
? J. NIJHOF en J. SCHEERENSfaculteit der Toegepaste OnderwijskundeUniversiteit Twente 'n deze slotbijdrage willen we beknopt terug-blikken op een aantal saillante aspecten vanbeschreven evaluatiestudies, en wel waarl^pt betreft de produktgerichtheid en de orga-?^isatorische configuratie van de evaluatiestu-'&quot;ss, de designs, en de bruikbaarheid van de fesultaten. ^''odukt- versus procesevaluatie de discussies over de kwaliteit van het on-^^rwijs is de laatste jaren steeds duidelijker&quot;^t accent komen te liggen op de resuhatenhet onderwijssysteem en in het bijzonderde effecten van voorgenomen of voor te ne-•^en innovaties (Scheerens, 1989). De bijdra-êen van Peschar, van Van der Werf en Tesser,van Wijnstra verschillen uiteraard in aan-maar beogen in wezen leereffecten op te^Poren van interventies in het onderwijs-systeem. 'ndien we de dimensie produktgerichtheid^^rsus procesgerichtheid als

ordeningscriteri-hanteren dan vallen de bijdragen gerichtde evaluatie van het INSP duidelijk onderprocesgerichtheid. Dat ligt ook wel voor de&quot;änd, omdat het INSP veel meer als een sti-U^ulerend ontwikkelingsprogramma is aange-diend dan als een programma waarvan de ef-®«en op het niveau van leerresultaten vanaf aan duidelijk waren. Het doel was nietmeten van leerprestaties maar nagaan of® beoogde managementdoelen gehaald wa-l^n. Het INSP kent een lange implementatie-voor leereffecten in termen van leer-P'&quot;estaties was het nog te vroeg. I^e andere evaluatiestudies, PPON, OVBbasisvorming, hebben een uitgesproken en^^Pliciet doel, nl. vaststellen wat het effect1 onderwijs is aan de hand van metingenPeilingen) en wel in vergelijkende zin op het gebied van taal, rekenen, wiskunde, natuur-wetenschappen, etc. Ten behoeve van basisvorming is, door allecontroverses, nog geen langdurige

vergelij-kende studie uitgevoerd. Peschar geeft aandat ondanks het feit dat basisvorming nog nietis ingevoerd vooraf een zinvolle discussie mo-gelijk is over de wijze van effectmeting. Hetuiteindelijk doel van de door hem gepresen-teerde studie is een uitspraak te kunnen doenover de relatie tussen leereffecten, leerling- enschoolkenmerken. Daaruit valt af te leiden ofbasisvorming ertoe doet of niet. Dat biedt eenzakelijke grondslag voor een discussie overbasisvorming. De ideologische discussie overgelijkheid en ongelijkheid kan er vermoede-lijk mee geneutraliseerd worden. Wat we kunnen vaststellen is dat de eenzij-dige georiënteerdheid op processen en op be-schrijvend onderzoek alleen verlaten is enaangevuld wordt met voorstudies, vormenvan analytische evaluatie, evalueerbaar-heidsstudies, quasi-experimentele designs enassessmentstudies: vormen van wetenschap-pelijk onderzoek die gebaseerd zijn op

doelra-tionaliteit (Beem & Peschar, 1988; Hofstee,1989). De hier gepresenteerde studies geven blijkvan die georiënteerdheid, al boeten sommigedaarop in door de lastige organisatorischeconfiguraties waarbinnen ze moeten opere-ren. De organisatorische configuratie Evaluaties van innovaties worden in ons landdoor een groot aantal actoren in een bureau-cratische greep gehouden. Ministeries, ver-zorgingsstructuur (SVO, CITO, SLO enLPC's), (para-)universitaire instituten, en on-afhankelijke door de Minister van Onderwijsingestelde commissies maken evaluatief Ne-derland soms tot een vermakelijk gezelschapaandeelhouders. Deze configuratie leidt ooktot langdurige vormen van overleg, waarinsoms minder de kwaliteit van evaluatiedesignster discussie staat dan de vraag wie wat be-hoort te beheren. Daarnaast speelt politiekebias een rol (Scheerens, 1989). De progressie in de Nederlandse evaluatiepraktijk
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? Hoe complex en omvangrijk het Informa-tica Stimuleringsproject ook was, opvallend isen was dat voor deze onderneming, een inter-departementale projectgroep kon worden ge-vormd die leiding kon geven aan het geheel.Dat is een unicum in het overheidsbeleid, ookwaar het betreft de relatief gunstige samen-werking en uitvoering in de evaluatie. Dat ligtbeduidend moeilijker en gevoeliger bij de an-dere projecten, waar doorgaans vele 'afstem-mingsgesprekken' noodzakelijk zijn. Het iskennelijk (nog) niet mogelijk om één deskun-dig instituut of persoon te belasten met eengrootschalige evaluatie. Tyler leidde de natio-nale Eight Year Study in de Verenigde Statenvanuit de University of Chicago in de jarendertig. Fend superviseerde de grote vergelij-kende evaluatiestudies van de Gesamtschulein de jaren zestig in West Duitsland. PPONheeft in de loop der jaren een duidelijke plaatstoegewezen gekregen bij het

