
? terwijl de toename in ontwikkeling afneemtvoor begrijpend lezen, woordenschat en spel-len. Braaksma en Rijlaarsdam gingen na welkeelementen in de observatietaak van Couzijn ervoor zorgen dat het leren schrijven en lezendoor het observeren van medeleerlingen zoeffectief is. Naast evaluatie is vooral proces-gerichte elaboratie van belang. Manders enAamoutse gaven verslag van hun observatie-studie naar de activiteiten en (talige) gedragin-gen van leerlingen van groep 2 van het basis-onderwijs. Uit hun onderzoek bleek datkleuters relatief veel psychomotorische activi-teiten uitvoeren en dat zij gemiddeld veel meerluisteren dan spreken. De interacties tussenleerkracht en leerlingen en tussen leerlingenonderling zijn beperkt. Concluderend: een behoorlijk deel van hetonderzoek binnen het thema 'Leren en Instruc-tie' was inhoudelijk interessant en van goedniveau. Er zijn heel wat (buitenlandse) weten-schappelijke artikelen van te maken! l-iteratuur ®rown, A.L (1992). Design

experiments: Theoreticaland methodological challenges in creating com-plex interventions in classroom settings. Journalof the Learning Sciences, 2, 141-178.Collins, A. (1992). Toward a design science of educa-tion. In E. Scanion & T. 0'Shea (Eds.), Additionand subtraction: A cognitive perspective (pp. 2-24). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. Curriculum (N.M. Nieveen en J.J.H. van den'^kker, TO, Universiteit Twente) Wet thema 'Curriculum' was dit jaar niet rijke-lijk gevuld, althans niet binnen het programma^an het thema zelf. Er waren twee symposia,tWee papersessies en een gastlezing. Daarnaast^as het opvallend te constateren dat er veeleurriculair getinte presentaties waren binnenandere programmastromen. Dat verschijnsel^as overigens ook herkenbaar op de recenteAERA-conferentie in San Diego. We beperkenin deze bijdrage tot het aanbod binnen het^urriculumthema zelf. Symposia technologische aspecten van het thema curri-eulum kwamen tot uiting in het

symposiumCommunicatie met e-mail tussen leerlingen,leerkrachten en leerplanontwikkelaars'. Hetsymposium was georganiseerd rond het project&quot;Kid e-mail&quot; (initiatiefnemers: HogeschoolEdith Stein; Universiteit Twente; SLO). Dedeelnemers deden verslag van drie deelprojec-ten: interactieve leerplanontwikkeling met e-mail (Loenen, SLO); didactiek van e-mail-gebruik in het basisonderwijs (Smit, Hulsbeeken Boersma, allen SLO); en communicerenmet e-mail door leerlingen (Van der Meij, UT).De drie deelonderzoeken laten verschillendevormen van e-mailgebruik zien en geveninzicht in problemen en mogelijkheden diedeze vorm van communicatie met zich mee-brengt. Zo bleek de communicatie zich in veelgevallen te beperken tot het wederzijds mede-delen van informatie en ervaringen, in plaatsvan dat er echte interactie plaatsvond tussen dedeelnemers aan de deelprojecten. De deelpro-jecten hebben echter ook een aantal oplossings-richtingen opgeleverd. Zo blijkt dat

e-mailcommunicatie beter op gang komt en blijftwanneer werk gemaakt wordt van personifica-tie (bijvoorbeeld door de deelnemers in eengezamenlijke startbijeenkomst met elkaar incontact te brengen). Andere voorwaarden voorfunctioneel e-mailverkeer lijken het voorafbespreken van de taakverdeling en het hanterenvan richtlijnen voor de structuur van de e-mail. De inhoud van curriculaire vernieuwingenkreeg volop aandacht in het tweede symposi-um, getiteld 'Onderwijsvernieuwingen in vak-ken in het voortgezet onderwijs'. In dit sympo-sium stond een drietal studies centraal die zijnuitgevoerd in opdracht van het ministerie vanOC&W. Het symposium gaf een rijk beeld vande ontwikkelingen die zich hebben voorgedaanin de vernieuwing van verschillende clustersvan vakken in het voortgezet onderwijs, teweten: moderne vreemde talen (Smeets,KUN); kunstvakken (Haanstra, UvA); en wis-kunde en exacte vakken (Volman en Terwei,beiden VUAJvA; Vermeulen, UvA). Bij deanalyses werd

bijzondere aandacht besteed aande discussie rond de rol van het constructivis-me bij de onderwijsvernieuwingen. De bijdra-gen zullen binnenkort gebundeld verschijnenin het Pedagogisch Tijdschrift. Papersessies In de papersessie 'Curriculumanalyse' wareneen drietal uiteenlopende papers samenge-



