
? Over de effecten van invoering van blok- enprojectonderwijs werd gerapporteerd op basisvan uitgebreide evaluatie van het onderwijs-proces, de studieresultaten en studiemotivatie(Van Woerden, Grunefeld en Ruijter, UT).Onderzoek met de Inventaris LeerStijlen (ILS)binnen het hoger technisch onderwijs werdgepresenteerd door Floris (Hs Eindhoven); hijging na of de ILS een betrouwbaar en bruikbaarinstrument is voor diagnose, advies, begelei-ding en beleid in een HBO-opleiding. Ookonderzocht hij in welke mate de oorspronkelijkgeconstateerde leerstijlen binnen de KUB ookVoorkomen bij de betreffende HBO-opleidingen of de samenhang tussen verwerkingsactivi-teiten, regulatieve activiteiten, mentale model-len, en leeroriëntaties bij beide groepen studen-ten vergelijkbaar zijn. Meer op microniveauv^as een bijdrage van Van Dijk, Van den BergVan Keulen (TUD) over een exploratiefonderzoek naar werkvormen in colleges omstudenten te activeren, uitgevoerd via vier*^ase-studies in het

Mechanica onderwijs van deTu Delft. De laatste bijdrage (Klaassen enSnippe, TUD) betrof de problematiek van'nstructie in het Engels, met name de aanwij-zing dat een goede beheersing van de Engelsetaalvaardigheid weliswaar een noodzakelijke•naar onvoldoende voorwaarde lijkt te vormen^oor de kwaliteit ervan. Met als conclusie datcompenserende didactische handelingen eenevenzo belangrijke component vormen voor deinformatieoverdracht. In de derde papersessie presenteerde Sluijs-?^ans een paper over het gebruik van 'self-,peer- en co-assessment in het hoger onder-'^Vs'-, op basis van literatuuronderzoek gaf zijeen overzicht van de stand van zaken en aanbe-velingen voor verdere ontwikkeling. Onder leiding van Van Hout (UvA) werdtenslotte in een forum gediscussieerd over het'hema 'Terug- en vooruitblik onderzoek hogeronderwijs', met name over de thema's, priori-teiten en organisatie van onderzoek en ontwik-'^^lingsactiviteiten. Samenvattend: het thema 'Hoger Onder-lijs'

kreeg veel belangstelling en was op dezeORD goed vertegenwoordigd met drie sympo-sia, een forum en drie papersessies met in totaal24 bijdragen, nog afgezien van de vele bijdra-ë^n in andere ORD-thema's. Zie daarvoorelders in deze kroniek. Onderwijs en Samenleving (H. Dekkers, ITSNijmegen en R. Bosker, Universiteit Twente). Met drie symposia, negen losse papers en eenkey-note lezing was het thema 'Onderwijs enSamenleving' kwantitatief, maar ook kwalita-tief, sterk bezet. Leune gaf in zijn key-note lezing een over-zicht van de belangrijkste ontwikkelingen in desamenleving die onvermijdelijk repercussieszullen hebben op de toekomstige inrichting envormgeving van het onderwijs. AlhoewelLeune zelf aangaf dat de meeste consequentiesuiteindelijk niet dramatisch zijn ('oude wijn innieuwe zakken'; zo vertaalt het vraagstuk vande multiculturele samenleving zich bijvoor-beeld uiteindelijk in de bekende roep om deintegratiefunctie van het onderwijs), toch zijner ook enkele noviteiten:

De opkomst van ICTen het bijgevolg verminderende belang van tra-ditionele kennisoverdracht in het onderwijs, deherbezinning op de overheidstaken bij toene-mende deregulering en decentralisering (eneventuele verdergaande privatisering), en detoenemende druk op de school als opvoedendeinstantie bij het afnemend belang van traditio-nele socialiseringskaders als vereniging, buurten kerk. Alsof bedoeld om deze laatste stelling teadstrueren, werd er dit jaar in een aantal papersaandacht besteed aan programma's voor bevor-dering van sociale competentie en naar varia-ties in de sociaal-emotionele ontwikkeling vanleerlingen in het primair onderwijs. De conclu-sie van een bijdrage van Peetsma en Roeleveldover dit onderwerp: hoe beter het psychosoci-aal functioneren van leerlingen, hoe beter hunprestaties en omgekeerd. Dit laatste paperkwam aan de orde in een symposium rond hetPRIMA-cohort, waarin na al die jaren OVB-beleid eindelijk eens onderzoek werd gepre-senteerd (door

Van Langen, Vierke en Dek-kers) naar verschillen in succes van het beleidtussen de Onderwijsvoorrangsgebieden. Devraag bleef echter of het gemiddelde niveauvan presteren wel een deugdelijke indicatorwas voor succes, en of het niet beter zou zijnmet name de relatieve of absolute onderwijs- studunpositie van de achterstandsgroepen daartoe tehanteren. Een belangrijke plaats in het sympo-sium werd ingenomen door de achterstands-problemen van de autochtone leerlingen. 357 pedagogische



