
? Kroniek The Annual Meeting of theAmerican Educational ResearchAssociaton, April, 20-24, 2000,New Orleans. Creating Knowledge in the 21stCentury Inleiding (H. Dekkers, Katholieke UniversiteitNijmegen) Het was te verwachten dat de ligging en de aardVan de stad waar de 81ste editie van het jaar-lijkse congres van de AERA werd gehoudenborg stond voor een groot aantal bezoekers.Met een recordaantal van 13.500 bezoekerskwam die verwachting ruim uit. Vanuit detwaalf divisies en ongeveer honderd grotere ofkleinere Special Interest Croups (SlGs) werdenongeveer duizend symposia niet ruim driedui-zend presentaties aangeboden. De Nederlandse onderwijsresearch wasgoed vertegenwoordigd. Een aantal Nederland-se bezoekers van het congres doet zoals gebrui-kelijk in deze rubriek in eerste instantie verslagvan de divisies die aansluiten bij hun eigenonderzoeksthematicken. Dat laat onverlet datinteressante bijdragen vaak gevonden werdenonder de vlag van andere divisies.

Qivisie A: Administration (Meta L. Krüger,Universiteit van Amsterdam en Bob Witziers,Universiteit Twente) Divisie A was dit jaar verdeeld in vijf sectiesWaarbinnen de papers waren gegroepeerd: lei-derschap, schoolverbetering, de school en haar0'ngcving, leiderschapstraining en -ontwikke-ling. cn schoolorganisatie. Er waren 83 sympo-sia en papersessies in de aanbieding binnendeze divisie, elk met meestal vier en soms driepapers. Zoals elk jaar dus weer een ruim aan-waarin vooral vertrouwde onderzoeks-thema's aan bod kwamen, zoals onderwijs-^tandaarden cn accountability, de school alslerende organisatie, docenten als leiders,samenwerking tussen schoolomgeving, oudersen school, en onderzoek naar onderwijshervor-mingen. Daarnaast kwamen ook recentere the-ma's aan bod, die we kunnen samenvatten intwee nieuwe trends, namelijk de hernieuwdebelangstelling voor de rol van de schoolleideren de aandacht voor het ontstane tekort aangekwalificeerde kandidaten voor het

schoollei-derschap. Het benadrukken van het belang van deschoolleidersrol blijkt te zijn teruggekeerd inhet onderzoek. In de jaren 80 en 90 was er van-uit de Verenigde Staten een geleidelijkeopkomst van de gedachte dat de schoolleiderniet zo belangrijk was voor het functionerenvan de school. Enerzijds speelden daarbij deteleurstellende resultaten uit het onderzoeknaar de relatie tussen onderwijskundig leider-schap en leerprestaties een rol, anderzijds werdin het kader van 'empowering teachers' en'school restructuring' steeds meer aandachtbesteed aan de invloed in de school van het lei-derschap door docenten. De hernieuwde aan-dacht voor de rol van de schoolleider lijkt voortte vloeien uit het feit dat de maatschappelijkecontext waarbinnen scholen opereren essen-tieel is veranderd, gecombineerd met het ster-ker worden van de invloed van de externeomgeving op scholen. Zo kwam in velschillen-de sessies naar voren dat scholen steeds meerverweven raken niet hun

maatschappelijkeomgeving (buurten, ouders, bedrijven). Daar-naast werd veelvuldig gewezen op de eisen dievanuit overheidswege op scholen afkomen.Schoolleiders zijn degenen die vaardighedenmoeten ontwikkelen om met die vergroteinvloed van de omgeving om te gaan, er eenvisie over Ie ontwikkelen cn deze te vertalen indoelen voor de school. De schoolleider krijgteen sleutelrol te verviillen in het helder makennaar docenten toe van het belang van onder-wijsinnovaties op het niveau van dc klas cn vande gewenste richting van deze onderwijsinno-vaties. AI deze ontwikkelingen vereisen sterkleiderschap. Overigens beperkt de hernieuwdeaandacht voor de rol van de schoolleider zichniet alleen tot de Verenigde Staten, zo bleekbijvoorbeeld tijdens een sessie waarin vergelij-kend onderzoek werd gepresenteerd naar lei-derschap uit Amerika, Engeland en Denemar-ken. Paul Bredeson, discussiant in deze sessie. 24 J PEDAGOGISCHESTUDIËN 2000 (77) 2^1-250