? bracht. Uit de presentatie van Goegebeur (VrijeUniversiteit Bmssel) bleek dat zich in Vlaande-ren en in Nederland vergelijkbare discussiesafspelen over het geschiedenisonderwijs (bij-voorbeeld over het relatieve accent op eenchronologische of thematische opzet). Hetsociologisch getinte paper van De Wolf (UU)en Van der Velden (ROA) betrof de relatie tus-sen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en uni-versitaire curricula. Kuiper, Bos en Plomp(allen UT) rapporteerden over de recenteTIMMS-resultaten en plaatsten die in interna-tionaal perspectief. In de eerste twee papers van de sessie 'Cur-ricidumimplementatie' kwam het inhoudelijkekeuzeproces aan de orde (in welk opzicht ver-schillen lesmethoden en het gebruik ervan enhoe komen methodekeuzen bij vaksecties totstand). De eerste bijdrage had als titel: &quot;Imple-mentatie van methoden voor begrijpend lezen&quot;en werd verzorgd door Wolbert en Houtveen(beiden UU). Zij deden verslag van een onder-zoek naar de daadwerkelijke

implementatievan drie nieuwe methoden voor begrijpendlezen waaraan 297 leerkrachten hebben deelge-nomen. Er is nagegaan in welke mate de leer-krachten de inhoud van de methode daadwer-kelijk aanbieden en in hoeverre de voortgang inde klassen overeenkomt met de jaarplanning.De resultaten laten grote verschillen zien in demate waarin de drie methoden worden geïm-plementeerd.. Als belangrijke oorzaak wordtaangegeven dat de nieuwe methodiek die tengrondslag ligt aan de methoden zonder begelei-ding moeilijk implementeerbaar is. Het tweedepaper handelde over &quot;Het methodenkeuzepro-ces van vaksecties&quot; (verzorgd door Witziers,UT en Moen, SLO). Uit interviews (met ledenvan zes vaksecties) en simulaties (met drie vak-secties) blijkt dat het methodenkeuzeproces bijleerkrachten vaak minder rationeel verlooptdan soms wordt verondersteld. Leerkrachtengebruiken weinig informatiebronnen en dedoorslaggevende criteria blijven vaak impli-ciet. '' De mogelijkheden

van technologie in hetcurriculumdomein kwamen aan de orde in desruoif« laatste twee papers van de sessie 'Curriculum-implementatie'. Moonen en Voogt (beiden UT)gaven hun bijdrage de titel mee: &quot;De inzet vaninformatie- en communicatietechnologie bijdocentennetwerken&quot;. In een ontwerpgericht onderzoek wordt nagegaan hoe docentennet-werken als een strategie van nascholing kunnenbijdragen aan de professionele ontwikkelingvan docenten. Door de toevoeging van ICT aandocentennetwerken wordt het mogelijk geachtdat de nascholingscomponenten 'feedback' en'coaching' in nascholingsactiviteiten geïnte-greerd kunnen worden. De deelnemendedocenten doorlopen drie fasen: een bekendma-kingsfase, een oefening en reflectiefase, en eenfase van zelfstandigheid. Het onderzoek wordtuitgevoerd in twee docentennetwerken (Fransen Duits) en lijkt succesvol te zijn. Dat ICT ookmogelijkheden biedt voor curriculumontwik-kelaars werd door Nieveen (UT) aan de ordegesteld

in haar bijdrage &quot;CASCADE: potentievan een ICT-tool voor curriculumontwikke-laars&quot;. In dit onderzoek werd nagegaan hoe eencomputersysteem eruit zou moeten zien datSLO-medewerkers zou kunnen ondersteunenbij het verbeteren van hun formatieve evalu-atieactiviteiten. Vijf opeenvolgende prototypeswerden ontworpen en getoetst op hun validi-teit, bruikbaarheid en effectiviteit. Uit het on-derzoek blijkt dat gebruik van het computeron-dersteuningssysteem kan leiden tot een flinketijdsbesparing; een grotere consistentie van deformatieve evaluatie-activiteiten; en verhoogdemotivatie van ontwikkelaars om daadwerkelijkeen formatieve evaluatie uit te voeren. Gastlezing Gastspreker Hopkins (University of Notting-ham) bracht in zijn boeiende voordracht 'Cur-riculum improvement: Linking national poli-cies and local practices' vele lijnen samen. Hijmaakfe duidelijk hoezeer curriculumverbete-ring pas kans van slagen heeft indien er sprakeis van een omvattende benadering met

verbin-dingen naar schoolverbetering en professioneleontwikkeling van docenten. Hij putte in zijnbetoog ruimschoots uit zowel theorie en empi-rische onderzoeksbevindingen, als uit zijnpraktische ervaringen als (naar eigen zeggen)&quot;educational activist&quot;. Teleleren (M.P. van Geloven en I.N. van deKamp, Universiteit Twente, OnderwijskundigCentrum) Tijdens de 25e ORD is voor het eerst een apartthema 'Teleleren' in het programma opgeno-


