
? en rekenscores tussen jongens en meisjes. Debelangrijkste conclusie was dat de afstand tus-sen taal- en rekenscores voor een belangrijkdeel verklaard wordt door geslacht en etnischegroep, en in geringe mate door de opleidingvan de ouders. Opvallend was dat niet alleetnische groepen afwijken van het algemeenNederlandse scorepatroon. Wanneer we pratenover afstanden tussen taal- en rekenscores tus-sen jongens en meisjes praten we over cultuur-verschillen. Roeleveld (UvA) ging in het kader vanWeer Samen Naar School in op de problema-tiek aangaande onderzoeksdesigns om leerlin-gen in het speciaal onderwijs te kunnen verge-lijken met leerlingen in het basisonderwijs. HetPRIMA-onderzoek, waarin voor het eerst ookop landelijke schaal gegevens zijn verzameldop scholen voor speciaal onderwijs, biedtmogelijkheden om verschillende aspecten vande ontwikkeling van leerlingen op basisscholenen scholen voor speciaal onderwijs met elkaarte vergelijken. De vraag die uiteindelijk

beant-woord moet worden is: Welke situatie het besteis voor 'risicoleerlingen': integratie binnen hetbasisonderwijs of segregatie binnen het speci-aal onderwijs. Van de Grift en Tabak (Inspectie) presen-teerden een onderzoek naar de kwaliteit van hetonderwijs aan achterstandsleerlingen in hetbasisonderwijs. Het blijkt dat schoolprestatiesafhankelijk zijn van de schoolbevolking. Zopresteren .Turkse en Marokkaanse leerlingenhet best op een school waar het 1.25-!eerlin-gendeel overheerst. Ook wat betreft de wijzewaarop Nederlands-als-tweede taal aangebo-den wordt verschilt per school. De kwaliteitvan dit vak is gemiddeld het laagst, weinig dif-ferentiatie in instructie, op scholen waar het1.9-leerlingendeel overheerst. Goede scholenmet een hoog percentage allochtone leerlingenworden gekenmerkt door leerkrachten, die hunleerlingen motiveren en stimuleren en nauw-keurig hun vorderingen bijhouden. Tijdens de papersessie 'Bijzondere groepenin het onderwijs' ging Scheepstra (RUG) in opfifi

functioneren van kinderen met DownssTuaitN syndroom in het regulier basisonderwijs. Destijging van deze groep kinderen in het basis-onderwijs is een weerspiegeling van de maat-schappelijke ontwikkeling om gehandicaptenmeer te integreren in de maatschappij. De voor-naamste reden om kinderen met Downs syn-droom te plaatsen in het regulier onderwijs isvoor zowel ouders als leerkrachten het socialeaspect; zowel voor het gehandicapte kind zelfals voor medeleeriingen is het leerzaam ommet elkaar om te gaan. PEDAGOGISCHS Van Welzenis (KUL) pleitte naar aanleidingvan haar onderzoek naar het zelfconcept entoekomstperspectief van jongens met negatieveschoolervaringen voor meer aansluiting tussenverschillende leefwerelden. Wanneer de dis-crepantie tussen het schools en het vrije tijdsconcept minder wordt, wordt ook de kans opeen delinquent gedragspatroon verminderd.Leerlingen die zich op het schoolse vlak nietkunnen bewijzen, kunnen dit op andere vlak-ken doen,

bijvoorbeeld in sport en hoeven geenuitvlucht te zoeken in het criminele circuit. Kools (LUW) nam sekse als criterium voorte onderscheiden groepen in het onderwijs. Zijvoerde in het middelbaar agrarisch onderwijseen onderzoek uit om na te gaan of mannelijkeleeriingen in een 'meisjesinrichting' met eenmeerderheid aan vrouwelijke klasgenoten zichgemakkelijker een plaats in de klas verwervendan vrouwelijke leerlingen in een 'jongens-inrichting' met een meerderheid aan manne-lijke klasgenoten. Ze concludeerde dat vooronderwijssituaties geldt dat meisjes in jongens-richtingen minder goede ervaringen hebbendan jongens in meisjesrichtingen. Curriculum (J.I.A. Visscher, TO, Universiteit Twen-te, Enschede) Binnen het thema Curriculum werden dit jaarvier papersessies en één symposium verzorgd-In de presentaties werd ingegaan op de volgen-de onderwerpen: nieuwe ontwikkelingen in hetcurriculum onderzoek; onderzoek m.b.t. hetcurriculum van het basis- en het voortgezetonderwijs; de

relatie tussen curriculumtheorieen curriculumpraktijk; curriculumontwikke-ling: theorie en praktijk; curriculum en vak-didaktiek. De presentaties waren doorgaansgoed tot uitstekend verzorgd. In deze terugblikzal kort worden stilgestaan bij deze sub-thema's, met uitzondering van het eerste sub-thema dat helaas door dubbele programmeringniet bezocht kon worden. De papersessie 'Onderzoek m.b.t. het curri-culum van het basis- en het voortgezet onder-



