
? grond van het onderzoek wel gesproken kanworden over een causale relatie tussen teamoriëntatie en organisatieklimaat. Er zijn mijnsinziens evenzovele gronden om aan te nemendat het organisatieklimaat van invloed in op demate van team oriëntatie. Als antwoord op dievraag zou het interessant zijn om na te gaan inwelke mate opleidingen in team oriëntatie vaninvloed zijn op het verbeteren van het organisa-tieklimaat. Tenslotte het onderzoek van MacDonald,Bradley Cousins, Bailetti en Rahman van deUniversiteit van Ottawa en de Carleton Univer-siteit. Zij hebben een model geconstrueerdvoor betekenisvolle evaluatie van manage-mentopleidingen in ondernemingen met eensterk technologisch karakter. Zij zien dit modelals een alternatief voor de vele evaluaties waar-bij alleen wordt ingegaan op de reacties van dedeelnemers of waarbij de verhouding tussenkosten en baten wordt geïnventariseerd. Hetuitgangspunt van de onderzoekers is dat eerst•noet worden nagegaan wat de factoren zijn diehet

succes bepalen van produktontwikkelings-projecten. Zij hebben daarvoor tien managersuit negen verschillende ondernemingen eenlijst van 47 succesfactoren voorgelegd. Dezepersonen hebben die lijst beoordeeld met be-hulp van een kaartsorteertechniek en importan-tieweging. De gegevens zijn verwerkt met be-hulp van multi-dimensionale schaaltechniekenen een clusteranalyse. Het resultaat is een mo-del met karakteristieken van individuen, groe-pen en werkobjecten die succesvol zijn bij pro-duktontwikkelingsprojecten. Dit model kanworden gebruikt bij evaluaties van manage-mentopleidingen in technologisch geörien-teerde ondernemingen. Er zullen dit jaar voor het eerst proceedingsverschijnen van de papers die zijn gepresen-teerd in het programma van de SIG Training inBusiness and Industry. Deze proceedings zul-len worden uitgegeven door de Faculteit derToegepaste Onderwijskunde onder de titel'AERA Research Papers on Training in Busi-ness and Industry 1995'. De SIG op het gebied van

het beroepsonderwijs's voornemens een divisie op te richten getiteld'Education and Work'. Initiatiefnemer is prof.dr. Curtis Finch. Het is de bedoeling om niet teconcurreren met de bestaande SIGs, ofschoonde oprichting van deze divisie wel de nodige ef-fecten zal hebben op de SIGs. Veel leden vanverschillende SIGs zullen namelijk belangstel-ling hebben voor deze nieuwe divisie. Hoe danook, de intentie is de divisie op te richten naastde bestaande SIGs, zodat deze hun eigen activi-teiten gewoon kunnen voortzetten. Vergeleken met de Nederlandse situatiebinnen de Vereniging voor Onderwijsresearchzou deze AERA-divisie verwant zijn aan deVOR-divisie Beroeps- en Bedrijfsopleidingen.Ik ondersteun het initiatief om te komen totdeze divisie omdat ik denk dat het veel voorde-len biedt voor onderzoekers op het terrein vande beroeps- en bedrijfsopleidingen. Nu is hunonderzoek sterk versplinterd in alleriei SIGsbinnen de AERA. De beoogde divisie kanwaarschijnlijk meer synergie in de presentatievan

onderzoeksresultaten bewerkstelligen.Voorwaarde voor het oprichten van een divisiebinnen de AERA is echter dat een substantieeldeel van de AERA-leden het initiatief onder-steunt. Geïnteresseerde VOR-leden van de di-visie Beroeps- en Bedrijfsopleidingen kunnenzich voor verdere informatie melden bij deauteur van dit deel van de AERA-Kroniek. Hijtreedt op als contactpersoon voor de Ameri-kaanse initiatiefnemer. Instructie- en Communicatietechnologieën(J.M. Pieters, Universiteit Twente) De tijd dat er op de AERA presentaties werdenverzorgd waarbij de onderzoeker zijn of haarresultaten presenteerde met handgeschrevenen/of moeilijk leesbare transparanten lijktvoorgoed voorbij. De presentaties zijn goedverzorgd en de moderne media hebben hun in-trede gedaan. Het gebruik van Power Point ofvergelijkbare presentatiesystemen, off-linedan wel on-line, is vanzelfsprekend. Bij eenaantal sessies zag ik de discussiant tijdens depresentaties zijn of haar discussie voorbereidenop de computer,

vanzelfsprekend van note-book formaat. De discussie zelf was daardoorzeer to-the-point en visueel van hoog niveau.Ook de dynamica heeft zijn intrede gedaan.Tijdens de presentatie dynamische voorstellin-gen het betoog laten ondersteunen, soms zelfsmet aansluiting op een externe computer, komtook voor.



