
? ^e/J geleide |n de tweede helft van de jaren zeventig vondin Nederland een viertal, door de overheid ge-'nitieerde onderwijsinnovatieprogramma'sP'aats: het middenschool experiment, het°Pen school proefproject, het innovatiepro-Sranima basisonderwijs en projecten op het'^rrein van het zogenoemde participatie-onderwijs. Ten aanzien van de drie eerstge-noemde innovatieprogramma's werden acti-j''ïeiten ontplooid die met evaluatie van doenwadden. Er verschenen nota's die het woordevaluatie in de titel hadden, er werden onder-zoeksprogramma's opgesteld waarin - ver-^'^hillend per innovatieprogramma - een?binder of meer nadrukkelijk evaluatie-Perspectief aanwezig was en er werd een grootaantal, voor het merendeel kleinschalige, on-''«rzoeksprojecten uitgevoerd. Wanneer men achteraf de balans opmaakt,&quot;^tgeen onder meer gebeurd is in het kadermeta-evaluatieve studies (Scheerens,en b;

Hoeben, 1985), moet geconclu-deerd worden dat er van een systematische,Wetenschappelijk verantwoorde evaluatie vandesbetreffende innovatieprogramma'sGeinig terecht is gekomen. WetenschappersOordeelden zeer kritisch over de kwaliteit van&quot;et uitgevoerde onderzoek en beleidsvoerdersPractici vonden het onderzoek weinig rele-l'ant. Het over het algemeen weinig succesvol-® karakter van deze pogingen tot evaluatieon gedeeltelijk worden toegeschreven aangebrek aan ambachtelijkheid bij de uit-voerders en aan de moeilijke grijpbaarheidhet evaluatie-object.Tevens werd aangetekend dat de organisa-o^sche uitvoeringscondities verre van opti-l^^al waren. Dit bleek uit: Onduidelijke beslissingsstructuren rondomde programmering van het onderzoek, het-ëeen leidde tot langdurige overlegprocedu-&quot;?es tussen departementsambtenaren, semi-^utonome programma-adviescommissies,de SVO,

innovatiecommissies, en inciden-teel ook onderzoeksinstituten; Evolutie in onderwijsevaluatie - een daarmee samenhangend verantwoor-delijkheidsvacuüm; binnen de veelheid aaninstanties dat betrokken was bij de opzet enuitvoering van het onderzoek was er geendie een reputatie te winnen of te verliezenhad bij dit soort onderzoek; - versnippering en een gebrek aan daad-kracht bij de uitvoering van de onderzoeks-programma's; - grote weerstanden bij scholen om aan hetevaluatie-onderzoek mee te werken. Daarbij kwam dat de 'politieke wil' om'hard', d.w.z. output-gericht en wetenschap-pelijk evaluatie-onderzoek te doen uitvoeren,bij belangrijke betrokkenen, zoals departe-mentsambtenaren en leden van onderwijsin-novatiecommissies in de periode in kwestie af-wezig was. De bedoeling van het onderzoekwerd geschetst als 'het opleveren van informa-tie'. Onderzoekers die het waagden om aan dedoor

hen verzamelde gegevens evaluatieveconclusies te verbinden, werden op de vingersgetikt. In beleidsnotities van de minister werdgerept over de schadelijkheid voor het innova-tieproces van vooraf opgestelde evaluatiecri-teria en innovatiecommissies (in het bijzonderde innovatiecommissie middenschool) waar-schuwden voor evaluatie waar het innovatie-proces nog niet aan toe was, voor de onvol-doende tot wasdom gekomen evaluatie-methodologie evenals het ontbreken van vol-doende onderwijskundige kennis. In het begin van de jaren tachtig zette in be-leidskringen een kentering in over het denkenover onderwijsevaluatie. Over onderwijskwa-liteit, effectiviteit van vernieuwingsprogram-ma's en rendement mocht niet alleen opeenswèl hardop gesproken worden, het werdenzelfs de centrale issues. Verschijningsvormenvan deze geleidelijke verandering waren denota Kwaliteit van het Onderwijs (1981),

hetontwerpprogramma voor de evaluatie van hetOnderwijsvoorrangsbeleid van Hofstee,Meijnen en Koster (1984), het ten departe-mente opgestelde evaluatieplan voortgezetonderwijs (1984), de nota gedrags- en maat-schappijwetenschappen (1984) waarin pro-gramma-evaluatie als één van de stimulerings-gebieden voor onderzoek werd genoemd, degeleidelijke start van het periodieke peilings- ^edagogische Studiën 1990 (67) 85-87 Pedagogische Studiën 85



? onderzoek (dat sinds 1980 werd voorbereiddoor beleidsplanners van O&W, de SVO enhet CITO) en de oprichting door de Ministervan O&W van de klankbordcommissie Pro-gramma Evaluatie, in 1985. Ook de SVO profileerde zich in deze perio-de nadrukkelijker als coördinator van onder-wijsevaluatie, onder meer door een afzonder-lijke bureau-afdeling voor dit werkterrein inhet leven te roepen. Als vermoedelijke oorzaken van de menta-liteitsverandering op het terrein van onder-wijsevaluatie zijn (in volgorde van belang-rijkheid) te noemen: het verhoogde doelma-tigheidsbewustzijn in het overheidsbeleid (be-zuinigingen, deregulering, output-financie-ring e.d.); contacten van invloedrijke beslis-sers (c.q. departementsambtenaren) metbuitenlandse evaluatie- en assessment-pro-gramma's; ontwikkelingen in de evaluatieme-thodologie en -technologie en de aanwezig-heid van wetenschappers (te beginnen metA.D. de