CITO. Basisvorming en OVB zijn treffende voor-beelden van langdurige interacties. Nieuwe evaluatiefenomenen Dat die interacties óók vruchten kunnen af-werpen blijkt met name bij die beide projec-ten . Zo startte in 1988 een procedure om te be-palen hoe een evaluatie van de basisvormingzou kunnen worden bedacht. Daartoe werdeen analytische evaluatie opgezet, eengedachten-experiment waarbij op grond vanberedeneerde keuzen door deskundigen van-uit een drietal disciplines evaluatievragen enopzetten werden beschreven (Beem, 1988).Het door de overheid aanvaarde plan voor debasisvorming (WRR, 1986) gaf duidelijk aan-leiding tot een dergelijke actie. Deze analyti-sche evaluatie klinkt door in de bijdrage vanPeschar, met name waar de criteriummatenen het design aan de orde worden gesteld. Het fenomeen van de voorstudie is nietnieuw. Opvallend is wel dat de gepresenteerdeevaluatieprojecten

alle voorstudies kenden opgrond waarvan de uiteindelijke opzetten zijnaangepast of verbeterd. De INSPstudie (zieScheerens' bijdrage) laat zien dat er een evalu-eerbaarheidsstudie heeft plaatsgevonden metals doel na te gaan of het zinvol zou zijn om teevalueren. Een evaluatie van analytische voorstudiesen evalueerbaarheidsstudies zelf is betekenis-vol voor de verdere ontwikkeling van de eva-luatiemethodologie. Aantoonbaar is dat de rationaliteit vanbeslissen t.a.v. objecten van evaluatie en decontext waarin dat moet gebeuren, door dezenieuwe fenomenen aanzienlijk is vergroot.Het verdient aanbeveling bij grootschaligestudies de tijd te nemen voor deze exercities.Ze vergroten de kans op doelmatige opzetten,uitvoeringsmogelijkheden en - naar ver-wacht mag worden - vertrouwen bij politici. De designs en de criteriummaten Bij een vergelijking van de opzetten van enke-le studies valt op dat een model voor

schoolef-fectiviteitsonderzoek heeft gefunctioneerd(Walberg, 1984; Frazer, 1987) dat leerling-kenmerken, achtergrondkenmerken enschoolkenmerken als interactief concept han-teert. De eenduidige lineaire relatie tussenleerhngkenmerk en schoolprestatie als uit-gangspunt is daarmee verlaten. Zo blijkt in destudies van Peschar en van Van der Werf enTesser heel nadrukkelijk gekozen te zijn voorcohortstudies met een vergelijkend karakteren een multi-level analyse. Wijnstra schetst een steekproefonderzoek(matrix sampling) als voorbereiding op meerdiepgaande case studies op scholen om deze tehelpen tot zelfevaluatie te komen. Matrixsampling betekent dat niet iedere leerling ofklas alle opgaven van een meetinstrumentmaakt, terwijl onder bepaalde voorwaardenover alle scholen gegeneraliseerd kan worden-De koppeling tussen matrix sampling en te-rugkoppeling naar scholen waarvoorWijnstra pleit, staat door

deze procedure on-der druk. Terugkoppeling naar scholen is im-mers pas doelmatig, wanneer alle gegevens vanalle leerlingen van alle af te nemen toetsen vandie school in het databestand kunnen wordenteruggekoppeld. Die garantie is niet op voor-hand aanwezig. Vandaar dat case studies wor-den uitgevoerd om na te gaan hoe die terug-koppeling wel gerealiseerd kan worden. Eentweede element is dat de peilingen curriculum-onafhankelijk zijn en vooral een functie heb-ben in het licht van te ontwikkelen en dus tetoetsen eindtermen. Dat betekent ook dat dieterugkoppeling van gegevens nog niet tot con-sequentie heeft dat het onderwijsleerproceskan worden verbeterd. 152 Pedagogische Studiën ?



