
? 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



? dan in Belgisch-Limburg. Opvallend waren delage slagingspercentages voor modieuze stu-dierichtingen als psychologie, hetgeen werdtoegeschreven aan de grote toestroom van min-der gemotiveerde studenten. Van der Tuin (GION) toonde in 'Verschil-len tussen meer en minder effectieve docentenbinnen scholen' aan dat, naast verschillen inleerling- en schoolkenmerken, ook docent-kenmerken van invloed zijn op verschillen inleerprestaties. Als theoretisch kader werd hetonderwijseffectiviteitsmodel van Creemersgebruikt, waarbinnen docentgedrag wordtgelokaliseerd op klasniveau. Nadat voor 17scholen uit het nationale cohort leerlingenonderzoek (VOCL'93) met behulp van multi-levelanalyse was gecorrigeerd voor leerling- enschoolkenmerken, bleef er nog 8% onverklaar-de variantie als docentvariabelen op klasniveauover. Getracht werd deze resterende variantie'e verklaren door in lesobservaties naar het les-gedrag van de docent en de interactie tussendocent en leerling te kijken, waarbij ook deactieve

betrokkenheid van leerlingen werd ge-scoord. Geregistreerd werd bijvoorbeeld hoede lestijd verdeeld werd, hoe vaak leraren bijelkaar kwamen, of leraren afspraken maaktenover gezamenlijke toetsen, of leraren veeloverleg met collega's hadden om over hetonderwijs van gedachten te wisselen, maniervan omgaan met elkaar (formeel/informeel), ofde leerling centraal stond of dat kennisover-dracht centraal stond, of leerlingen individueelWerkten of dat ze samenwerkten. Uit de resul-taten kon voorzichtig worden geconcludeerddat heldere afspraken en een adequate tijds-besteding op zowel klas- als schoolniveau eenpositieve invloed lijken te hebben op de leer-prestaties. De Corte, Verschaffel en Knoors (KUL)deden verslag over de 'Bruikbaarheid van hetNederlands instrumentarium voor periodiekePeilingen van het onderwijsniveau (PPON)^oor evaluatie van de nieuwe eindtermen wis-kunde in het basisonderwijs in Vlaanderen'.Om de bruikbaarheid van de PPON-items na tegaan, werden deze door de drie

onderzoekersgecategoriseerd volgens de Vlaamse eindter-?^en. De belangrijkste algemene conclusie diehieruit getrokken werd was dat sommige eind-termen zeer goed vertegenwoordigd waren inhet PPON-instrumentarium. Een groot aantal eindtermen bleef echter ook onderbelicht,vooral de eindtermen die hogere denkvaardig-heden vereisen zoals probleemoplossendevaardigheden, het reflecteren op het eigen pro-bleemoplossingsproces en het ontwikkelen vaneen kritische houding ten aanzien van cijfer-materiaal. Deze eindtermen zijn echter ookmoeilijk te vatten in schriftelijke korte-ant-woord items, waarvan het PPON-instrumenta-rium zich bedient. Geconcludeerd werd danook dat, naast korte-antwoord vragen met hetgrote voordeel van hun relatief eenvoudigeconstructie, afname en verwerking, anderetoetsvormen noodzakelijk zijn om de helevariëteit aan eindtermen te kunnen evalueren. Straetmans en Eggen (CITO) rapporteerdenover een 'Vergelijkend onderzoek naar denauwkeurigheid en efficiëntie van

drie toets-procedures voor een plaatsingstoets in de vol-wasseneneducatie'. Vanwege de grote sprei-ding in de vaardigheid van instromendecursisten bij de volwasseneneducatie (VE)werd voor (beperkt) computergestuurd adaptieftoetsen (CAT) gekozen om instromende cursis-ten voor het onderdeel rekenen/wiskunde toe tewijzen aan één van de drie niveaus waarop hetonderwijs verzorgd werd. De plaatsingstoetswas een zogenoemde tweefasen toets, waarelke kandidaat in de eerste fase dezelfde toetste maken kreeg en in de tweede fase werd toe-gewezen aan één van de drie niveaus op basisvan de toetsprestatie in de eerste fase. Dezak/slaag beslissing werd vervolgens genomenop basis van de totale toets. Om toetsproce-dure-effecten (o.a. computervrees en weinig ofgeen ervaring hebben met computertoetsen) nate gaan werd, naast een CAT en een papierenplaatsingstoets (PBT), ook een gecomputeri-seerde versie van de PBT aangeboden, de CBT(computer based test). CAT bleek 25% minderitems

nodig te hebben om met dezelfde nauw-keurigheid als de PBT en CBT plaatsings-beslissingen te nemen. Verder werden in eenexperimenteel design 90 proefpersonen atrandom aan verschillende condities toegewe-zen. Uit de analyses bleek dat er geen sprakewas van een toetsprocedure-effect maar welvan een volgorde-effect (procedure eerste en stuohhtweede af te nemen toets). Vos (UT) liet zien hoe dynamische pro-grammeringstechnieken konden worden ge-bruikt om 'Optimaal sequentiële beslisregels 371 PCDAGOGISCHe