? Is er dan ook aan de inhoud van de presenta-ties ook een en ander veranderd? Jazeker, denieuwe technologieën bieden mogelijkhedenop ruimere schaal ingenieuzer te experimente-ren, gegevens te verzamelen en te verwerken,maar vooral de leeromgeving van een nieuwedimensie te voorzien, namelijk interactiviteit.Interactiviteit kan zich op verschillende manie-ren openbaren: in kennisnetwerken, in kennis-constructie met een scala aan participanten, incollaboratie, en in situationisme en realisme. Wanneer we de presentaties in Divisie Coverzien dan constateren we een overwegendgebruik van termen als: constructivism, inter-acting, (leaming) community, knowledgeOrganization, communication, computer-mediated Instruction, leaming envirormients,discourse communities, en Virtual commimi-ties. Een goed voorbeeld van het gebruik vannieuwe technologieën in het onderwijs (in con-structivistische zin) gaf het symposium met detitel 'Applications in networked multimediafor knowledge

construction, collaboration, andcurriculum reform'. Een sterke nadruk lag indat symposium op de technische toepassings-mogelijkheden waarbij de theoretische en inhet verlengde daarvan empirische onder-bouwing het moest afleggen tegen de aantrek-kingskracht van het nieuwe medium, ondankshet gebruik van de termen knowledge construc-tion en collaboration. Ook in het symposium'The Leaming Community: A Star schools pro-ject building a network of school-communitypartnership through multiple technologies'waarin verslag gedaan werd van de eerste erva-ringen in dit grootschalige project, overheerstehet imponerende karakter van de nieuwe tech-nologieën en optimistische visies op eensuccesvolle implementatie. Deze door de tech-nologie gedomineerde aanpak, eerst de techni-sche implementatie en pas daama je dmk ma-ken over de theoretische verantwoording, stakschril af tegen de wat meer pessimistische, mis-schien ook wel meer realistische kijk op dezaak van door de

onderwijskundig-theoreti-sche en -praktische wol geverfde onderzoekersrtotGoailcHc Fullan, Rothkopf en Berliner die in het sym-sjudum posium 'Gelting instmctional research resultsin OUT schools: A loveless marriage, temporarymisunderstanding, or promising partnership'de traditionele R&D benadering (met eigen-tijdse variant) verdedigden. Een tussenpositie nemen de onderzoekers in die in het sympo-sium 'Schools for thought: Transformingclassrooms into leaming communities' vanuitzeer geprononceerde theoretische opvattingenfraaie praktische telematische innovaties pre-senteerden. Innovaties die naar de mening vande onderzoekers, gesteund door weliswaar be-perkte empirische evaluaties, er wel degelijktoe deden. Dat konden deze onderzoekers el-kaar en het publiek in een aantal symposia volovertuiging duidelijk maken. Het gaf ten lan-gen leste de indruk van een rondreizend circus.De onderzoekers, in paren: Brown en Cam-pione met hun Communities of practice, Scar-damalia en

Bereiter met CSILE, en Goldmanen Bransford met Jasper. Het moet gezegd: deinnovaties zijn theoretisch en praktisch indmk-wekkend, maar waarom moet dat in een flinkaantal symposia telkenmale herhaald wordenzonder dat er veel nieuwe feiten aan wordentoegevoegd? Een interessante ontwikkeling die ook op deAERA zichtbaar werd in de paper-presentaties,is de verbinding van communicatie en interac-tie. De nieuwe technologieën, in het bijzondereen nieuwe communicatietechnologie als In-temet, maakt het mogelijk geheel nieuwe en totvoor kort nauwelijks denkbare innovaties ophet terrein van instmctie en leren door te voe-ren. De lerende wordt steeds minder afhanke-lijk van de produkten van de instructieontwer-per maar wordt meer in staat gesteld in rijkeomgevingen, met behulp van de communica-tietechnologie, rond te dolen en daardoor zijneigen kennispakket samen te stellen. Symposiaen presentaties met in de titel knowledge build-ing of knowledge constmction, met of

zondercollaborative, maakten hier steeds meer mel-ding van. Zoals bijvoorbeeld het door OISE ge-domineerde symposium 'Collaborative knowl-edge building on a computer network', en deinteressante paper sessie 'Technology enhan-ced leaming environments' met bijdragen vanWoodruff 'The effects of computer-mediatedcommunication on collaborative discourse inknowledge building communities' en van Jo-nassen over case-based leaming environments.Ook de bijdragen van Levin (Illinois) in eenaantal symposia, waarin hij soms optrad als dis-cussiant, wezen duidelijk op mogelijkheden indie richting. Maar ondanks de indruk die presentaties en



