
? de Doorstroom van bèta-meisjes en de deel-name in technische studierichtingen van vrou-wen. In dit mooi opgebouwde symposium werdom te begimien de stand van zaken met betrek-king tot vrouwen in technische studierichtin-gen behandeld (het wordt heel langzaam beter:de sekse-segregatie neemt af), vervolgens werdingegaan op de redenen waarom vrouwen kie-zen voor een technische beroep en hoe je daarmet beleid op in zou kunnen spelen en als laat-ste werd een vergelijking gemaakt tussen hetNoorse en Nederlandse beleid. Eén van de oor-zaken voor het langzame veranderen van deNederlandse situatie, aldus de discussie vanTen Dam (UvA), heeft betrekking op het feitdat het probleem benaderd wordt als het pro-bleem van meisjes: meisjes doen iets verkeerd;ze kiezen niet goed. Als echter het probleem inhet onderwijs gelegd wordt, is de legitimiteitbij de beroepsgroep lager. De legitimiteit vanhet beleid lijkt een belangrijke indicator te zijnvoor een succesvol

onderwijsemancipatiebe-leid. In Noorwegen wordt het beleid namelijkveel breder gedragen dan in Nederland en (dus)is de deelname van vrouwen aan technischestudierichtingen hoger. In Nederland staat deonderwijsvrijheid echter zo hoog in het vaandeldat de overheid niet veel middelen heeft om in-vloed uit te oefenen. De presentaties en discussies in het themaHoger Onderwijs en Volwasseneneducatie wa-ren, om te besluiten, levendig en boeiend.Voorzitters en discussianten vatten hun taak se-rieus op en leverden zeer waardevolle bijdra-gen aan de papersessies en symposia. De relatietussen het onderzoek en de praktijk werd bena-drukt door de keuze voor het meenemen vanbeschrijvingen van projecten en invoeren vanbeleid. Dit gaf een interessante wending aanhet geheel. Het bijwonen van dit thema was danook inspirerend om tot een brede opvatting vanonderzoek in het hoger onderwijs te komen. Evaluatie van Onderwijseffectiviteit(S. Doolaard, TO, UT, Twente) De organisatie van de

ORD'95 had naastthema's en prestaties binnen de acht divisiesvan de VOR gekozen voor het extra thema Eva-luatie van onderwijseffectiviteit, een onder-zoeksgebied waarop men in Groningen veelonderzoek uitvoert. Biimen dit thema werdentwee papersessies en twee symposia georgani-seerd. Het eerste symposium had als onder-werp Kernthema's in het onderwijsejfectivi-teitsonderzoek. Er werden verschillendeonderzoeken gepresenteerd waarin geprobeerdwordt de assumpties waarop het effectiviteits-onderzoek vaak gebaseerd is te toetsen, zoalsde assumpties van consistentie en stabiliteitvan effecten. In het tweede symposium. Effec-tief onderwijs voor specifieke groepen leerlin-gen, werd onderzoek geprestenteerd waarbijmen probeert te onderzoeken in hoeverre on-derwijs dat effectief is voor alle leerlingen inhet algemeen ook effectief is voor specifiekegroepen leerlingen, het zogenaamde onder-zoek naar differentiële effecten. Er vond eenkemlezing door Sammons van de

universiteitvan London plaats en een forumdiscussie rondhet thema 'De impact van effectiviteitsonder-zoek op de praktijk vanhet onderwijs'. Vier on-derwijsonderzoekers reageerden hierin op vierpersonen uit de praktijk die aangaven welkemaatregelen of activiteiten zij uitgevoerd had-den naar aanleiding van uitkomsten van effecti-viteitsonderzoek. Sammons is vanaf het begin betrokken ge-weest bij effectiviteitsonderzoek, onder anderebijhetproject 'Schoolmatters' vanMortimore.Zij heeft onderzoek gedaan, en doet dit nogsteeds, naar de verschillende kernthema's bin-nen het effectiviteitsonderzoek zoals die aan deorde kwamen binnen de presentaties op debeide congresdagen. In Groot-Brittannië is erop dit moment sprake van een opleving van heteffectiviteitsonderzoek. De regering is eensteeds grotere nadruk gaan leggen op de resul-taten van het onderwijs. Scholen gaan steedsmeer afgerekend worden op de prestaties vanhun leerlingen. In kranten worden de eindexa-mencijfers afgedrukt,

