
? 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



? oplossen van wiskundige problemen in debovenbouw van de basisschool' heb ik alleende eerste presentatie gezien; daarna ben ik'overgestoken' naar het parallel aan dit sympo-sium geprogrammeerde forum. In deze eerstepresentatie (Veenman en Van Dam, RUL)Werd een training in metacognitieve vaardig-heden gepresenteerd die toegepast was in eengroep 10- tot 12-jarigen bij het leren oplossenVan redactiesommen. Er werd een significanteprestatieverbetering gerapporteerd ten opzichtevan de controlegroep met gewone instructie.Helaas was alleen zeer nabije transfer gemetenWaardoor de uitkomst weinig zegt over de wer-kelijke verbetering van metacognitieve vaar-digheden. Tijdens het forum werd goed duidelijk watde breedte is van het thema leren en instructie.Het forum droeg de titel 'The outcomes ofconstructive leaming environments'. Waar DeJong (UT) een technische invulling gaf aan hetbegrip leeromgeving door het auteurssysteemVoor simulatieleeromgevingen 'SimQuest' tepresenteren, koos

Resnick een heel andere•nvulling door het over de klas als leerom-geving te hebben. Ook Scheerens (UT) maaktedeel uit van het panel; zijn onderzoek richt zichop het schoolniveau en hij opperde dan ook degedachte dat er ook op schoolniveau iets alseen leeromgeving bestaat. Net als de term leer-omgeving kreeg ook de term constructivismeverschillende betekenissen: het woord kanstaan voor een beschrijvende theorie van men-selijk leren of voor een prescriptief model voorhet inrichten van onderwijs. Mede door dezeterminologische verschillen kwam de discussieniet echt op gang. Terwijl in het onderwijskundig onderzoekhet constructivisme leeft en soms aanleidinggeeft tot verhitte discussie, blijkt het construc-tivistisch gedachtengoed in de praktijk nog verte zoeken: in het symposium rond leerconcep-t'es, leerstijlen en leerstrategieën in het secun-dair onderwijs presenteerden Waeytens, Van-denberge en Lens (KUL) een onderzoek onderleraren in het secundair onderwijs (bij de vak-ken wiskunde en

Nederlands) waaruit bleek dat^o'n 70% van de onderzochte leraren eenbeperkte opvatting had van 'leren leren', ge-koppeld aan een leeropvatting die vooralgericht was op informatieoverdracht. Dezeleraren zien als hun voornaamste taak vak-inhoudelijke informatie over te dragen, engeven alleen als er problemen zijn wat tips overleren leren. Tijdens hetzelfde symposium pre-senteerden De Jager en Reezigt (RUG) eenonderzoek naar de relaties tussen metacognitie-ve vaardigheden en de prestatie bij Nederlandsen wiskunde. De gebruikte data kwamen uiteen grootschalig survey-onderzoek waardoorzowel leerlingeffecten als school- en leer-krachteffecten gemeten konden worden. In ditonderzoek kon een negatief verband tussenmetacognitie en wiskundeprestaties wordenaangetoond. Tussen metacognitie en prestatiesbij Nederlands werd geen verband gevonden.Er werden verschillende verklaringen ge-opperd voor de - toch wel verrassende - nega-tieve relatie. Helaas waren de gebruikte dataniet geschikt om in

detail uit te zoeken waar-door deze relatie veroorzaakt wordt. Een twee-de opvallende bevinding uit het onderzoek vanDe Jager en Reezigt was dat, in vergelijkingmet de vakinhoudelijke prestaties, de metacog-nitieve vaardigheden van leerlingen veel meerindividueel bepaald zijn en veel minder afhan-gen van school en docent. Lamberigts en Ver-hoeven (KUN) presenteerden de resultaten vanVerhoevens afstudeeronderzoek, waarbij eenaangepaste versie van de 'inventaris leerstijlen'van Vermunt (1992) werd gebruikt bij leerlin-gen in 4 HAVOA'WO. De analyse van de dataleverde een wat andere indeling van leerstijlenop dan in het bekende origineel van Vermunt.Met name de betekenisgerichte en de toepas-singsgerichte leerstijl bleken niet te scheiden.Dit zou wellicht verklaard kunnen wordendoordat het verschil tussen beide leerstijlen inhet algemeen voortgezet onderwijs ook 'in hetecht' nog niet zo duidelijk is. Verhoeven hadook geprobeerd onderwijsbehoeften te metenen deze te relateren aan de gemeten

leerstijlen.Dit onderdeel van het onderzoek bleek helaasmoeilijk te interpreteren, enerzijds door demanier waarop de schalen geconstrueerdwaren, anderzijds doordat niet duidelijk is ofbijvoorbeeld iemand die behoefte heeft aanfrontaal onderwijs ook werkelijk baat heeft bijfrontaal onderwijs. Vermunt (RUL) trad in pcoagosischcdeze sessie op als discussiant. Hij toonde zich studunkritisch over de voorgestelde nieuwe indeling.Zijn voornaamste bezwaren waren: ten eerstedat de nieuwe indeling een teruggang beteken-de naar de oude tweedeling tussen diepe en 369



