
? Kroniek I^e Onderwijsresearchdagen1997 in Leuven,21-23 mei 1997 Inleiding (J.N. Streumer, TO, Universiteit Twente,Enschede) Van 21 tot en met 23 mei vond onder auspiciënvan de Vereniging voor Onderwijsresearch(VOR) en het Vlaams Forum voor Onderwijs-onderzoek (VFO) de vierentwintigste afleve-ring plaats van de Onderwijsresearchdagen(ORD). De VFO is de Vlaamse evenknie vande VOR en bestaat pas sinds 1995. Het centrale thema van deze Onderwijs-researchdagen was &quot;Leren en onderwijzen van'eervaardigheden doorheen het curriculum&quot;.Alleen deze titel al verraadt, niet inhoudelijk&quot;naar taalkundig, dat de Onderwijsresearch-dagen deze keer in Vlaanderen plaats vonden;om precies te zijn in Leuven. In zijn inleiding verantwoordde Erik deCorte, voorzitter van de organisatiecommissie,de keuze van dit centrale thema: op dit momentgeniet het thema op internationaal niveauï^ime belangstelling in kringen van onder-zoekers, het beleid en de praktijk van hetonderwijs. Het belang

van cognitieve en meta-cognitieve vaardigheden als hefbomen vanleren wordt in toenemende mate beklemtoond,aldus De Corte. De vrees bestond dat, als gevolg van deenorme concurrentiestrijd tussen nationale en•ntemationale conferenties om (weer) in deêunst te komen van deelnemers en het feit datde ORD dit keer in Vlaanderen werd georgani-seerd, het aantal deelnemers zou dalen. Ditl'leek niet het geval! Even wat 'statistiek'. In1994 (Utrecht) bedroeg het aantal deelnemersongeveer 460; in 1995 (Groningen) daalde hetaantal deelnemers tot ongeveer 420; in 1996(Tilburg) werden ongeveer 460 deelnemersgenoteerd. In Leuven konden, afgaande op dedeelnemerslijst per 14 mei, 432 deelnemersborden geteld. Dit aantal zou, naar ik uit infor-'^ele bron heb vernomen, tijdens de conferen-zijn opgelopen tot ongeveer 500. Er is dusgeen sprake van een structureel dalende ten-dens wat betreft de bezoekersaantallen. Hoe zat het met de verdeling Nederlandersen Vlamingen (en overige nationaliteiten) inLeuven?

Weer afgaande op de geregistreerdedeelnemers per 14 mei, werd de ORD 1997bezocht door 245 Nederlanders, 181 Vlamin-gen, drie Amerikanen, twee deelnemers uit hetVerenigd Koninkrijk en twee Zuid-Afrikanen. De presentaties (paperiezingen, symposia,postersessies en fora) waren gegroepeerd ineen negental thema's, die in deze kroniekworden besproken, te weten: leren en instruc-tie, methodologie en evaluatie, vakdidactiek,onderwijs en samenleving, curriculum, leraren-opleiding en leraarsgedrag, hoger onderwijs,beleid en organisatie in het onderwijs en ten-slotte beroeps-, bedrijfsopleidingen en volwas-seneneducatie (willekeurige volgorde). Op devastgestelde deadline voor het indienen vanpaper- en symposiumvoorstellen waren onvol-doende voorstellen ingediend, maar na het uit-oefenen van enige druk en het verschuiven vande uiterste inleverdatum beschikte de organisa-tiecommissie alsnog over voldoende aanbod:160 paper- en symposiumpresentaties, 6 fora,12 posters en 3 demonstraties. De

Corte ging hierop kort in door te stellendat de enorme druk, vooral in Nederland, om ininternationale tijdschriften te publiceren moge-lijk debet kon zijn aan het aanvankelijk te lageaantal papervoorstellen. Verloop, voorzitter VOR, ging hier in zijntoespraak ook op in. De discussie over het aan-tal toegelaten Nederlandstalige publicaties isde laatste tijd actueel, mede als gevolg van dedoor het Pedagogisch Tijdschrift aangezwen-gelde discussie over &quot;de herwaardering van hetNederlands als wetenschappelijke taal&quot;. Dezeactie heeft inmiddels een vervolg gehad doorhet organiseren van een bijeenkomst over dezekwestie door het Pedagogisch Tijdschrift inUtrecht, waarvoor alle (hoofd)redacteuren vanNederlandstalige wetenschappelijke tijdschrif-ten waren uitgenodigd. Dat heeft geresulteerdin een concretisering van het oorspronkelijkedoor het Pedagogisch Tijdschrift opgesteld'manifest', waarin wordt gesteld dat iedereenmet een onderzoeksaanstelling in een periodevan vijf jaar zes publicaties in
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? mogen worden. Inmiddels heeft het manage-mentteam van het Interuniversitair Centrumvoor Onderwijskundig Onderzoek (ICO) zichover deze uitspraak gebogen en geconcludeerddat één publicatie in het Nederlands de limietis. We weten als onderwijsonderzoekers nuwaar we ons aan te houden hebben, of zoudenwe toch nog worden gehoord? In deze kroniek zijn de indrukken van eenaantal ORD-gangers gegroepeerd en beschre-ven rond de hiervoor genoemde negen thema's.Uiteraard geven de verslagen geen volledigbeeld van datgene wat in de thema's aan deorde is gesteld. De persoonlijke belangstellingvan de auteurs is richtinggevend geweest bij deselectie en bespreking van de onderwerpen. Tenslotte, ondertussen is in Twente de orga-nisatiecommissie ORD 1998 van start gegaanom de vijfentwintigste aflevering van de ORDvoor te bereiden. De Twentenaren zullen erongetwijfeld een bijzondere ORD 1998 vanmaken. Leren en Instructie (E.R. Savelsbergh, TechnischeUniversiteit