? Driessen concludeerde dat de taal- en reken-prestaties van Friese kinderen het zwakst zijnen die van Limburgse kinderen het best. Voortsbleek uit zijn onderzoek het gebruik van destreektaal niet systematisch samen te hangenmet de taalvaardigheid van leerlingen. Dron-kers en Dekkers hielden een pleidooi voor eennauwkeuriger bepaling van de sociale en eco-nomische achterstand van leerlingen danmomenteel met de gewichtenregeling gebeurt.Deze nauwkeurigere aanpak bleek desge-vraagd echter nauwelijks betere voorspellingenop te leveren voor de achterstand in de presta-ties van de leerlingen. Van de Grift presenteer-de gegevens waaruit bleek dat het percentagebasisscholen met een meerderheid van leerlin-gen met het gewicht 1.25 (autochtoon, laagmilieu) vooral onder invloed van de gewijzigdegewichtenregeling daalde van 22% in 1993naar 4% in 1997. Een sterke concentratie vandeze scholen, waarin door de aanscherping vande gewichtenregeling sprake is van een

strin-gentere problematiek, doet zich voor in denoordelijke provincies. Het tweede grote cohortsymposium betrofhet voortgezet onderwijs onderzoekscohortVOCL. De bijdragen richtten zich op interco-hortvergelijkingen, de voorspelling van presta-ties in HAVO-5 en VWO-5, de vergelijkingvan cohort 1989 en 1993, en de relatie tussengezinskenmerken en prestaties. Dat zittenblij-ven in de eerste fase van het voortgezet onder-wijs veelvuldig voorkomt en bovendien niethelpt, was de slotsom van een bijdrage vanReezigt en Guldemond: vergeleken met verge-lijkbare leerlingen die niet doubleerden hebbende zittenblijvers een verhoogde kans opafstroom naar een lager schooltype, op het nietbehalen van een diploma, en op een stopzettingvan de onderwijsloopbaan na de eerste fase. Opde MAVO en het VWO hebben ze bovendien -net als de niet-zittenblijvers - ook nog eens eenkans van 1 op 3 om in de bovenbouw te dou-bleren. Den Boer presenteerde gegevens overvoortijdig schoolverlaten,

waaruit bleek dat 2op de 3 drop outs uiteindelijk werk vinden ofterugkeren in het onderwijs. Hier bleek overi-sruD/f« gens ook het nadeel van grootschalig cohort-onderzoek: aangezien het CBS in het VOCL-cohort alleen de leerlingen in het voltijdsdagonderwijs volgt, blijft het schimmig welkeleerlingen nu wel of niet echte schoolverlaters 35S pedagogische zijn. Den Boers conclusie dat meer dan 10%der leerlingen uiteindelijk geen startkwalifica-tie zal halen, leek dan ook zwaar aangezet. Datbleek bijvoorbeeld uit een bijdrage van Porten-gen en Dekkers die intensief voortijdigeschoolverlaters uit een ander grootschaligcohortonderzoek (LEO-OVB) volgden, en ont-dekten dat veel van hen terugkeerden in een ofandere vorm van onderwijs. Uertz, Dekkers enDronkers presenteerden, op basis van eensecundaire analyse van de VOCL-gegevenseen onderzoek waarin werd nagegaan of derelatieve vaardigheid in rekenen (relatief t.o.v.de taalvaardigheid) de keuze van exacte vak-ken kon verklaren. Dat

bleek deels het geval, albleef de vraag hangen of die relatieve vaardig-heid zijn voorspellende waarde niet zou ver-liezen als ook de absolute vaardigheid in hetvoorspellingsmodel zou worden opgenomen.Wolbers en Van der Velden richtten zich ookop de vakkenpakketten, maar dan op de vraagin hoeverre die voorspellend zijn voor (erva-ren) aansluitingsproblemen in het hoger onder-wijs. Niet de samenstelling van het pakket ech-ter, maar wel de prestaties op de vakken bleekdaarmee samenhang te vertonen. Belangwekkend was dit jaar ook deVlaamse inbreng in het thema. Met name depresentaties over de evaluatie van het zorgver-bredingsbeleid boden interessante vergelij-kingsmogelijkheden met het Nederiandseonderwijsachterstanden- en het Weer SamenNaar School beleid. Zo worden in Vlaanderenbeide initiatieven in één verenigd, waar inNederland een duidelijk onderscheid wordtgemaakt in de bestrijding van individuele(WSNS) en collectieve achterstanden (OVB/GOA).