? oppervlakkige stijlen en ten tweede dat deinventaris leerstijlen niet zonder meer vertaaldkan worden van het hoger onderwijs naar ande-re onderwijstypen. In dezelfde sessie presen-teerden Klatter, Lodewijks en Aamoutse(KUN/KUB) over de constructie van een meet-instrument leerconcepties voor 12- tot 14-jarigen waarbij in ieder geval het laatstebezwaar omzeild werd doordat de leerstijlengereconceptualiseerd waren met behulp vaninterviews alvorens er een vragenlijst gecon-strueerd werd die toegespitst was op de termi-nologie en opvattingen van deze leerlingen.Hier kwam de vraag aan de orde wat eigenlijkde toegevoegde waarde van een grootschaligvragenlijstonderzoek nog was bij het beant-woorden van de onderzoeksvraag. Een meeralgemene opmerking die ook op het onderzoekvan Verhoeven en op het onderzoek van DeJager en Reezigt sloeg was dat vragenlijstengeen inzicht geven in het werkelijk studie-gedrag maar alleen in de opvattingen van stu-denten; er is daarom dringend

behoefte aanvalidatie-onderzoek waarin het werkelijkegedrag gemeten wordt. Van de posters die gepresenteerd werden tij-dens de postersessie hoorden er twee bij hetthema leren en instructie. Een van de twee pos-ters presenteerde ik zelf, waardoor ik de postervan Mets - over 'de rol van schoolse interactiebij mattheuseffecten in leesvaardigheid' - nietgezien heb. Mijn poster beschreef de ontwikke-ling van een computerondersteunde leeromge-ving voor'probleemoplossen in elektrostatica-onderwijs in de onderbouw van de studienatuurkunde (Savelsbergh, De Jong en Ferguson-Hessler, TUE/UT). Deze leeromgeving biedtstudenten ondersteuning bij het oplossen vanvergelijkingen en bij het tekenen van grafie-ken. Doel van het programma is meer nadruk teleggen op het begrijpen en interpreteren vanhet probleem. Resultaten van een eerste experi-ment wijzen erop dat het werken met het pak-ket positief gewaardeerd wordt door studenten.Er kon echter nog geen leerwinst t.o.v. de tradi-tionele

methode^worden aangetoond...o^ccJZ De overlap tussen het thema leren ensTUDitN instructie en het gast-thema van dit jaar: 'vak-didactiek', was opvallend en bij een deel vande sessies, zoals bijvoorbeeld het symposiumover elementen van krachtige leeromgevingen,leek de indeling bij een van de twee thema's willekeurig. In de laatste presentatieronde waser binnen het thema vakdidactiek een symposi-um over 'model in de beta-didactiek' dat nauwaansloot bij het onderwerp krachtige leeromge-vingen en vooral ook bij mijn eigen belangstel-ling, zodat ik de laatste twee parallel gepro-grammeerde onderdelen van leren en instructie(een symposium over 'computers in het onder-wijs' en een papersessie) gemist heb. Literatuur Vermunt, J.D.H.M. (1992). Leerstijlen en het sturenvan leerprocessen in het hoger onderwijs: naarprocesgerichte instructie in zelfstandig leren-Lisse: Swets & Zeitlinger Methodologie en Evaluatie (H.J. Vos, TO, Univer-siteit Twente, Enschede) Rond het thema 'Methodologie

en Evaluatie'hadden de coördinatoren Onghena (KUL) enSanders (CITO) dit jaar twee papersessiesgeprogrammeerd, waarin een breed scala aanonderwerpen was samengebracht. De eerstepapersessie was gegroepeerd rondom het sub-thema &quot;Evaluatie van het onderwijs&quot;, terwijl detweede papersessie ging over 'Toetsing van hetonderwijs'. Beide papersessies werden drukbezocht en er was genoeg tijd voor discussie. In de presentatie van Colla (Vlekho, Brus-sel) werd gedemonstreerd hoe dynamischekengetallen, ontleend aan technieken die zowelin de theorie van manpowerplanning als bij hetgebruik van sterftetafels in demografische po-pulatievoorspellingsmodellen veelvuldig wor-den gebruikt, ook heel goed bruikbaar zijn voorhet bepalen van de efficiëntie in het onderwijs.Op, basis van deze dynamische kengetallenkunnen opleidingen o.a. worden vergeleken opeen aantal relevante aspecten, zoals de kans dateen student zijn doctoraaldiploma behaalt in denominale studietijd,

met één jaar vertragingzijn doctoraaldiploma behaalt, ooit het docto-raaldiploma behaalt? het percentage ingezettemiddelen verbruikt door de studenten die hetdoctoraaldiploma niet behalen, enz. Aange-toond werd dat de berekende kengetallen sterkbeïnvloed werden door de slaagkans in de pro-paedeuse. Een opvallend resultaat was dat er opde universiteiten in Vlaanderen grote regionaleverschillen bestaan; in West-Vlaanderen liggende slaagkansen bijvoorbeeld beduidend hoger


