
? Kroniek De Onderwijsresearchdagen1996 in Tilburg, 4-6 juni 1996 Inleiding (J.N. Streumer, TO, Universiteit Twente, Ensche-de) Van 4 tot en met 6 juni vonden aan de Katho-lieke Universiteit Brabant (KUB) te Tilburgonder auspiciën van de Vereniging voorOnderwijsresearch (VOR) voor de drieëntwin-tigste keer de Onderwijsresearchdagen (ORD)plaats. De organisatie was in handen van desectie Onderwijs- en Opleidingspsychologievan de vakgroep Psychologie van de KUB. Deorganisatiecommissie stond onder voorzitter-schap van prof. Lodewijks. Afgaande op de deelnemerslijst kan het aan-tal inschrijvingen worden bepaald op 461. Mijn persoonlijke indruk, dat er dit jaarminder deelnemers waren dan voorgaandejaren, werd geloochenstraft door de aantalleninschrijvingen die ik vond in vorige versies(1994 en 1995) van de ORD-Kroniek in Peda-gogische Studiën. Kennelijk is het aantal deel-nemers al jaren stabiel, hetgeen een verdienstekan worden genoemd van de organisatoren. Zijslagen

er steeds weer in een aantrekkelijk pro-gramma samen te stellen en trotseren de enor-me concurrentiestrijd die de afgelopen jaren isontstaan in het steeds verder uitdijende 'confe-rentiecircus'. De presentaties (paperlezingen, symposia,postersessies, plenaire lezingen, forumdiscus-sies) waren gegroepeerd in een negental the-ma's, die in deze kroniek alle zullen wordenbesproken, te weten: curriculum, onderwijs ensamenleving, methodologie en evaluatie, lera-renopleiding en leraarsgedrag, beroeps- enbedrijfsopleidingen,<? hoger onderwijs en vol-wasseneneducatie, beleid en organisatie vanonderwijs, leren en instructie en tenslottekrachtige leeromgevingen. De eerste achtgenoemde thema's sluiten aan bij de divisie-structuur van de VOR; het laatste thema werddoor de KUB zelf gekozen. De motivering voordit extra thema werd door Lodewijks als volgtgegeven: &quot;We hebben voor dit centrale themagekozen, omdat wij er via ons werk in toene-mende mate van overtuigd raken, dat we

aaneen fundamentele heroverweging toe zijn tenaanzien van de wijze waarop wij gewend zijnom scholen en scholing in te richten. De&quot;gewone school&quot; slaagt er - ondanks allegoede bedoelingen en inzet - nauwelijks nog inom leerlingen tot het hoogwaardige leren tebrengen waar het eigenlijk om zou moetengaan&quot; (Programmaboek ORD 1996, p. 2). 46 PEDAGOGISCHESTUDIËN 1997 (74) 46-63 Zou prof. De Klerk een soortgelijke gedach-tengang hebben gehad toen hij in zijn ope-ningstoespraak op dinsdagavond de knuppel inhet hoenderhok gooide met de mededeling datde onderwijskunde in Nederland, wat hembetreft, zijn langste tijd wel had gehad. Overfundamentele heroverweging gesproken! Vol-gens De Klerk zullen de kracht en overlevings-kansen van de interdisciplinaire onderwijskun-de afhangen van de mate waarin individuelewetenschappers excelleren in één van de basis-disciplines van de onderwijskunde. De onder-wijskunde moet het dus hebben van

mono-disciplinaire georiënteerde wetenschappers!Ook heeft De Klerk ernstige twijfels over dekwaliteit van onderwijskundig onderzoek.Onderwijskundigen mogen blij zijn dat hunonderzoek niet is beoordeeld met criteria diezijn toegepast bij de onderzoeksvisitatie psy-chologie, aldus De Klerk. Daarmee suggere-rend dat er dan niet veel heel was gebleven vanhet onderwijskundig onderzoek! Heeft deonderzoeksvisitatiecommissie zijn werk dustoch niet goed gedaan? Inmiddels is op de redevan De Klerk gereageerd in het Tijdschrift voorOnderwijsresearch door Creemers, Lagerweijen Verloop, respectievelijk directeur ICO,voorzitter Kamer Onderwijskunde VSNU envoorzitter VOR (Creemers, Lagerweij & Ver-loop, 1996). Op de woensdagmorgen werd gestart meteen plenaire lezing van-prof. Boekaerts: &quot;Deschool van de toekomst, of de toekomst van deschool&quot;. In haar lezing deed Boekaerts verslagvan een project dat zij uitvoert in het secundairberoepsonderwijs. Het gaat daarbij om

eengrootschalig innovatieproject, waarin wordtgeprobeerd het 'studiehuisconcept' te imple-menteren in vier regionale opleidingscentra.Centraal in dit project staat de gedragsverande-



