
? Kroniek Het AERA-Congres 1993,Atlanta Introductie (N. Verloop, RijksuniversiteitLeiden) Het jaarlijkse AERA-congrcs werd dit jaar ge-houdeti in Atlanta. Ook dit jaar weer waren, indeze bij uitstek Amerikaanse stad van CocaCola en CNN, de niet-Amerikanen ruim-schoots vertegenwoordigd, niet alleen als con-gresbezoekers maar ook als paperlezers. Het thema van dit jaar was &quot;The art andscience of educational research and practice&quot;.Als selectiemiddel voor de inhoud van hetgeenmen te verwachten heeft bij een AERA-congres heeft zo'n congresthema weinig te be-tekenen. De AERA heeft al een lange traditievan relatieve autonomie van de verschillendedivisies. Binnen deze divisies wordt over lo-pend of recent afgesloten onderzoek gerappor-teerd en dit laat zich uiteraard niet sturen opbasis van een thema dat door de congresleidingwordt vastgesteld. Op een andere wijze is ech-ter de keuze voor een dergelijk thema wel vanbelang, namelijk als een treffende illustratievan de enorme diversiteit in de duizenden

bij-dragen die te beluisteren waren. Het themageeft immers aan dat zowel 'research' als'practice' aan de orde waren en dat deze boven-dien nog konden worden opgevat als zowel'art' als 'science'. De 'program chair', Don-moyer, maakte van deze nood een deugd doorte stellen dat juist in deze enorme diversiteit dekracht van deze conferentie gezocht moestworden en dat althans deze diversiteit als ietsconsistents in de AERA-congressen kon wor-den gezien (&quot;A celebration of diversity&quot;). Eenonmiskenbaar voordeel van een AERA-congres is inderdaad dat elke congresganger indit enorme aanbod wel een aantal waardevolleen bij zijn of haar directe interesse aansluitendezaken kan vinden. Voorwaarde is grondigebestudering vooraf van het lijvige programma-boek (waarin alleen al 400 pagina's nodig zijnom de titels van de bijdragen op te sommen). Wat de vormgeving betreft, het experimen-teren met nieuwe formats die afwijken van detraditionele paper-, symposium en poster-presentaties gaat nog steeds door. De als

'expe-rimental' aangeduide sessies hadden alle totdoel een meer intensieve interactie tussen de'toehoorders' te bewerkstelligen, hetgeenuiteraard slechts aangenaam is als deze toe-hoorders iets substantieels te melden hebben. 460 PEDAGOGISCHESTUDIËN 1993 (70) 460-474 In de hier volgende rapportage is, net zoals en-kele jaren geleden al eens gebeurd is, gekozenvoor een divisie-gewijze aanpak in plaats vaneen aanpak waarbij over allerlei specifieke on-derwerpen wordt geschreven. De bedoeling isdat hierdoor een globaal beeld van het congresals geheel ontstaat, al blijft er natuurlijk, opbasis van de interesses van de betrokkenen,sprake van een selectie van datgene wat binnende diverse divisies aan de orde geweest is. Aande auteurs is gevraagd vooral in te gaan op dealgemene trends die binnen de divisies zicht-baar waren. Van de 11 divisies komen er 5 nietaan bod. Dit betreft de wat minder omvangrijkeof nogal specifiek Amerikaans ingevulde divi-sies. De 6 besproken divisies bestrijken hetovergrote deel van

hetgeen in het Nederlandsetaalgebied onder 'onderwijskunde' of 'onder-wijswetenschappen' wordt verstaan. Divisie B: Curriculum studies (J. J. H. van denAkker, Universiteit Twente) Het meest opvallende kenmerk van het pro-gramma van de Curriculum-divisie betrof ditjaar niet de inhoud maar de vorm. De variatieaan onderwerpen was zo mogelijk nog bonterdan anders; duidelijke inhoudelijke zwaarte-punten heb ik niet kunnen ontdekken. Nadruk-kelijk afwijkend was de alternatieve wijzewaarop het aanbod gestructureerd was. Bij de(39) symposia (sets van gecoördineerde pre-sentaties) werd dikwijls geëxperimenteerd metmanieren om het zaalpubliek nadrukkelijk bijde discussie te betrekken. De gebruikelijke pa-persessies (waarbij een stuk of vijf losse pa-pers, met vaak twijfelachtige samenhang, on-der één noemer worden samengebracht,waarna een discussiant de ondankbare rol heeftiets zinnigs over het geheel te zeggen) warendit maal achterwege gelaten. In plaats daarvanwas (in samenwerking met Division G: SocialContext

