
? praten is over macht. Anders dan in technolo-gische modellen gesuggereerd wordt, gaat hetom zaken die 'deadly serious' zijn. We hoevenniet naar Brazilië te gaan om te hervormen, zobetoogde Apple, want de problemen van denieuwe 'under class' zijn ook in alle grotesteden op het noord-westelijke halfrond tevinden zodra je je een paar kilometer uit hetcentrum verplaatst. Ook hier is de vraag cru-ciaal: &quot;Aan welke kant sta ik hier?&quot; Hij toondezich in elk geval een verklaard tegenstandervan zoals hij het noemde Memon socialism': alshet mis gaat de rechten aan het volk gevenoftewel verkeerde vormen van decentralisatie. Ook voor het schoolcurriculum geldt dathet niet neutraal is. Welke kennis in de schoolcentraal staat en wiens cultuur ('text') onder-wezen wordt, is cultuur-politiek afhankelijkvan de uitkomst van de economische, poli-tieke en ideologische strijd. Achter de plannenvoor democratische schoolhervorming zittenvaak manipulatie en

verborgen agenda's. Enhet geromantiseerde spreken over een ge-meenschappelijk curriculum en een gemeen-schappelijke cultuur (Hirsch & Bloom) gaatfinaal voorbij aan die strijd. De presentatie die de bekende filosoofToulmin hield naar aanleiding van zijn recentverschenen boek Kosmopolis (Kampen, 1990)paste wonderwel bij de hierboven geschetstetendens. Hij onderscheidt drie fasen in demoderniteit. De eerste fase is die van huma-nisme en renaissance. Deze fase werd afgewis-seld en goeddeels verdrongen door de metDescartes ingezette mechanisering entechnisch-natuurwetenschappelijke rationali-sering van het wereldbeeld. De derde fase vande moderniteit is in de jaren zestig van dezeeeuw ingegaan. Kenmerkend voor deze fase isvolgens Toulmin een multidisciplinaire weten-schappelijke benadering, het op staatsniveauontstaan van sub- en transnationale instellin-gen, en last but not least het herstel van depraktische filosofie. Kenmerkend

voor delaatste is de nadruk op het bijzondere, hetlokale, het tijdgebondene en het mondelingetaalgebruik, aspecten die sedert de 17e eeuwzo schromelijk genegeerd waren. Deze derdefase markeert, aldus Toulmin, de terugkeervan een theorie-centrische opvatting, beheerstdoor een verlangen naar stabiliteit en streng-heid, naar een hernieuwde aanvaarding van depraktijk, die vereist dat wij handelingen aan-passen aan de speciale vragen van bijzonderegelegenheden. Ondanks de vele vragen en theoretischekwesties die nog over blijven, lijken de recentetheoretisch-pedagogische ontwikkelingenzoals die op deze AERA traceerbaar waren,goed te passen binnen de door Toulmin geka-rakteriseerde derde fase van de moderniteit.Het theorie-centrisme en empiricisme van detweede fase lijkt zeker ook als we de toenamevan kwalitatief onderzoek in ogenschouw ne-men in de pedagogiek opgeheven te worden enin de richting te gaan van een opvatting

waarsterk de nadruk komt te liggen op Aristoteles'phronesis of praktische wijsheid. Educational assessment ( W. J. Pelgrum, Uni-versiteit Twente) In de afgelopen tien jaar is de belangstellingvoor en toepassing van assessment studiesenorm toegenomen. Dit blijkt niet alleen uithet feit dat in een groot aantal landen perio-dieke stand van zaken onderzoeken naar hetonderwijsniveau (oftewel in het Engels educa-tional assessments) plaatsvinden, zoals dePPON studies van het CITO, maar ook uit hetjaarlijks toenemend aantal AERA-paperswaarin verslag wordt gedaan over resultatenvan uitgevoerde assessments of waarin con-ceptuele, methodologische danwel beleidsma-tige aspecten belicht worden. Vooral in deUSA lijkt de assessment koorts in de afgelo-pen jaren alleen maar te zijn toegenomen.Beleidsinstanties lijken steeds meer geïnteres-seerd te raken in resultaten van assessments.Dit blijkt onder andere uit initiatieven van deCCSSO (het in de USA

gezaghebbende Coun-cil of Chiefs of State Schools Officers), maarook uit het feit dat NAEP recentelijk gestart ismet het verbreden van het design zodat verge-lijken tussen de Federale Staten mogelijk wor-den. Burstein et al. schetsten de belangrijkstemomenten in de ontwikkelingen m.b.t. natio-nal assessment (en de daaraan gekoppeldeontwikkelingen van onderwijskwaliteits-indicatoren) sinds in 1983 de verschijning vanhet boekje A Nation at Risk de bezorgdheidover de kwaliteit van het onderwijs en denoodzaak van monitoring in de USA krachtigstimuleerde. Dat resulteerde in 1988 in deHawkins-Stafford Act waarin het Congresszich uitspreekt voor het ontwikkelen van na-tionale indicatoren voor onderwijskwaliteit Pedagogische Studiën 7>21