Eindhoven en Universiteit TwenteEnschede) Het thema 'Leren en Instructie' was dit jaaringevuld met vier symposia, een papersessie eneen postersessie, waar in totaal 21 bijdragengepresenteerd werden. Daarnaast was er bin-nen het thema een forum georganiseerd. Terug-kerende onderwerpen waren constructief enontdekkend leren, de krachtige leeromgevingwaarin dit ontdekken plaats moet vinden, en totslot 'leren leren' en de leerstijl die je nodig hebtom in zo'n krachtige leeromgeving te over-leven. Het eerste symposium binnen het thema'Leren en instructie' was de sessie rond 'Ele-menten van krachtige leeromgevingen voorrealistisch rekenonderwijs', waar medewerkersvan het Utrechtse Freudenthal Instituut hunonderzoek presenteerden. Gravemeijer presen-teerde een paper over het gebruik van eenrekenrek als instnictiemiddel bij het leren reke-nen. Hij liet zien hoe het rekenrek eerstgebruikt werd als 'model van' het op te lossenprobleem, dat wil zeggen als onmisbare repre-sentatie

waarmee een probleem tastbaargemaakt wordt, en hoe in de loop van het leer-proces de rol van het rekenrek verschuift naardie van 'model voor', dat wil zeggen eenmetafoor voor het oplossen van een bepaaldtype problemen. Feijs beschreef in haar presen-tatie de ontwikkeling van het meetkunde-curriculum voor de Amerikaanse 'MiddleSchool', een groot project waarbij het Neder-landse 'wiskunde A' onderwijs duidelijk in-spiratiebron is geweest. Het materiaal dat Feijspresenteerde had betrekking op het onderwerp'hoeken', gepresenteerd aan de hand van kijk-lijnen in de Grand Canyon. Net als in de pre-sentatie van Gravemeijer was ook hier duide-lijk dat het proces van ontdekkend lerenvoortdurende subtiele sturing behoeft dieimpliciet geboden kan worden door de keuzevan de juiste contexten. De context zal, om opde juiste manier aan te sluiten bij de ervarings-wereld van de lerende, redelijk bekend moetenzijn maar niet overbekend. Van den Heuvel-Panhuizen vervolgde het symposium met

eenbijdrage over de aspecten van realistisch reken-onderwijs die vooral van belang zijn voormeisjes. Uit haar onderzoek bleek dat aanspre-kende contexten maar een deel van het verhaalzijn; ook het type vaardigheid waarop eenberoep wordt gedaan bepaalt de prestaties vanmeisjes. De laatste presentatie in deze sessiewas van Van den Boer, die vertelde hoeallochtone leerlingen met realistisch reken-onderwijs uit de voeten kunnen. Aanleidingvoor dit onderzoek was de bevinding dat deprestaties van allochtone leerlingen bij allevakken, met uitzondering van wiskunde, in-lopen op die van autochtone leerlingen. Zijvond in haar onderzoek dat allochtone leerlin-gen bij het oplossen van contextopgaven evenvaak goede antwoorden vinden als autochtoneleerlingen, maar dat allochtone leerlingenvaker niets opschrijven als ze het niet helemaalweten. Verder bleken binnen de allochtonegroep de leerlingen van Turkse afkomst er inpositieve zin uit te springen. De discussiant(Verschaffel, KUL) stelde

vooral vragen overde theoretische onderbouwing van het realis-tisch rekenonderwijs: er zijn wat algemene uit-gangspunten en er is een praktijk, maar de uit-gangspunten geven nog weinig houvast voor depraktijk. Zo wilde Verschaffel weten waaromde leerling altijd moet geloven dat hij de wis-kunde zelf ontdekt, en of het gebruik van hetrekenrek volgt uit algemene principes. Van het symposium 'Metacognitie en het 368 l>EDAGOGISCH£ STUDIËN