of Education) een grote eendaagse



? Poster Fair georganiseerd waarin de auteursvan alle 85 curriculumpapers zich afzonderlijkvia hun posters konden manifesteren en metgeïnteresseerden in discussie treden. Naar mijnindruk is die formule goed bevallen. Vooral deinteractie tussen de deelnemers - en daar iszo'n conferente toch vooral voor bedoeld -was aanzienlijk groter dan bij de meer traditio-nele aanpak. Mij persoonlijk viel op dat de watopener werkwijze leidde tot meer contacten enuitwisseling van papers en ervaringen met devele aanwezige onderzoekers uit andere, niet-Amerikaanse, werelddelen. De drempel totcommuniceren ligt bij postersessies blijkbaarwat lager dan bij plenaire discussies, waarin deAmerikaanse deelnemers veelal domineren. In hoeverre men zich inhoudelijk aangespro-ken voelt door het aanbod, hangt vanzelfspre-kend sterk af van de persoonlijke interesse.Ook dit jaar was kenmerkend voor veel van deAmerikaanse curriculumpresentaties (mendenke met name aan het werk van auteurs alsApple, Giroux e.d.) de filosofische en

ideologi-sche inslag en de kritisch-beschouwende bena-dering, die de papers veeleer op essays dan oponderzoeksrapportages doen lijken. De relatiemet de meer praktische problemen rondom cur-riculumontwikkeling komt dikwijls niet of zeer bescheiden aan bod. Dat wijkt enigszins af vande hoofdstroom in het Nederlandse curricu-lumonderzoek, waar empirisch onderzoek eengrotere rol speelt en het laatste decennium veelaandacht is besteed aan meer pragmatischevraagstukken rond curriculumontwerp, -eva-luatie en -implementatie. Duidelijke sporendaarvan kan men aantreffen in het recente'Handboek Curriculum: modellen, theorieën,technologieën, (onderredactie van W. J. Nijhofet al., uitgegeven door Swets & Zeitlinger). Die geringe wisselwerking tussen curricu-lumtheorie en onderwijspraktijk in veel van deAmerikaanse curriculumpresentaties op deAERA is voor een deel te wijten (zo luidt al-thans de verklaring van een Amerikaanse col-lega) aan het feit dat veel van de auteurs docentzijn aan graduate schools waarin met

name dePh.D. (of Ed.D) studenten primair opgeleidworden voor universitaire posities en niet voorbanen op het terrein van curriculumontwikke-ling of iets dergelijks in de real world. Een der-gelijke oriëntatie herbergt het risico van een zichzelf reproducerende, ietwat inteeltachtigewetenschappelijke discussie. Een andere consequentie van de geringehoeveelheid op de praktijk gericht onderzoek isdat auteurs van handboeken op het terrein vancurriculumontwikkeling hun voorstellen nau-welijks kunnen baseren op resultaten van empi-risch onderzoek naar ontwikkelstrategieën eneffecten daarvan. Een succesvol auteur op ditterrein vertelde me dat zijn uitgever (uit com-merciële motieven) grote druk uitoefende ommet een nieuwe, gereviseerde versie op demarkt te komen, maar dat hij daar zelf grote re-serves bij had. Immers, op welke empirisch ge-fundeerde uitspraken in de literatuur zou hijnieuwe voorstellen moeten baseren? In dit verband is het interessant terug te grij-pen op een symposium dat vorig jaar (AERA-conferentie,

1992, San Francisco) belegd werdter gelegenheid van het verschijnen van het'Handbook of research on curriculum' (metPhilip Jackson als editor, uitgegeven doorMacmillan). Hoewel dat alleen al door zijn om-vang (1088 pagina's) imponerende boek eenzeer waardevol overzicht bevat van het curricu-laire kennisbestand, luidde een door meerderediscussianten geuit kritiekpunt dat de betoog-trant in veel hoofdstukken wel erg afstandelijken beschouwend was en dat het boek wel ergweinig praktisch houvast bood. En dat terwijlJackson in zijn inleidende hoofdstuk (Concept-ions of curriculum and curriculum specialists -boeiend voor de fijnproevers) schrijft over detoekomst van &quot;curriculum as a field endeavorwhose central professional task is that of givingadvice to practitioners as they try to improvethe curriculum&quot; (p. 34). Vanuit een dergelijkgezichtspunt is naar het oordeel van sommigenin het boek te weinig aandacht besteed aanpraktisch relevante onderwerpen als: de rol vanuiteenlopende deelnemers aan