? ring van Studenten, docenten en de schoollei-ding. Het project wordt geflankeerd door eenaantal onderzoeken, gericht op onder andere deleerresultaten van de studenten, de ontwikke-ling van 'algemene' cognitieve, metacognitie-ve en regulatievaardigheden, de beoogdegedragverandering bij de doelgroepen en erva-ringen die worden opgedaan met een zoge-naamd interactief leergroepensysteem. Donderdagmorgen was het de beurt aanprof. Simons om een plenaire lezing te houden.In zijn lezing, met dezelfde titel als die vanBoekaerts, ging Simons in op een groot aantaltrends die op dit moment of in de naaste toe-komst hun invloed (zullen) uitoefenen op leer-processen in scholen. Daarnaast schetste hij hetgewenste verloop van die leerprocessen: vanzelfstandig (samen)werken (fase 1), via zelf-standig leren (fase 2) naar zelfverantwoordelijkleren (fase 3). Ligt in de eerste fase nog denadruk op het uitvoeren van opdrachten doorleerlingen/studenten en het geven van feedbackdaarop door de docent, in de

tweede fase staathet 'leren leren' centraal. In de derde fasewordt een begin gemaakt met 'levenslangleren'. Deze leerprocessen kunnen alleen wor-den gerealiseerd als de school werkt vanuit hetparadigma van de lerende organisatie. Interes-sante onderzoeksthema's die zijn verbondenmet voornoemd 'procesgericht onderwijs' zijnvolgens Simons onder andere: de ontwikkelingvan leerstijlinstrumenten, de ontwikkeling vandiscipline-specifieke en cluster-specifiekevaardigheden, het ontwerpen van procesgerich-te instructie, zelfregulatie, leerprocessen van docenten. In deze kroniek zijn de indrukken van eenaantal ORD-gangers gegroepeerd en beschre-ven rond de eerder genoemde negen thema's.Uiteraard geven de verslagen geen volledig enobjectief beeld van datgene wat in de thema'saan de orde is gesteld. De persoonlijke belang-stelling van de auteurs is richtinggevendgeweest bij de selectie en beoordeling van deonderwerpen. Curriculum (N. Nieveen, TO, Universiteit Twente, Enschede) E>e organisatie

van het thema &quot;Curriculum&quot;had dit jaar de presentaties en symposia onder-gebracht in vier subthema's: (a) aspecten van leerplanontwikkeling; (b) ontwikkelingsonder-zoek op het curriculumdomein en in vakdidac-tiek; (c) aspecten van evaluatie en aansluitingtussen onderwijs en bedrijfsleven; en (d) inter-nationaal vergelijkend onderzoek op het gebiedvan wiskunde- en science-onderwijs. In dezeterugblik zal ingegaan worden op (onderdelenvan) de eerste twee subthema's. Binnen het eerste subthema stonden strategieëncentraal die een bijdrage zouden kunnen leve-ren aan het systematiseren en rationaliserenvan activiteiten binnen het leerplanontwikkel-proces. Boersma (SLO) presenteerde in ditkader een procedure (gebaseerd op ideeën vanImelman) die tot meer rationaliteit zou moetenleiden bij de selectie van leerstof. Opvallend bijdeze procedure is de centrale rol van criteriadie 'cultuurkenners', 'kindkenners' en 'leer-krachtkenners' hanteren bij het bepalen van derelevantie en geschiktheid van

leerstofmhou-den. De groep cultuurkenners kan daarbijbestaan uit één of meerdere journalisten, verte-genwoordigers van kerkgenootschappen, poli-tici, filosofen en vakbondsmedewerkers. Degroep kindkenners kan bestaan uit ontwikke-lings- en leerpsychologen, pedagogen, school-directeuren, leerkrachten en deelnemers inouderraden. Bij de groep leerkrachtkenners kangedacht worden aan schoolbegeleiders, PABO-docenten en medewerkers van landelijke peda-gogische centra. Het betrekken van deze ken-ners bij leerstofselectie contrasteert met depraktijk in Nederland die laat zien dat vooraldeskundigen (ontwikkelaars, opleiders enonderzoekers), overheid (als opdrachtgever) endienstverleners (leraren en hun begeleiders)betrokken zijn bij de onderhandelingen over deontwikkeling van kerndoelen en examenpro-gramma's. Om voor een betere verankering tezorgen van leerstofkeuzen in de samenleving,werd de voornoemde procedure toegepast bin-nen het SLO-project &quot;Aardrijkskunde in

dePABO&quot;. Een interessante uitkomst was dat deredeneringen en de daaraan ontleende criteriain eerste instantie nauwelijks vakspecifiek ble-ken te zijn. Hoewel het hier om een onderzoek tLtcoeiscneging van beperkte omvang, wordt voorgesteld studunom de reikwijdte van de criteria uit te breidennaar de overige zaakvakken. Overigens dienthierbij wel opgemerkt te worden dat met dezeprocedure geen antwoord wordt gegeven op het