? zag de trend van terugkeer tot 'one strongleader' als een gevaarlijke terugkeer naar eer-dere ideeën. Met deze herleefde aandacht voor de rol vande schoolleider is ook een hernieuwde zoek-tocht naar kenmerken van de effectieve school-leider ontstaan. Die kenmerken worden nu ech-ter niet meer gezocht in rijtjes do's and don'ts,zoals we zagen in het begin van het onderzoekin de jaren 80 vanuit het schooleffectiviteitson-derzoek, maar eerder in de visie en de cognitiesvan de schoolleider. Ook wordt in verschillen-de presentaties ingegaan op de ethiek van hetleiderschap en de invloed van de waarden vande schoolleider. Zo vat een discussiant degepresenteerde papers in een bepaalde sessiesamen met de uitspraak: 'successful principalsare value led'. De visie, cognities en waardenvan de schoolleider worden dus gezien als vanbelang voor het effectief kunnen aansturen vande schoolorganisatie. Dit idee wordt gekoppeldaan eerdere ideeën over teacher leadership.Teacher leadership is

alleen goed mogelijk alser een schoolleider is die daar sturing aan geeftvia het formuleren van een visie voor deschool. Zoals Leithwood het verwoordde: 'devisie van de schoolleider bevindt zich niet ophet niveau van onderwijs en klas. De gap diedaardoor ontstaat moet worden opgevuld doorteacher leadership'. Ook vindt een verbindingplaats met eerdere ideeën over de school alslerende organisatie. Een discussiant in een ses-sie over environmental leadership concludeer-de: 'gedeeld leiderschap in lerende organisatiesmaakt van het leidinggeven een hoogst morelecn menselijke activiteit, waarmee de cognitieveproces.sen belangrijk worden waardoor het lei-dinggeven wordt gestuurd'. De waarden cn decognitieve processen van docenten zoals ver-ankerd in de schoolcultuur, het samenwerkenen samen leren van docenten ('the school asprofessional Community') worden gezien alsessentieel voor een effectieve schoolorganisa-tie. Er werden uitdrukkingen gebruikt zoals'culture as cognitive

process', 'culture asshared learning' en 'organizations as cognitiveFCDAcociscHc accompHshmcnts, constructed by meaningssTtiDiiN that people hold to them'. De vraag die daarbijopkomt is natuurlijk hoe zo'n 'school als pro-fessionele gemeen.schap' tot stand kan komen.Inmiddels is duidelijk geworden dat daarvoorde aanwezigheid van een schoolleider nood-zakelijk is die daar sturing aan geeft; eenschoolleider die op basis van waarden en visiede cognitieve processen van docenten weet teveranderen. Daarmee lijkt de kring rond. 242 De tweede trend die we willen bespreken is decrisis in het schoolleiderschap die in de Ver-enigde Staten recent wordt gesignaleerd. Eencrisis in die zin dat de baan zo zwaar blijkt tezijn geworden, dat er steeds minder belangstel-ling voor bestaat en dat steeds meer schoollei-ders en superintendents vertrekken uit hunfunctie. Daardoor is niet alleen een tekort aankandidaten ontstaan voor de openvallendevacatures, maar is ook de kwaliteit van poten-tiële

kandidaten lager geworden. Er warentwee sessies speciaal gewijd aan deze crisis,onder de naam: 'Superintendents and princi-pals: who will fill their shoes?' en 'The chal-lenges of educational leadership: is the job pos-sible and does anyone want it?' Galvin vond inzijn onderzoek dat slechts 15% van de school-directeuren 10 of meerjaren volmaakte, terwijl13% de functie niet langer dan één jaar vervul-de. In een periode van twee jaar moet maarliefst 31% van alle schooldirecteuren wordenvervangen. Naar aanleiding van de crisis is inde Verenigde Staten onderzoek op gang geko-men naar de mobiliteit van schoolleiders, maarnog niet naar hoeveel van die mobiliteit bestaatuit onvrijwillig en voortijdig vertrek vanschoolleiders, alhoewel wordt vermoed dat dittoeneemt. Er werd wel Nederiands onderzoeknaar voortijdig vertrek gepresenteerd (Krüger,Van Eek en Vermeulen), waaruit naar vorenkwam dat meer dan een kwart van de Neder-landse schoolleiders die mobiliteit vertonen,voortijdig

vertrekken. Vaak gaat dit voortijdigevertrek gepaard met een arbeidsconllict. Hetvoortijdig vertrek blijkt significant hoger ondervrouwelijke directeuren dan onder mannelijke.Opvallend is ook dat door het ontstaan van deschoolleiderscrisis in de Verenigde Staten devariabele sekse een intéressantere variabelelijkt te worden in het onderzoek. VolgensDiana Pounder, discussiant in één van de ses-sies, staat 'gender' al jaren op de onderzoeks-agenda, maar wordt het nu pas serieus geno-men. Ook mannen betrekken de variabele inhun onderzoek, terwijl onderzoek naar .sek-severschillen van zowel mannelijke als vrou-welijke onderzoekers nu ook vaker vergelij-