? voor het 3-actie beheersingsprobleem' af te lei-den binnen het theoretisch kader van desequentieel Bayesiaanse besliskunde. Om dekans op een correct antwoord te modelleren, bijeen gegeven ware score, werd uitgegaan vaneen binomiale verdeling. Voor de verliesfunc-tie werd zowel een drempel als een lineaire ver-liesfunctie onderzocht. Tenslotte werd voor dea prori ware score een beta verdeling geassu-meerd. Aan de hand van empirische gegevensvoor concept-leren bij leerling-verpleegkundi-gen werd gedemonstreerd hoe na ieder aange-boden item één van de drie classificatiebeslis-singen (t.w. slagen, partieel beheersen enzakken) of een continueerbeslissing kon wor-den genomen. Uit de resultaten bleek dat voorduidelijke 'beheersers', 'partiële beheersers' en'niet beheersers' reeds na enkele items eenbeslissing kon worden genomen. Leerling-verpleegkundigen wier prestaties echter in debuurt van de grensscores lagen moesten relatiefveel items beantwoorden alvorens met

vol-doende accuraatheid een classificatiebeslissingkon worden genomen. Eggen (CITO) ging in op het verschil tussenstatistisch schatten en statistisch toetsen bijCAT. Traditioneel is CAT gericht op het zoefficiënt mogelijk schatten van de vaardigheidvan een leerling onder een itemresponstheoriemodel, zodat uit een gecalibreerde itembankvoor elke leerling op grond van de resultaten opde al afgenomen items het meest informatieveitem kan worden aangeboden. Aan de hand vansimulatiestudies werd echter aangetoond datvoor het classificeren van leerlingen in eenbeperkt aantal categorieën (bijv. geslaagd/gezakt) schattingsalgoritmes niet het meestgeëigend zijn maar men beter zijn toevluchtkan nemen tot statistisch toetsen. Voor de sta-tistische toets werd de uit de literatuur (o.a. bijkwaliteitscontrole) bekende Sequential Proba-bility Ratio Test (SPRT) van Wald genomen,welke beduidend betere resultaten liet zien dantraditionele itemselectie methoden gericht ophet efficiënt schatten van de

vaardigheidspara-meter. Het gemiddeld aantal benodigde itemsbleek lager te liggen, terwijl het percentageSTUDIËN correcte beslissingen hoger bleek te liggen. Tenslotte deed Sanders (CITO) verslag vaneen studie naar 'Het samenstellen van parallel-le toetsen' met behulp van mathematische pro-grammeringsmodellen, die voldoen aan de psy-chometrische, inhoudelijke en praktische spe-cificaties van toetsconstructeurs. De voorge-stelde methode ging terug op de uit de litera-tuur bekende matching random subsetsmethode van Gulliksen voor het samenstellenvan parallelle toetsen, waarbij paren van itemsworden gekoppeld op basis van hun moeilijk-heidsgraad en item-testcorrelatie. In dezemethode wordt vervolgens ieder item van elkgekoppeld paar of drietal at random toegewe-zen aan een toets, bijvoorbeeld aan een voor-toets en een natoets bij een pretest-posttestdesign. Op het blote oog ('timmermans oog')worden bij Gulliksens oorspronkelijke metho-de punten in een grafiek met als

coördinaten demoeilijkheidsgraad en item-testcorrelatie zogoed mogelijk aan elkaar gekoppeld, waardooruitkomsten afhankelijk kunnen zijn van detoetsconstructeur. Bij gebruik van mathemati-sche programmeringstechnieken als integerProgramming kunnen echter formele criteria,zoals het minimaliseren van de afstanden tus-sen de moeilijkheidsgraad en de item-testcorre-latie, als doelfunctie worden gehanteerd omitems aan elkaar te koppelen. Nieuw in San-ders' benadering was dat gebruik werdgemaakt van zogenoemde Greedy algoritmesom items aan elkaar te koppelen, waarmee opeen efficiënte manier zowel zwak parallelle alssterk parallelle toetsen konden worden samen-gesteld. Vakdidactiek (A.E. van der Valk en M.J. Volle-bregt. Centrum voor Didactiek van Wiskunde enNatuurwetenschappen, Universiteit Utrecht). Het thema 'Vakdidactiek' bestond uit eenpapersessie, een postersessie en twee sympo-sia. Deze boden de gelegenheid om vangedachten te wisselen over onderwerpen

dieverschillende schoolvakken met elkaar gemeenhebben. We beperken ons tot de symposia dierond praktijkkennis van leraren en modellenwerden georganiseerd. Het symposium 'Vakdidactisch onderzoekvanuit het perspectief van de praktijkkennisvan leraren' was een ontmoetingsplaats voorvakdidactici en algemeen onderwijskundigen. Beijaard (RUL) schetste in zijn inleiding opdit symposium waarom het onderzoek naar hetdenken van leraren zich richt op de praktijk-kennis van leraren. Hij gaf aan wat de aard van