? en de uitbreiding van NAEP tot het uitvoerenvan vergelijkingen tussen Federale Staten.Een belangrijk moment in de recente ontwik-kelingen m.b.t. educational assessments isBushs State of the Union (als uitvloeisel van dez.g. Charlottesville Education Summit)waarin een aantal centrale nationale onder-wijsdoelen wordt genoemd ('Amerikaanseleerlingen moeten in het jaar 2000 het beste inde wereld zijn') en waarin de noodzaak vanmonitoring (onder andere door het uitvoerenvan internationale assessment studies doorlEA, de International Association for theEvaluation of Educational Achievement,waarvan het hoofdkwartier tegenwoordig inDen Haag gevestigd is) genoemd wordt. Uit diverse papers valt op te maken dat hetvaststellen van een set van onderwijs-kwaliteits-indicatoren een moeizaam procesis. Niet alleen doen zich allerlei defmitorischeen meettechnische problemen voor, maarvooral in situaties waar assessment studiesgericht zijn op het

vergelijken van verschil-lende onderwijsbeleidssystemen (tussen deFederal States in de USA of de landen diemeewerken aan het onderwijsindicatoren pro-ject van de OECD) kunnen politieke overwe-gingen (zoals de vrees voor lage scores en voorbeleidsbeïnvloeding van buitenaf) een rol spe-len in de discussie over de selectie en definitievan indicatoren. Niet alleen de conceptualisering van assess-ments roept nog veel problemen op, maar ookwat betreft de verwerking van de resultatenzijn nog veel vragen onbeantwoord. Met namevragen aangaande de analyse van causale ver-banden dringen zich op. Evenals de voor-gaande jaren troffen we dit jaar ook weer veelpapers aan over technische en methodologi-sche aspecten van educational assessments.Een belangrijk onderwerp is bijvoorbeeld deoplaaiende discussie over de pro's en contra'svan meerkeuze tests en alternatieve testbena-dering in de vorm van performance assess-ments. In

assessment studies worden gegevensop verschillende niveaus verzameld. Deze zijnmoeilijk te verwerken met standaard analysetechnieken zoals confirmatorische factorana-lyse en andere covariantie structuur technie-ken omdat deze technieken veronderstellendat de gegevens zijn verzameld in een enkel-voudig aselecte steekproef uit een populatie.In assessment studies hebben we echter temaken met geclusterde observaties waarvoordeze assumptie niet geldt. Muthen ging in opnieuwe ontwikkelingen m.b.t. multivariatetechnieken (bijv. Multivariate Factoranalyse,MFA) voor het analyseren van multileveldata. Hij laat zien dat ten gevolge van meet-fouten de resultaten van ANOVA sterk kun-nen verschillen van MFA, omdat ANOVA deintra-klasse correlatie (dat is de variantie tus-sen klassen) aanzienlijk onderschat. Tot slot kan men zich afvragen welke impli-caties de' bovengeschetste ontwikkelingenvoor Nederland hebben. Gesteld kan wordendat vele

van de ontwikkelingen die zich in deUSA in de afgelopen 10 jaar hebben voltrok-ken ook tot ons land (zij het enigszins ver-traagd) zijn doorgedrongen: er vindt nationalassessment plaats en Nederlandse onder-zoekers zijn erg actief op het gebied van deel-name aan internationale assessment studiesvan de lEA en in het OECD indicatorenproject. Een sterk verschil is dat in ons land dediscussie over de lokale toepasbaarheid vanassessment studies (te denken valt aan verge-lijkingen tussen scholen) nog slechts mondjes-maat gevoerd is. We zijn nog lang niet zoverdat we het niveau van leerlingprestaties perschool breed uitmeten op de voorpagina vande krant (zoals gebruikelijk in de USA en naarverwachting in de naaste toekomst in Enge-land). Dat is op dit moment eigenlijk maargoed ook, want hoewel dergelijke informatiein theorie zeer interessant is, in verband metschoolkeuze en kwaliteitsverbetering, moetennog veel praktische, methodologische en

tech-nische problemen opgelost worden voordat'eerlijke' vergelijkingen tussen scholen moge-lijk zijn. Itembias (C. Glas, Cito, Arnhem) In de testtheorie spreekt men van 'itembias' ofDIE (differential item functioning) als twee,over hetzelfde vaardigheidsniveau beschik-kende, willekeurige leden van twee populaties(zeg jongens en meisjes) niet dezelfde kanshebben een item goed te maken. Het aantalpapers op de AERA over de detectie en oorza-ken van DIF is in vergelijking met de jaren1989 en 1990 wat afgenomen. Verder is hetopvallend dat er nog steeds meer lezingen overstatistische methoden voor de detectie vanDIF dan over de mogelijke oorzaken van DIFgepresenteerd worden. Wat betreft de detectie Pedagogische Studiën 7>21