zodat ouders de 'beste'school uit kunnen kiezen. Vanuit de effectivi-teitsbeweging probeert men te bewerkstelligendat er geen ruwe scores vergeleken worden,maar zogenaamde value-added scores waarbijrekening gehouden wordt met allerlei relevanteachtergrondgegevens van de leerlingen. Aande hand van voorbeelden uit de (lopende)onderzoekspraktijk schetste Sammons zeeroverzichtelijk de ontwikkeling in het effectivi-teitsonderzoek tot nu toe, waarbij ze in het bij-zonder stilstond bij onderzoek naar stabiliteiten consistentie van effecten en de lange termijn- en differentiële effecten. Ze sloot af met het



? opsommen van de welbekende tekortkomin-gen van het effectiviteitsonderzoek. Ook Cree-mers (RUG), die op de lezing van Sammonsreageerde, benadrukte de problemen en pro-beerde een richting aan te geven, waarvan mis-schien meer heil te verwachten is. Er zou meerintegratie plaats moeten vinden tussen school-effectiviteitsonderzoek, waarbij men probeertde huidige (stabiele) staat van het onderwijsvast te stellen, en schoolimprovement, gerichtop het dynamische, veranderende onderwijs,waarbij het doel verbetering is. Schooleffecti-viteitsonderzoek zou meer rekening moetenhouden met het feit dat scholen geen statischeorganisaties zijn, maar dat er continu processenaan de gang zijn ter verbetering van het onder-wijs. Het bestuderen van deze processen,vooral die in de klas, zou uiteindelijk kuimenleiden tot meer inzicht in onderwijseffectivi-teit. Een dergelijke verandering zou misschieninderdaad nodig zijn, omdat de algemene ten-dens van de presentaties tijdens de papersessiesen de symposia

lichtelijk moedeloos was. Bijeen aantal onderzoeken was het percentage va-riantie dat toegeschreven kon worden aan leer-lingkenmerken zo groot dat de klas en/of deschool er bijna niet meer toe deden (Weide,RUG). Factoren die op grond van eerder onder-zoek en voorlopige theoretische overwegingensamen zouden moeten hangen met effectiviteitdeden er in ander onderzoek weer niet toe, ofhingen negatief samen met effectiviteit (Ree-zigt, RUG). Van speciale voorzieningen voorbepaalde doelgroepen, zoals NT2-onderwijsen deehiame van allochtone ouders aan MR enOR, kon geen positief effect gevonden worden.De discussiant, Kloprogge (SARDES, DenHaag), benadrukte daarop dat de kenmerkendie gemeten worden in dit soort onderzoek dik-wijls niet procesmatig genoeg zijn om verschil-len tussen scholen te verklaren. Er waren echter ook presentaties die redengeven om te blijven zoeken naar verklaringenvoor verschillen mssen scholen. Bosker (UT)liet zien dat de achterstand in jaren tussen

leer-lingen met een lage sociaal-economische ach-tergrond en leerlingen met een hoge sociaal-economische achtergrond in de loop van de ba-sisschool kan stijgen van 1 jaar op 6 jarige leef-tijd tot 2 jaar op 12-jarige leeftijd. Vervolgensliet hij zien dat dit, in het bijzonder voor taal. een stabiel gegeven van een school is. Ook on-derzoek, gepresenteerd door Sammons lietzien, dat de hnpact van de effectiviteit van debasisschool in ieder geval nog doorwerkt tot mde eindexamencijfers. Reden genoeg om, opandere manieren, te blijven zoeken naar waarde verschillen tussen scholen vandaan komenen de resultaten zodanig te vertalen dat ze in depraktijk iets kunnen betekenen voor scholen enhun leerlingen. Aan deze kroniek werkten mee: S. Doolaard,W. Th.J.J. Hoeben, E. B. Klatter, K H. Mulder,S. Severiens, P.J.J. Stijnen, Ch. Teelken, D.R.Veenstra, H. de Vos, A. Zanting. De eindredactie werd verzorgd door P.J.J.Stijnen Literatuur Creemers, B. (red.) (1995), Onderwijsonderzoek inNederlanden Vlaanderen 1995.
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