
? Kroniek Annual Meeting AmericanEducational ResearchAssociation18-22 aprii1995San Francisco Inleiding (J.N. Streumer, Universiteit Twente) De jaarlijkse conferentie van de AmericanEducational Research Association heeft in1995 minstens in één opzicht een record gebro-ken: meer dan 11.000 bezoekers werden gere-gistreerd. Dat impliceert dat ongeveer de helftvan alle AERA-leden (in totaal 22.000) was af-gereisd naar San Francisco. In totaal werden1461 sessies georganiseerd. Iets meer dan dehelft van de ingezonden papervoorstellen werdgoedgekeurd en in het programma opgenomen.Dit wijkt niet af van voorafgaande jaren. Hetprogramma bestond uit paper- en symposium-sessies, experimentele sessies, trainingsactivi-teiten, poster sessies, presentaties voor nieuwe'eden en graduate studenten, invited presenta-'ions, tentoonstellingen, off-site sessions entalrijke bijeenkomsten met een zakelijk en/ofgezelligheidskarakter. Het thema voor 1995 was: Partnership for aNew America in a Global

Community. Ook in 1995 waren de Nederlanders goedVertegenwoordigd, zowel in de rol van confe-fentiebezoeker als paperpresentator. Nauw-keurige statistieken over 1995 wat betreft denationaliteit van deelnemers en paperpresenta-toren zijn nog niet bekend. De verwachting isechter dat het aantal presentatoren dit jaar ho-ger is uitgevallen dan vorig jaar. Om een idee tegeven van de Nederlandse aanwezigheid in1994 volgen hieronder enige gevevens, ont-leend aan een artikel van Richard White in hetäugustus-september nummer van de Educatio-nal Researcher. Van een totaal van 4674 pre-sentatoren in 1994 waren er 37 met een Neder-landse nationaliteit en 5 met een Belgischenationaliteit. Nederland eindigde wat betreftliet aantal deelnemende presentatoren op devijfde plaats, voorafgegaan door de VerenigdeStaten (4100 presentatoren). Canada (235),Australië (81), Engeland (77). Belgie eindigdeop een gedeelde 1 Ie plaats. Dit jaar zal de AERA-conferentie plaatsvinden in New York van 8-12

april. Het themazal zijn: Research for Education in a Democra-tie Society. De programmavoorzitter voor1996, Ann Lieberman, zegt daarover: &quot;In gene-ral, the theme suggests the importance of edu-cational research to a variety of issues that dealwith leaming, teaching, and access to knowl-edge for increasmg numbers of students in ourown country and around the world. In particu-lar it asks that we work to achieve a better un-derstanding of the many new small leamingcommunities being created today that are suc-cessfully engaging a diverse population of stu-dents. And further, that we look carefully atsmall- and large-scale efforts that are attemp-ting to transform relationships between districtand school, school and family, teacher and stu-dent, and researcher and practioner (Lieber-man, 1995 in: Educational Researcher, June-July 1995, p. 43). De papervoorstellen voor dit jaar zijn in-middels al weer becommentarieerd en de in-zenders zijn op de hoogte van het feit of hunpaper is geaccepteerd en

geprogrammeerd. Zalde trend van de afgelopen jaren wat betreft eengroeiend aantal Nederlandstalige presentatiesen deelnemers zich ook dit jaar weer voortzet-ten? Beroeps- en bedrijfsopleidingen (M. Mulder,Universiteit Twente) Het gebied van de beroeps- en bedrijfsopleidin-gen wordt binnen de AERA niet afgedekt dooreen volwaardige divisie. Er zijn diverse SpecialInterest Croups (SIGs) op het gebied van de be-drijfsopleidingen, het beroepsonderwijs, oplei-dingen binnen defensie, opleidingen binnen debedrijfskunde en de volwasseneneducatie.Aangezien ik als programmavoorzitter verant-woordelijk was voor het programma van deSIC Training in Business and Industry zal ikvooral verslag doen over de bijdragen van dezeSIG. Het programma bestond uit vier sessies:twee gewone papersessies, een sessie voor zo-genaamde roundtables waar geïnteresseerdenintensief van gedachten kunnen wisselen over 149 »OACOG/SCHESTUOItN 1996(73)149 157


