan en de overtuiging van de medewerkers van het lOWO. Zelfs wil ik op gezag vananderen aannemen dat er een gunstige attitude bestaat bij al diegenen die vanuit hetonderwijs de conferenties van Wiskobas hebben bijgewoond. Maar wat ik zonder aan-wezigheid van behoorlijk empirisch materiaal weiger te accepteren is de algemene bruik-baarheid. Werkt de vernieuwing van Wiskobas iets uit voor meer dan 90% van de kinderenin een steekproef van dertig scholen die een jaar,

of twee jaar, of drie jaar, hebbengewerkt met Wiskobasmateriaal? Daarom gaat het. Naar mijn mening moeten daarovermeer gegevens ter beschikking komen. En dan niet door een enkele goedwillendedoctoraalscriptie, maar door langdurig en degelijk onderzoek op grote schaal. Er zijn bestgegevens te verzamelen, al kost dat dan wat geld. Hoge kosten en de spoed van anderewerkzaamheden mogen geen blijvend excuus zijn voor het ontbreken van een kwantifice-rende evaluatie van zo'n gigantisch experiment. En als er niets te evalueren zou zijn omdatmen slechts geloof hecht aan kwalitatieve evaluaties die niet door onderwijsresearcherskunnen worden gedaan, dan trekt men op den duur toch wel een zware wissel op degoede gunst van de belastingbetaler. En laat men nu niet zeggen dat er op dit gebied geendeskundigheid in Nederland is. Die is er beslist wel. Ik weet wel dat de onderwijsresearchin ons land pas

kort geleden begonnen is en dat er nog veel ondeskundigheid is, maar waafis dat m'et? Er is, in samenwerking tussen vertegenwoordigers van verschillende disciph'nes, best een behoorlijk stuk formatieve evaluatie van de grond te krijgen tegenwoordig-Ik hoop dat de uitspraak van de heer Van Bruggen op de ORD over de op handen zijnd®professionahsering van lOWO inderdaad de inschakeling van onderzoekers zal meebren-gen. Voorlopig blijf ik daarover, als een echte onderzoeker, nog sceptisch.


