
? Was). Zo een synthese-poging is echter nietnieuw. Stanley betoogde dat de vertegenwoor-digers van de 'social reconstructionists move-ment' (o.a. John Childs, George Counts,Theodore Brameld, Harold Rugg en SidneyHook) reeds vanaf de twintiger jaren hebbengeprobeerd om de pragmatistische pedago-giek meer kritisch te maken. Stanley liet zienhoe Brameld, in een poging om pragmatismeen marxisme aan elkaar te verbinden, dezelfdeproblemen aan de orde stelde en in de zelfderichting dacht als de vertegenwoordigers vande critical pedagogy nu. Hij meende dat met deideeën van Brameld en de andere social recon-structionists een waardevolle bijdrage gele-verd zou kunnen worden aan de hedendaagsediscussies. Om dat te kunnen doen is volgensStanley echter gedetailleerd historisch onder-zoek nodig naar deze toch wat 'verloren' gene-ratie van de Amerikaanse pedagogiek. Terw ijl Stanley om positieve

redenen terug-greep op de eigen Amerikaanse traditie gingener ook stemmen op om het continentale kriti-sche gedachtengoed radicaal af te wijzenzodat men ex negativo bij de eigen kritischetraditie uitkomt. Waks verdedigde de stellingdal William James en Theodore Brameld hWcontact met &quot;het publiek&quot; hadden en HenryGiroux nici. omdat deze laatste gebruik zoumaken van 'esoterische Europese bronnen&quot;(zoals f-'oucault. [>crridacn Habermas) die alsfilosofische reconstructie van de I:uropcscervarmp onmogelijk van betekenis zoudenkunnen /ijn voor Amerika. Waks&quot; filovifisch-pcdapopisch cinoccnlnsme kreeg echter niet%ccl bij\al Het b<>\enslaandc laai zien dal de Ameri-kaanse pedagogiek in ccn fase is belanduaarin men de eipen Ikntisch pcdjgopischchiMonc p.iat (hcrK'ni<lcl.l.cn Of öc Ameri-kaanse kritische pcdjpopiel o<A in Neder-land ccn r<il san hclclenis /jl pj-in spelen./«hJjI het kritische

dcnlen. nj aansanlclijlalleen uil bel <v>sicn nu ivl sanuil hei westenl'>t ons .-41 li>mcn. /jl in de i.xknmst nKvtcnMijlen ! rn ,urri, ulum' t nt*f riiif ft J m rntr In .Jf lirrn >» 'U .)iKU»Mf .-.f« nali.» i urth ul» »rtiifili «.» tifr.vl |n .Jr V f>ff.f.Jf Si*un U»l»»l F'*^' »••rtrend is in deze richting. President GeorgeBush heeft een reeks algemene nationaleonderwijsdoelen voor het jaar 2000 vastge-steld. Uit de Gallup-opiniepeilingen van 1989blijkt dat 70% van de Amerikaanse bevolkingvoorstander is van nationale eindtermen.Eveneens 70% is voor een nationaal curricu-lum en 77% voor een systeem van landelijkeexaminering. Op dit moment zijn er peilings-onderzoeken in 37 staten, er is een model-curriculum voor het primair en secundaironderwijs vervaardigd en er worden landelijkeexamens voor de lerarenopleiding ontwik-keld. Smith constateerde dat er nationale doe-len, inhouden, raamleerplannen, toetsen,eindtermen en inhouden voor de