? wijs' bestond uit drie interessante paperpresen-taties, die qua inhoud echter niet direct opelkaar aansloten. In de eerste presentatie wer-den curriculaire bevindingen gepresenteerd opbasis van zes case studies op scholen die metstudiehuis-varianten werkten. Riemersma enVeugelers (UvA) rapporteerden een aantal ver-schillen tussen 'gewone scholen' en scholenWaar het studiehuisconcept in meer of mindereniate vormkrijgt. Zo hebben scholen waar hetstudiehuisconcept is geïntegreerd niet alleenaandacht voor kennis maar ook voor persoon-lijke vorming van de leeriingen, hebben leer-lingen inzicht in het leerplan en wordt er ingrotere blokken gewerkt (80 i.p.v. 50 minuten);evaluatie is in de planning opgenomen. Deonderzoekers concludeerden dat op deze scho-len de docent nog steeds een belangrijke stu-rende rol heeft en dat het leerboek nog steedsals belangrijkste leermiddel centraal staat. Zijkwamen tot de conclusie dat het studiehuiscon-eept op deze scholen nog sterk technocratischVormkrijgt. Dat wil

zeggen dat er nog veelVaste trajecten worden gepland, waarbij leer-lingen af en toe eigen inbreng hebben. Debevindingen ontlokten veel informatieve vra-gen uit de zaal. De volgende twee presentatieskwamen voor rekening van Kuiper (UT) enBos (UT) en gingen beide over de resultatenvan het TIMSS-onderzoek (Third InternationalMath & Science Study). Kuiper ging in zijnpresentatie in op de scores op een internatio-nale wiskundetoets die in 45 landen is afgeno-men. In het onderzoek is gekeken naar de ver-schillen tussen verschillende schooltypes,tussen meisjes en jongens, en tussen verschil-lende leerjaren. Ook werd onderzocht in hoe-Verre de onderwerpen van de toets door dedocenten in de les waren behandeld. Nederlanddoorstond de vergelijking met andere landendoorgaans goed: prestaties van de Nederlandseleerlingen horen thuis in de top 10. Bos ging op2oek naar voorspellers van verschillen in wis-kundeprestaties in acht verschillende landen. Insommige landen werd een direct verband

ge-Vonden tussen klassegrootte en wiskundepres-taties. Ook de opleiding van de ouders heefteen positieve invloed op wiskundeprestaties.Bos vond een indirecte invloed van sekse enVerwachting van de moeder op de houding vande leerling ten aanzien van wiskunde. Reacties*nt de zaal ontlokten Bos de opmerking (met enige terughoudendheid) dat motiverende fac-toren veel en factoren op schoolniveau weiniginvloed hebben op wiskundeprestaties. Het symposium 'De relatie tussen curricu-lumtheorie en curriculumpraktijk' werd goedbezocht. In het symposium stonden tweevraagstellingen centraal: - Hoe kunnen curriculumpraktijken gekarak-teriseerd worden en met welke modellenkan de ontwikkelpraktijk eventueel wordenafgebeeld? - Welke karakteristieken kan een praktijk-theorie voor curriculumontwikkeling heb-ben en in hoeverre kunnen curriculum-modellen daar deel van uitmaken?In de eerste presentatie van Visscher (UT) werd op basis van interviews met 23 ontwer-pers uit uiteenlopende contexten van

onderwijsen training een viertal ontwerpaanpakken ge-typeerd. In deze typering werd vooral gefocustop de onderliggende rationaliteit van de aan-pakken, zodat deze in de praktijk herkenbaarbleven. Looy (SLO) presenteerde een praktijk-theorie die is ontwikkeld binnen de context vande SLO. Deze theorie is gebaseerd op vierconcepten: 1) leerplanniveaus en curriculaireverschijningsvormen, 2) leerplankundige com-ponenten, 3) projectmatig werken, en 4) ont-wikkeltrajecten. De praktijktheorie heeft ver-schillende functies: een gemeenschappelijketaal voor ontwerpers; communicatiemedium enbeslissingskader; theoretisch kader voor be-ginnende ontwerpers; opsporingsmechanismevoor onvolkomenheden in een aanpak; en ont-wikkeling van de ontwerpprofessie. Moen(SLO) demonstreerde aan de hand van een con-creet voorbeeld uit welke componenten les-materiaal bestaat en welke functies deze com-ponenten hebben, met als doel te komen tot eenhandelingsondersteunend instrument voor

leer-planontwikkelaars. Door de stiptheid van devoorzitter was er na afloop van de presentatiesvoldoende ruimte voor de discussiant en dezaal om vragen te stellen en commentaar televeren. Discussiant Terwei sprak zijn waarde-ring uit over de presentaties, maar had moeitemet het feit dat de beschreven ontwikkel-processen niet gekoppeld waren aan een speci- sruo/t»fieke vakinhoud. Ook vond hij het jammer datde drie presentaties vanuit het perspectief vande curriculumontwikkelaar waren geformu-leerd, waardoor de indruk werd gewekt dat de PEDAGOGISCHE