? kend van aard wordt. Veel van het eerdereonderzoek op dit terrein werd namelijk alleenonder vrouwen verricht, waardoor er nogal watstereotypen en vooroordelen over vrouwelijkleiderschap naar boven zijn gekomen. In menige sessie werd het feit gememoreerddat veel van het onderwijsonderzoek naarschoolorganisatie en leiderschap zich nu al velejaren concentreert op scholen in verandering ende rol van de schoolleider in veranderende con-texten. Verschillende malen werd daarbij LarryCuban geciteerd: 'reform again and again andagain...'. Velen spraken dan ook hun twijfel uitover het nut van al het onderzoek en vroegenzich af of het onderzoek de realiteit wel dekt.Men probeert nieuwe metaforen en onder-zoeksthema's te vinden 'that are better gras-ping reality'. Een aardige titel van een sessie indit verband is: 'Educational administration: thefield that mistook its research for a hat'. Mis-schien ook een thema om over na te denkenmet betrekking tot het Nederlandse onderzoeknaar

onderwijsbeleid, schoolorganisatie enschoolleiderschap. Divisie B: Curriculum (Jan van den Akker,Universiteit Twente) Laat mij starten met een bevinding die ik alvaker heb verkondigd (en die ik door veel col-lega's bevestigd hoor): curriculumonderzoe-kers kunnen zeer veel van hun gading vindenop de AERA, maar doorgaans meer buiten deDivisie Curriculum dan daarbinnen. Het hangtvooral af van de verdere inhoudelijke speciali-satie of onderzoeksoriëntatie waar men demeest vruchtbare informatie aantreft. Een hoogtepunt vanuit Nederlands perspec-tief was het symposium 'Ciiniailiiin evoliition/'ctwceii poUdes tind practices: Examph's froml^Ktch ciiniciiliiin research'. De VOR-divisieCurriculum had dit jaar het genoegen het jaar-lijkse trekkingsrecht van de VOR op zo'niiivited AERA-sessie te mogen verzilveren.Onder voorzitterschap van schrijver dezes waseen symposium belegd waarin het Nederlandse'•?iirriculumonderzoek vanuit een drietal geijktecurriculumperspectieven werd belicht. Het

eer-ste paper (van Jan Terwei, Monique Volman enWim Wardekker, VU) richtte zich op eeninhoudelijke analyse van de curriculumver-nieuwing in het voortgezet onderwijs in de laatste decennia. Voorbeelden werden vooralontleend aan het wiskunde- maar ook het talen-onderwijs. En natuurlijk passeerden de basis-vorming en Het Studiehuis de revue. Het twee-de paper (van Wilmad Kuiper en NienkeNieveen, UT) belichtte met name het tech-nisch-professionele perspectief van curriculum-ontwikkeling. Daarin was veel aandacht voorhoe ontwikkelbenaderingen evolueren onderinvloed van zowel beleidsveranderingen, les-sen uit reconstructie-onderzoek naar ontwik-keipraktijken, als nieuwe ICT-tools voor ont-werpers. In het derde paper (van Jos Letschert,SLO en Joseph Kessels UT) domineerde hetsociaal-politieke perspectief. De auteurs legdeneen verbinding tussen enerzijds onderzoek naarde totstandkoming van de kerndoelen in hetbasisonderwijs en anderzijds de relationelebenadering van

opleidingsontwikkeling in hetbedrijfsleven. Zij vonden elkaar in een accentop het onontkoombare onderhandelingskarak-ter van veel curriculumontwikkelactiviteiten.Discussiant John Olson (Canada) plaatste eenaantal boeiende opmerkingen. Hij onderstreep-te het internationale karakter van veel gesigna-leerde problemen en trends in de papers en illu-streerde dat met verbindingen naar verwantonderzoek. Een greep uit zulke internationalethema's: discussies over de kwaliteit van hetonderwijs; spanning tussen sociale en individu-ele accenten in het curriculum; de noodzaak totmeer flexibele en interactieve benaderingenvan curriculumontwikkeling; de rol van lerarenin curriculumontwerp en -implementatie; deimplicaties en uitdagingen van ICT voor curri-culumontwikkeling. Een tweede vermeldenswaardige sessie hadals titel: 'Does globalization imply fundamen-tal curriculum change?' Verschillende sprekersvertolkten daarin hun visie dat globaliseringhet curriculum wel/niet/misschien zal

verande-ren. Larry Cuban (Stanford) beleed daarin hetstandpunt dal er geen fundamentele verande-ringen te verwachten zijn. Naar zijn meningzal, net als met andere externe invloeden op hetonderwijs (bijv. ICT), ook globalisering welwijzigingen teweeg brengen in het curriculum-denken op retorisch en formeel beleidsniveau, sruoie»maar nauwelijks serieuze consequenties heb-ben voor wat er zich daadwerkelijk op micro-niveau (in leerboeken en klaspraktijken) af-speelt. Daartoe blijken bestaande gewoonten 243