lerarenoplei-ding zijn en vroeg zich af hoe lang het natio-nale curriculum nog op zich kan laten wach-ten. Hij gaf twee argumenten voor ccnnationaal curriculum: de verantwoordings-plicht enerzijds en de vergelijkbaarheid vanscholen anderzijds. Als scholen zich moetenverantwoorden voor hun resultaten, dan moe-ten zij eerst consensus bereikt hebben over hetcurriculum. En als de prestaties en pedago-gisch-didactische werkwijze fair moeten kun-nen worden beoordeeld, dient tevoren eengemeenschappelijk curriculum aanwezig tezijn. anders ontbreekt een vergelijkingscrite-rium. Een vraag voor de jaren negentig is opwelke wijze de top-down benadering bij deontwikkeling van een nationaal curriculumkan worden verbonden met lokaal initiatief ende inspanning om onderwijsgevenden Ie moti-veren om dat curriculum uit le voeren. Volgens Shanker dient het onderwijs in deVerenigde Slaten het serlrouwcn van hetpubliek te

herwinnen door gehoor Ie geven.un de druk van ouders in de nchiing van ccnander sjsiecm van accounlabiliiy DaarvoorIS in ieder pcval n<Hlip dal er ccn nationaalcurriculum vsofdl vasipcslcid Hel bclanprijV-sic atpumcrl dat hi) hicrv<v>f naar vorenhrathl wa\ de mobililcil van de ScvcilVinpIVwif vcfhui/inpcn san lc«tlinjrcn ontstaan c»irn pesolpf san hel nnibrclrn van een nalic»-naal tuffKuIum fruitr» in hft IcTfptiKCs I cnnalionaal lurruulum it n<«.>il/4lcli.l maarh>K\ct rrx^l i\ere rvatmnalivjlic faan' In ( ali-(i-ruif kcnl rrxn rrwnvnl«! ccn IpcipUn .lallunfrrfl al» funltlirv tjr>.UIi|lr f iam>f>ffinfrn r«rf».»lKlf pr>Iinf »»n .Jf ..fvjffmiiilmiliIf .1 ff n i>nr<Tn iju» .1»! .'p f*n »»r.ijl pvintfr,.•»UK f I .•r-.i rrw 1*»<,»< t'.»rklw «l<)fcrl ».«?( 11.!.,( I .? »„ \ ,



? Geiger daarentegen typeert het nationaalcurriculum als een oxymoron: een landelijkvastgelegde lessentabel en lokale autonomiezijn begrippen die diametraal tegenoverelkaar staan. Dominante begrippen in deonderwijsvernieuwing van de afgelopen jarenwaren 'local control', 'site-based decisionmaking', 'teacher empowerment' en 'schoolrestructuring'. In 1986 zijn drie zeer invloed-rijke documenten gepubliceerd die indicatiefwaren voor de onderwijsvernieuwing in diejaren: De National Governers' Associationpubliceerde &quot;Time for Results&quot;, de CarnegieForum on Education and the Economy publi-ceerde &quot;A Nation Prepared&quot;, en de EducationCommission of the State publiceerde &quot;WhatNext? More Leverage for Teachers&quot;. De rap-porten speelden een belangrijke rol in hetformuleren van de volgende conclusies: - top-down vernieuwing is een recept voormislukking; - schoolmanagement

moet worden gedecen-traliseerd en het onderwijs moet internworden gedemocratiseerd; - plaatselijke initiatieven en lokale autono-mie zijn bepalend voor effectievevernieuwingen. Sinds de publikatie in 1983 van &quot;A Nation atRisk&quot; had het onderwijs steeds het gevoel datvoorstellen voor onderwijsvernieuwing te verafstonden van de praktijk, terwijl de publika-tie van genoemde rapporten een gevoel vanherkenning oproept. Het onderwijs had reedsbij voortduring gesteld dat hervormingen vol-gens een bottom-up-benadering zouden moe-ten plaats hebben, dat democratische besluit-vormingsstructuren nodig waren en dat deinvloed van onderwijsgevenden en anderedirect bij het onderwijs betrokkenen op debesluitvorming zou moeten worden versterkt.Volgens deze spreker is er wel behoefte aannationale onderwijsdoelen, maar de lokaleautonomie van het onderwijs moet daarbijworden gerespecteerd. Ook