? demonstraties maken, er blijft de vraag naar deeffectstudies (wat is nu het effect van die mooieomgevingen?) en naar de ontwerprichtlijnenvoor die fraai vormgegeven omgevingen. Som-niige onderzoekers trachten daarop ant-woorden te vinden door communicatienetwer-ken te observeren en de interacties tussendocenten, domein-experts en studenten syste-matisch te inventariseren en zodoende eenbeeld te schetsen van de werking van niet al-leen de technologische omgeving, maar metname van de inhoudelijke impact ervan. Eenvoorbeeld van het laatste werd geleverd in hetsymposium 'Analyses of computer-mediatedCommunications within on-line teaching/leaming' door Harris en Jones in hun bijdrage' A study of on-line communication among sub-ject matter experts, teachers, and students:Message flow and functions'. Professionele ontwikkeling van leraren(M.G. Roes, Universiteit Twente) Het realiseren van onderwijsvernieuwingen isen blijft een complexe aangelegenheid. Ditbleek weer eens uit

de papersessies waarin ver-slag werd gedaan van Amerikaans onderzoeknaar de effectiviteit van programma's voor deprofessionele ontwikkeling van leraren. Leraren in de VS zien zich voor ingrijpendeonderwijsvernieuwingen geplaatst: nieuwe be-naderingen van de exacte vakken, nieuwe in-structiemodellen als 'complex Instruction' encoöperatief leren. Deze innovaties hebben metelkaar gemeen dat ze uitgaan van een construc-tivistische opvatting van het leerproces. De ondersteuning van docenten bij de in-voering van deze vernieuwingen wordt inten-sief aangepakt. Langer lopende trajecten be-staande uit cursussen, follow-up workshops enbegeleiding op de werkplek in de vorm vancoaching, zijn geen uitzondering. In veel van de gepresenteerde studies warende 'knowledge and belief systems' van leraren3ls uitgangspunt genomen voor het inrichtenvan de professionele ondersteuningsarrange-&quot;lenten. Via veranderingen in kennis en opvat-tingen van docenten worden veranderingen in'Ie

lespraktijk nagestreefd. In de uitwerkingVan deze programma's betekent dit dat veel be-'ang wordt gehecht aan mogelijkheden voorcontinue dialoog met collega's en programma-staf én voor reflectie op de eigen lespraktijk. Een voorbeeld hiervan was het paper vanSwafford, Jones en Thomton met als titel'Changing middle grades teachers' classroompractices'. Dit paper werd gepresenteerd tij-dens een sessie waarin de vernieuwing van hetwiskunde-onderwijs centraal stond. De onder-zoekers hadden de effecten bestudeerd van eendriejarig ondersteuningsprogramma dat ge-richt was op de implementatie van nieuwe stan-daarden voor het wiskunde-onderwijs. Het na-scholingsprogramma bestond jaarlijks uit devolgende componenten: een zomercursus wis-kunde van vier weken; een ééndaags research-seminar over het leren van wiskunde door leer-lingen én zes middagseminars, waarbij ge-wenste lespraktijken werden geanalyseerd, on-der meer op basis van inbreng van dedeelnemers. Ook was tijdens

deze middagengelegenheid voor formele en informele uitwis-seling tussen de deelnemers. Als huiswerkmoest iedere deelnemer jaarlijks twee lessen opvideo opnemen en analyseren en een reflectie-logboek bijhouden. Aan het eind van elk'cursus'jaar moesten ze een samenvatting vandeze logboeken maken en bespreken met deprogrammaleiding. Tenslotte was er op descholen van de deelnemers tijd voor onderiingesamenwerking uitgetrokken. Om de effectenvan dit programma te onderzoeken, hadden deonderzoekers de 48 deelnemers aan het beginen aan het eind van het traject een vragenlijstvoorgelegd over hun opvattingen, lespraktijken leerstofaanbod en een wiskundetoets afge-nomen. Zes deelnemers waren twee keer perjaar een week lang geobserveerd en geïnter-viewd. Bij de leeriingen van alle deelnemers(en bij leerlingen in een controlegroep) was eenwiskundetoets en een attitudevragenlijst afge-nomen. De onderzoekers constateerden op alleonderzochte aspecten significante

veranderin-gen in de gewenste richting. Uitzondering hier-op vormde de attitude van de leerlingen van dedeelnemers, die niet verschilde van de leerlin-gen in de controlegroep. De onderzoekers con-cluderen dat vernieuwingen in het wiskunde-onderwijs mogelijk zijn, maar dat het veel tijd '//^oogisckikost: pas na het eerste jaar werden veranderin- STUDItNgen zichtbaar. Ondanks de hoopgevende resultaten vandeze studie, bleek het effect van de diverse pro-gramma's voor de professionele ontwikkeling