Groot) die altijd al in waren vooroutput-georiënteerd en wetenschappelijkevaluatie- en assessmentonderzoek - anderenamen die in dit verband genoemd moetenworden zijn Hofstee, Creemers, Meijnen,Hoeben, Scheerens en Koster. In dit gewijzigde klimaat ten aanzien vanonderwijsevaluatie werden in dezelfde perio-de (eerste helft van de jaren tachtig) nieuwelandelijke onderwijsinnovatieprogramma'sin de steigers gezet, te weten het onderwijs-voorrangsbeleid, vernieuwing van de eerstefase van het voortgezet onderwijs en hetinformatica-stimuleringsplan. Bij elk van de-ze programma's zijn evaluaties in voorberei-ding of reeds in uitvoering. In dit themanummer wordt verslag gedaanvan de voorbereiding en uitvoering van de eer-ste fasen van deze nieuwe generatie onderwijs-evaluaties. Er zijn dus bijdragen over de voor-genomen evaluatie van de eerste fase van hetvoortgezet onderwijs, het

onderwijsvoor-rangsbeleid en het (onderwijsdeel van het)informatica-stimuleringsplan. Daarnaast is ereen bijdrage over het periodieke peilingson-derzoek. Scheerens beschrijft in zijn bijdrage decontext, de methodologie en de resultaten vantwee evaluatiestudies die zijn uitgevoerd in hetkader van het Informatica Stimuleringsplan(INSP): een evalueerbaarheidsstudie en eensobere toekomstgerichte evaluatie van hetINSP. Aan het eind van zijn artikel gaat hijiondanks een aantal vernieuwende elementenin de aanpak, in op een aantal kritische kant-tekeningen die te plaatsen zijn bij een evalua-tie die meer weg heeft van een onderbouwdadvies dan van een traditionele empirische be-nadering. Nijhof beschrijft in de tweede aansluitendebijdrage een deelevaluatie van het INSP. Eénvan de doelen van het INSP was het stimule-ren van informatiekunde in het beroepsge;richte onderwijs o.a. door aan te sluiten bijnieuwe de

ontwikkelingen in beroepen e&quot;functies. Een drietal deelprogramma's i'geëvalueerd, daarnaast is gebruik gemaaktvan informatie van externe (bedrijfs-)oplei-dingen. De conclusie is dat de primaire doelenniet ten volle uit de verf zijn gekomen, maardat belangrijke aanzetten en stimulansen zijtgegeven voor de ontwikkeling van informatie-kunde en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Peschar schetst de overwegingen en uit-gangspunten voor een evaluatie van de basis-vorming, waarbij gekozen is voor eenloopbaanonderzoek in cohorten met dri^meetpunten. Hoewel de discussie over de ba-sisvorming voortduurt lijkt er in evaluatiefopzicht winst geboekt te zijn: een doordach'grootschalig vergelijkend onderzoeksprO'gramma naar de effecten van schoolkenmef'ken in het voortgezet onderwijs. Onderwijsvoorrangsbeleid is gericht ofeen controversieel vraagstuk. Evaluatie vanonderwijsvoorrangsbeleid (OVB) is zo

moge'lijk nog controversiëler. Van der Werf en TeS'ser beschrijven de context van het OVB, hetonderzoekdesign, de discussie over de effect-maten en het uitvoeringsplan van de evalua'tie. Uit een vooronderzoek worden enkele re-sultaten gepresenteerd. Opmerkelijk is datimplementatie van het OVB op scholen vaa''niet duidelijk is. Over de effecten hoevendan vooralsnog geen illusies te hebben. De laatste bijdrage in de reeks heeft betreK'king op de Periodieke Peiling vanJiet Ondef'wij sni veau. Wij nstra schetst de werk wij ze va''het periodieke peilingsonderzoek (PPOH'aan de hand van de uitgevoerde rekenpeili&quot;^in 1987. Peilingsonderzoek (ook wel a®'sessment genoemd) is een bepaalde vorm vafevaluatie-onderzoek die in een aantal opzied'ten duidelijk afwijkt van de voorgaande ev3'luatie-onderzoeken: het spoort geen direct^ 86 Pedagogische Studiën ?



? effecten van programma's op, maar probeert^ast te stellen wat er gekend en gekund wordtdoor een populatie leerlingen in het licht van^at de samenleving wenselijk acht. Nijhof en Scheerens sluiten de serie kort afniet een aantal constateringen en observaties.Zo stellen zij vast dat evaluatieprogramma's&quot;leer produktgericht worden en dat het belang^an evaluatie in grootschalige programma'soverheid en politiek meer wordt onder-•^end en erkend. Daarnaast blijft uiteraard deVraag bestaan welk design het meest geschikt's. Vragen blijven er wel ten aanzien van hetgebruik en de bruikbaarheid van de evaluatie-gegevens. Sommige onderwijspolitieke doe-'en zijn niet grijpbaar voor welke vorm vanevaluatie dan ook: sommige designs sterven inschoonheid. Namens de redactieW.J. NijhofJ. Scheerens Literatuur Hoeben, W.Th.J.G., Evaluatie-onderzoek van hetonderwijs. Stand van zaken. In: R. Halkes

&R.G.M. Wolbert (red.). Docent en methode.Bijdrage tot de Onderwijsresearchdagen 1984 teTilburg Lisse: Swets & Zeitlinger, 1985. (pp.23-41) Scheerens, J., Evaluatie-onderzoek en beleid. Me-thodologische en organisatorische aspecten.Harlingen: Flevodruk, 1983a.Scheerens, J., Hei sectoronderzoek: onderwijson-derzoek in de marge van wetenschap en beleid?Een studie naar het functioneren van het beleids-gerichte onderzoek in het kader van enkele lan-delijke onderwijs-innovatieprojecten. Harlin-gen: Flevodruk, 1983b. 87 Pedagogische Studiën ?