? docent als mogelijke mede-ontwikkelaar uithet oog was verloren. Zowel sprekers als men-sen uit de zaal onderstreepten echter het belangvan de docent als (mede)-ontwikkelaar van les-materiaal. De discussie moest vanwege het ver-strijken van de tijd vroegtijdig worden afge-kapt. Binnen de papersessie 'Curriculumontwik-keling: theorie en praktijk' werd ingegaan ophet 'sociale karakter' van het ontwerp- en/ofrevisieproces. Deketelaere en Kelchtermans(KUL) verwoordden op een heldere manierhun ervaringen in een ontwikkeltraject waarbijdocenten en onderwijskundigen samen con-crete curriculummaterialen ontwikkelden tenbehoeve van het bevorderen van de gelijkheidvan onderwijskansen van jongens en meisjes inhet secundair onderwijs. De onderzoekers con-cludeerden op basis van hun ervaringen dat deverschillen in kennis van de participanten inhet ontwikkeltraject enerzijds kunnen leidentot spanningen en mogelijke conflicten entegenstellingen, maar anderzijds ook een grootpotentieel

bieden van complementaire compe-tentie en effectiviteit. De onderzoekers rappor-teerden dat samenwerking van docenten in eenontwikkeltraject een positieve invloed heeft ophun professionele voldoening en taakperceptie.Docenten werden zich bewust van hun eigenonderwijstheorie en spraken de intentie uit omna het project meer activiteiten op school tegaan verrichten. De tweede presentatie kwamvoor rekening van Smit (SLO). Zij beschreefstrategische beslissingen in revisietrajectenvoor kerndoelen en examenprogramma's metals doel ervaringsgegevens te verzamelen voortoekomstige revisietrajecten. Smit en collegaBoersma onderscheidden vijf strategischevariabelen: aard van de revisie; aard van de(externe) communicatie, gehanteerd ontwik-kelmodel, mate en wijze van aansturing doorprojectmanagement, mate en wijze van beïn-strumentering. Smit pleitte ervoor om beslis-singen omtrent veranderingen altijd gezamen-lijk met de opdrachtgever te nemen. Van Oers(VU) stelde in ,zijn

presentatie de gedeeldeFCDABoeiscHE «pvatting van de maakbaarheid van kant ensTUDitM klare curricula ter discussie. Aan de hand vaneen case study beschrijving in groep 1 en 2 vande basisschool liet hij zien welke rol leerlingenen leerkracht hebben in de opbouw van eencurriculum. Curriculumontwikkeling in de klas 378 berust op conceptgeleide interpretatie en doel-gerichte beslissingen van de leerkracht opgrond van interacties met leerlingen, onder-steuners en curriculummateriaal. Dit leidde toteen discussie in de zaal over de rol en relatietussen leerkracht en curriculumontwikkelaaren de wenselijkheid en mogelijkheid vandocenten om een belangrijke rol in het curricu-lumontwikkelproces te spelen. In de papersessie 'Curriculum en vakdidak-tiek' werd ingegaan op conceptvorming envakdidactische thema's binnen drie inhouds-gebieden: lichamelijke opvoeding, geschiede-nis, menswetenschappen. Het was jammer dater zo weinig belangstelling voor deze sessiewas. Door het accent op de

inhoud en vak-didactiek was het voor niet-didactici moeilijkde presentaties op hun waarde te schattenalhoewel er door de presentatoren voldoenderuimte werd gegeven voor informatieve vra-gen. Van Assche (KUL) kwam in zijn helderebetoog tot een nieuw concept van lichamelijkeopvoeding en beoordeelde de bestaanskrachtvan dit concept volgens verschillende criteria:past het binnen opvattingen over basisvorming;wordt het gesteund door literatuur; past het bin-nen bestaande leerplannen; waardenonderzoek,etc. Van Assche kwam tot de conclusie dat hetconcept bestaanskracht heeft, maar nog verdereuitontwikkeling behoeft. Goegebeur (VUB)ging in zijn presentatie in op het concept 'his-torisch besef' binnen het vak geschiedenis. Hijbeschreef historisch besef vanuit o.a. ver-schillende dimensies (cognitief, affectief, eva-luatief) en inhouden (tijdsbesef, werkelijk-heidsbesef, historiciteit, identiteit, politiek,socio-economisch besef, moreel besef). Goe-gebeur constateerde dat historisch besef

eenwaardegericht concept is geworden. De Gols(LP Menswetenschappen, VVKSO) exploreer-de de mogelijkheden van 'menswetenschap-pen' als specifieke studierichting op basis vaneen studie van 62 scholen die mensweten-schappen geven. Her bleek belangrijk om ver-schillende vakken in samenhang aan te bieden(één thema vanuit verschillende invalshoekenals psychologie, sociologie, muziek, media,etc. belichten). Om als school in aanmerking tekunnen komen voor het inrichten van een der-gelijke studierichting moet deze aan twee spe-cifieke voorwaarden voldoen: mobiliteit vanleerkrachten en vakdidactische competentie.