Cross betuigde zich tegenstander vaneen nationaal curriculum. Hij stelde dat erweliswaar een trend zichtbaar is in de richtingvan een nationaal curriculum: de verzameldeleerboeken, die in twintig staten door leer-boekselectiecommissies per staat wordengoedgekeurd, fungeren als een soort informeelcurriculum, terwijl ook de periodieke peilings-onderzoeken een sturende werking hebben inde richting van een nationaal curriculum. Eennieuw soort periodiek peilingsonderzoekwordt echter ontwikkeld waardoor scholenworden geholpen het onderwijs sterker te rich-ten op haar essentiële doelen waaronder wis-kundig leren denken, leren probleemoplossenen het leren toepassen van historische en geo-grafische kennis. Beslissers op alle niveauskrijgen daarbij dan betere feedback over deleerprestaties. Als dit systeem van periodiekpeilingsonderzoek is gerealiseerd, is er volgensde spreker geen behoefte meer aan een

natio-naal curriculum. Het staat bovendien opgespannen voet met de tendens van verder-gaande decentrahsatie in de Verenigde Staten.Op centraal niveau bestaat uitsluitend belang-stelling voor de uitkomsten van het onderwijsen niet voor het curriculum als zodanig. Datmaakt namelijk deel uit van het onderwijs en isniet het produkt van het onderwijssysteem. Erkunnen dus twee verschillen doch comple-mentaire trends worden gesignaleerd: decen-tralisatie van het onderwijsproces en alles watdaarmee samenhangt enerzijds, en centralisa-tie van de informatie over het resultaat van hetonderwijs. Lokale autonomie en zelßeheerKing rapporteerde over een studie naar dewijze waarop in de staat Minnesota wordtomgegaan met de spanning tussen lokaleautonomie en centraal beheer. Genoemdestaat leent zich goed voor de beschrijving vandit probleem omdat het onderwijs aldaarwordt getypeerd door haar sterk

innovatievekarakter en decentralisatie enerzijds en cen-traliserende tendensen anderzijds. Recentecentralistische wetgeving is gericht op het ver-groten van de schoolkeuze van ouders enleerlingen en de zogenaamde outcome-basededucation. Door het inbouwen van markt-economische principes denkt de overheid con-currentie en daarmee kwaliteitsverhoging tebevorderen, ofschoon de grote vraag is ofouders over voldoende informatie beschikkenom op verantwoorde wijze een school te kie-zen voor hun kinderen. Uit onderzoek isgebleken dat circa 40% van de ouders uit puurpraktische overwegingen een school kiest. Hetis daarom niet zeker of genoemde regelgevingzonder meer leidt tot de beoogde resultaten.Ook bij de outcome-based education kandezelfde twijfel worden geuit. De staat heeftwel het beheer over de geformuleerde out-comes, maar de scholen staan vervolgens voorde opgave deze outcomes

om te zetten innieuwe curricula en instructieprocessen. Voor 454 Pedagogische Studiën ?



? Velen lijkt deze benadering te veel op de golfvan meetbare leerdoelen, waarvan is geblekendat het tot weinig of geen verbetering van hetonderwijsresultaat heeft geleid. Van een anderinitiatief, namelijk de oprichting van een prak-tisch gericht onderzoeksinstituut, hetCAREI, wordt meer verwacht. Het doel vandit instituut, dat in het leven is geroepen dooreen aantal districten in Minnesota, is actie-onderzoek te doen in samenwerking met descholen in de desbetreffende districten, omreflectie op de bestaande praktijk te bevorde-ren en heel gericht situatie-specifieke prakti-sche adviezen te genereren voor de transfor-matie van het onderwijs. Dit initiatief is eenteken dat verschillende districten willen uit-stijgen boven de regelgeving op staat-niveau.Als potentieel probleem werd gesignaleerd datde ontmoeting van de onderzoeks- en de prak-tijkcultuur erg lastig kan zijn vanwege deverschillende belangen van onderzoekers