Onmiskenbaar bleek uit de presentatie^van Verhaeghe, Vanobbergen en Vansieleg'hem hoe problematisch het is de werking vanhet beleid aan te tonen bij ontstentenis vangoede vergelijkingsmogelijkheden. De conclu-sie dat ook het Vlaamse zorgverbredingsbeleid niet erg doelmatig is geweest, zouden we danook niet graag voor onze rekening wille&quot;nemen. Dat het thema Onderwijs en Samenlevingmeer behelst dan de bestudering van de onge'lijke kansen in het onderwijs werd al duidelij''bij de bespreking van Leune's key-note lezing'en het werd nog eens duidelijk in een symposi'um gewijd aan het openbaar maken van resul-



? taten van scholen. Daarin leverde Luyten empi-rische ammunitie voor de stelling dat vakkenverschillen in moeilijkheidsgraad en dat ditconsequenties behoort te hebben bij de bereke-ning van schoolgemiddelde examencijfers. Ineen andere bijdrage lieten Lam en Hendriksvoorbeelden zien van buitenlandse ervaringenbij het publiceren van schoolresultaten enWezen ze op de onbedoelde neveneffecten: ver-hoogde selectiviteit. Tevens presenteerden zede resultaten van een onderzoek waaruit bleekdat ouders die voor een schoolkeuze staan zichämper door dergelijke gegevens laten leiden.Vos demonstreerde dat een faire vergelijkingvan scholen alleen met statistische techniekenmogelijk is, omdat het in veel gevallen onmo-gelijk is vergelijkbare scholen te vinden omgroepsgewijze vergelijkingen te maken. Bos-ker tenslotte liet zien dat de berekening van dedoor scholen toegevoegde waarde veronder-stelt dat van individuele leerlinggegevensgebruik kan worden gemaakt. Wijzend op

degevaren van indicatoren (o.a. inperking inno-vatief vermogen, fixatie op de indicatoren),concludeerde hij dat het voor kiezende oudersVerstandiger ware als men een indicator zouOntwikkelen voor de toegevoegde waarde dieScholen in de brugperiode leveren. 'Methodologie en Evaluatie (P. Sanders, Cito,'Arnhem) de twee papersessies 'Onderwijskundig'neten' had een groot aantal onderwerpenbetrekking op schriftelijke examens. Glas enAlbers beschreven hoe, met behulp van eenreferentie-examen en de toepassing van item-?&quot;^sponstheorie, voor verschillen in de vaardig-heid van examenkandidaten van verschillendeJaren en verschillen in de moeilijkheidsgraad examens uit verschillende jaren gecontro-'^erd en gecorrigeerd kan worden. In een ande-rs presentatie liet Glas zien hoe met behulp van•temresponstheorie examens geanalyseerd kun-nen Worden waarvan de antwoorden op vragendoor beoordelaars beoordeeld zijn. Door Kre-mers werd uitgebreid verslag gedaan van

deäfname van de tweede generatie afsluitings-'oetsen basisvorming in het schooljaar 1996-1997. De afsluitingstoetsen omvatten behalveschriftelijke toetsen ook practica, onderzoeks-opdrachten en werkstukken. De toetsen van de eerste generatie waren gelijk voor alle school-typen, terwijl die voor de tweede generatiewaar nodig aangepast waren aan de verschil-lende schooltypen. Bij de basisvorming onder-zocht Kleintjes met behulp van de itemrespons-theorie hoe groot de steekproef zou moeten zijnom een evaluatie op basis van pretestgegevenszinvol en verantwoord te laten zijn. Kuhle-meier e.a. onderzochten het effect van moei-lijkheid en spreiding van itemmoeilijkheden opde betrouwbaarheid van de afsluitingstoetsenbasisvorming. Zeer relevant voor het voortge-zet onderwijs was de 'modelgedragscode toet-sen, beoordelen en beslissen' die door Cre-mers-Van Wees e.a. gepresenteerd werd. In degedragscode zijn de kwaliteitsstandaardenopgenomen waaraan de praktische

uitvoeringvan het toetsen, beoordelen en beslissen in hetvoortgezet onderwijs moeten voldoen. Met eendergelijke code zou op schoolniveau en doororganisaties van beroepsbeoefenaren beleidmoeten kunnen worden gevoerd met betrek-king tot het beoordelen van leerprestaties. Overonderzoek naar het mondeling tentamineren inhet hoger onderwijs werd door Starren gerap-porteerd. Uit zijn onderzoek bleek dat bij devoorbereiding voor een mondeling tentameneen groot aantal studieactiviteiten significantmeer worden toegepast dan bij de voorberei-ding van een meerkeuzetoets. Melse en Kuhle-meier rapporteerden over onderzoek naarschrijfproducten die met en zonder ankersbeoordeeld werden. Jansen ten slotte, deed ver-slag van haar onderzoek naar de (on)mogelijk-heden van schaalconstructie in het kader vanevaluatie-onderzoek naar het effect van WSNSmaatregelen. In het symposium 'Adaptief toetsen percomputer' werden vier papers gepresenteerd.Als het doel van een adaptieve

toets het classi-ficeren van een kandidaat in een beperkt aantalcategorieën is, heeft het bepaalde voordelenom bij adaptief toetsen gebruik te maken vantoetsingsalgoritmen. De huidige toetsingsalgo-ritmen gebruiken procedures voor de selectievan items die de Fisher-informatie maximalise-ren. Eggen onderzocht het gebruik van Kull-back-Leibler informatie of relatieve entropie, studichDoor Van der Linden werd beschreven hoeCAT (Computer Adaptive Testing) niet alleenadaptief gemaakt kan worden met betrekkingtot de te meten vaardigheid van de kandidaat