? De criteria die in de verschillende onder-zoeken worden aangelegd om effecten vast testellen vormen niet uitsluitend leerprestaties.Bij het OVB speelt b.v. het studieadvies in devoorstudie een zware rol. Deze wordt gecorre-leerd met de wijze waarop de OVB-wegingsfactor intern in de organisatie is ver-taald in personeel, begeleiding e.d. Bij latereevaluaties wordt veel nadrukkelijker op cog-nitieve leerprestaties gelet. Bij PPON speelt de prestatie op een meet-instrument een rol. In de onderhavige studievoor rekenen. Een absolute norm is er (nog)niet voor het aanvaardbare rekenpeil. Opval-lend is wel dat het vinden van die norm nieteenvoudig lijkt, waar de beoordelaarsgroepensignificant van elkaar verschillen qua niveau'nschatting. De normatieve schattingen van3'le groepen gaan ver uit boven wat de leerlin-gen feitelijk laten zien. Hier blijkt hoe lastighet is eindtermen eenduidig operationeel opeen bepaald niveau te

formuleren en als zoda-nig te laten beoordelen. Bij het onderzoek naar basisvorming staatde vraag centraal of scholen met basisvorminggekenmerkt worden door een verhoging vande kwahteit van het onderwijs onder constanthouding van leerlingkenmerken. Kwaliteit^ordt gemeten in termen van prestatie- enniet-cognitieve toetsen. Aandacht voor omge-vingskenmerken bestaat daarin dat de invloedvan het curriculum en van de organisatie ge-nieten wordt. Op deze wijze wordt doelratio-neel bezien of een beoogde innovatie werkt.Het regeerakkoord van CDA en PvdA vannovember 1989 heeft inmiddels een lastig fe-nomeen uit de basisvorming gehaald: eindter-nien op twee niveaus. Dat maakt de evaluatiedaarvan en de technische invoering ietwatEenvoudiger, de aanvaardbaarheid voor scho-len vermoedelijk niet. De managementeffecten van het INSP zijn&quot;iet onverdeeld ongunstig. Er is een forse stapVooruit gezet

waar het betreft Nederland teinformatiseren'. Of dat alles voor de scholenZelf nu de grote stap voorwaarts is geweestdient op grond van de resultaten genuanceerd|e Worden bezien. Er zijn te grote verschillen'n projecten en programma's om daarover eengeneraal oordeel te vellen. De trein is in bewe-®'ng gezet. En daarmee komen we ten slotte het laatste element. Bruikbaarheid en het gebruik van de evalua-tiestudies Doel van dit themanummer was te laten ziendat er enige progressie schuilt in de evalua-tiestudies en opzetten. Nieuwe fenomenen alsanalytische evaluatie, evalueerbaarheidsana-lyses, doordachte opzetten in longitudinaalperspectief met multi level analyses betekeneneen sprong vooruit vergeleken met de traditio-neel beschrijvende processtudies. Het denkenin termen van effecten is dominanter en dui-delijker geworden. Daarmee zijn de proble-men niet opgelost, want de designs zijn com-plexer geworden

en vatbaar voor bedreigin-gen. Voor de wetenschappelijke theorievor-ming geldt echter dat sterke designs uiteinde-lijk meer inzicht zullen geven in de wijze waar-op onderwijssystemen functioneren. Daar-door kan beïnvloeding van beleid en van scho-len zelf op termijn ook doelmatig zijn. Evalu-atie is uiteindelijk bedoeld voor de kwaliteits-verbetering van het onderwijs. Literatuur Beem, A.L. (red.), Weten, Redeneren, Raden: eenanalytische evaluatie van de basisvorming. Lis-se: Swets & Zeitlinger, 1988. Fraser, B. J. et al., Syntheses of educational pro-ductivity research. International Journal ofEducational Research, 1987,11,1,145-252. Hofstee, W.K.B., Naar een zuiver wetenschappe-lijke opvatting van evaluatie-onderzoek. In: J.Scheerens (red.). Evaluatie: om de kwaliteit vanhet onderwijs. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1989. Peschar, J.L., OP-STAP. Enkele implicaties vande analytische evaluatie voor het evaluatieplanvoor

het voortgezet onderwijs eerste fase (basis-vorming). In; A.L. Beem (red.). Weten, Rede-neren, Raden: een analytische evaluatie van debasisvorming (pp. 85-96). Lisse: Swets & Zeitlin-ger, 1988. Scheerens, J. (red.). Evaluatie: om de kwaliteit vanhet Onderwijs. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1989. Walberg, H. J. Improving the productivity of Ame-rica's schools. Educational Leadership, 1984,41,208, 19-30. WRR Basisvorming in het Onderwijs. Den Haag:SDU, 1986. Pedagogische Studiën 15 3