enpraktici. Silberstein en Sabar gingen eveneens in ophet spanningsveld tussen centraal beheer enlokale autonomie. Zij rapporteerden over eenstudie in Israël naar de zogenaamde autonomescholen die op creatieve wijze centrale ver-plichtingen en lokale rechten wisten te combi-neren, waarbij zij geen ogenschijnlijk dwin-gende keuze maakten voor een bepaaldeonderwijskundige ideologie. Substantieel ver-schillende uitgangspunten werden vertaald incurriculumcomponenten en consistent uitge-werkt in de onderwijspraktijk. Hierdoor kon-den de desbetreffende scholen twee klassiekevalkuilen vermijden: het 'pendulum' feno-meen, de vicieuze cirkel van centralisatie endecentralisatie als een voortdurend actie- enreactieproces, en het 'kloof-fenomeen, defrictie die bestaat tussen het formeel en hetoperationeel curriculum. Angus schetste een drietal problemen dievoortvloeiden uit het decentralisatiebeleid inhet onderwijs in

West-Australië. In de eersteplaats bleek het moeilijk te zijn te bepalenwaar de grenzen liggen van de autonomeschool in een gedecentraliseerd onderwijs-bestel. Ten tweede percipieerde het onderwijs-veld de decentralisatie ook als bedreiging vande lokale autonomie, omdat decentralisatiegepaard gaat met centrale regelgeving. Menvreesde daarom dat door het recente beleid hetonderwijs zou verworden tot een speelbal vanlandelijke politieke besluitvorming. Ten derdetrad er een onbedoeld efiect op. Door hetdecentralisatiebeleid en de daarmee gepaardgaande herstructurering van de financieringvan het onderwijs werd het beeld versterkt datschoolverbetering wordt bevorderd door hettoevoegen van functies aan het bestaandeonderwijs en het veranderen van structuren, integenstelling tot het herontwerpen van hetwerk dat scholen verrichten. Zelfevaluatie Bjomdal ging in op de consequenties van hetdelegeren van

bevoegdheden in het zoge-naamde 'upper-secondary' onderwijs inNoorwegen en beschreef een project overpraktijkgerichte zelfevaluatie van scholen.Om binnen het kader van het decentralisatie-proces de regionale en lokale autonomie inovereenstemming te houden met de nationaledoelen voor het onderwijs en een landelijkgelijk niveau van onderwijskwaliteit te waar-borgen, is veel aandacht besteed aan in-serviceopleiding van het management en samenwer-king binnen scholen. Voorts is een projectuitgevoerd ten behoeve van organisatie-ont-wikkeling van onderwijsinstellingen. Parallelhieraan is een project gestart voor schooleva-luatie. Hierin moest een evenwicht wordengevonden tussen de nationale belangen en delokale autonomie. Er is vastgesteld dat deevaluatie gekenmerkt diende te worden doorhaar systematiek en lange termijn gerichtheid.De individuele school diende het middelpuntte zijn van de evaluatie,

terwijl de nationaledoelen als evaluatie-context dienen. Bij destart van het project werd de soms te geringeevaluatie-expertise als probleem ervaren.Andere problemen die werden genoemd, zijn:de kennis over schoolevaluatie is nog beperktevenals de voor de zelfevaluaties benodigdetijd, het gevaar dat het evaluatieproces alsontwikkelingsproces wordt opgevat waar-door er feitelijk geen evaluatie meer plaatsheeft, de vrees dat in de verplichte jaarversla-gen gevoelige resultaten worden opgenomendie men liever vertrouwelijk wil behandelen ende vrees voor centrale kwaliteitsmetingen dieeen bedreiging kunnen vormen voor de lokaleautonomie. Het schoolboek, criteria en de markt (E. vanden Berg, Universiteit Twente) In onze westerse samenlevingen zijn scholenzonder schoolboeken nauwelijks voor te stel- 455 Pedagogische Studiën ?