curriculum-ontwikkeling, de positie en het functionerenvan leraren (het bestuuriijke perspectief zouoverheersen), curriculaire problemen inschoolvakken, en concrete procedures voorcurriculumontwikkeling. Jacksons reactie opde kritiek tijdens het symposium was enigszinsrelativerend: er was geen praktisch how-to-do studiënboek nagestreefd, het curriculumdomein is nueenmaal vol onzekerheden, en men dient zichte realiseren dat dit pas het eerste (maar waar-schijnlijk ook het laatste!) curriculum-



? handboek was dat deze eeuw verschijnt. Al-tliaiis in Amerika, zullen wij er zelf ter verdererelativering maar aan toevoegen, want naasthet bovengenoemde, recente Nederlandsehandboek kunnen we bijvoorbeeld ook wijzenop het in 1983 verschenen kloeke Duitse'Handbuch der Curriculumforschung' (onderredactie van Hatneyer et al., uitgegeven doorBeltz). Het grote voordeel van zo'n brede en geva-rieerde conferentie als die van de AERA is na-tuurlijk dat je als curriculumonderzoeker veelinteressants kunt meemaken in andere divisies,waar vaak vele raakvlakken met het curricu-lumdomein zijn, zoals in de divisies A: Admi-nistration (denk aan inhoudelijk onderwijsbe-leid), divisie H: School evaluation and programdevelopment (de overlap is evident) en in divi-sie K: Teaching and teacher education (denkaan de wisselwerking tussen curriculum-ontwikkeling en professionele ontwikkelingvan leraren). En curriculumonderzoekers meteen sterke interesse in ontwerpvraagstukkenkunnen soms het nodige van hun gading vindenin divisie

C (Leaming and Instruction), vooralop het vlak van instructional design, hoeweldaar soms wel weer erg luchthartig wordt om-gesprongen met vraagstukken rondom ener-zijds doelbepaling en anderzijds implementatievan vernieuwingen. Vanuit een curriculair per-spectief klinken de soms stellige beweringenvan instructie-onderzoekers over de doeltref-fendheid van hun oplossingen soms enigszinsnaïef. Enkele afzonderlijke thema's die mij dwarsdoor het programma heen zijn opgevallen, be-treffen: * (Interactieve) video: meer dan in vorige ja-ren was er een sterke aandacht voor het be-nutten van video in de instructie van leerlin-gen, maar ook voor de (na)scholing vanleraren (in opleiding). Opvallend was ookde frequentie waarmee videofragmenten inde presentaties zelf benut werden (en dat opeen conferentie waarin het gebruik van deoverheadprojector in recente jaren nog ta-melijk gering was). * Alternative assessment: vanuit een veelheidaan perspectieven (op terreinen als: curricu-lum, instructie, evaluatie, toetsing, innova-tie,

technologie) groeit de belangstellingvoor andere dan 'traditionele' toetsvormen.Allerlei verwante termen zijn in omloop:performance/ authentic/ portfolio assess-ment. Een basismotief lijkt de overtuigingdat 'alternatieve' vormen van het bepalenvan leervorderingen kunnen bijdragen aanonderwijsverbetering. Ondanks de variatieaan begrippen en invalshoeken lijkt ersprake van convergerende benaderingen diede komende jaren volop in de schijnwerperszullen staan.* Veel aandacht voor zogenaamde collabora-tive projects: vormen van samenwerkingtussen universitaire onderzoekers enscholen/leraren, waarin gezamenlijk ge-streefd wordt naar praktijkverbetering.Sommige cynici spreken uit dat de motie-ven voor dergelijk actie-onderzoek - ommaar eens een al weer wat gedateerde termte gebruiken - vooral samenhangen metverminderde onderzoeksbudgetten diedwingen tot meer kleinschalig opereren.Mits die projecten, door een uitgekiende enmethodologisch zorgvuldige aanpak, ookleiden tot wetenschappelijke kennisgroei,lijkt me

dat echter een goed voorbeeld vanhoe men van de nood een deugd kan maken. Enigszins verwant aan deze laatste trend (kop-peling van onderzoek en praktijkverbetering)was een vanuit de UT (Plomp en Van den Ak-ker) in samenwerking met Walker (StanfordUniversity) georganiseerd symposium over'Development research in curriculum', waarinvoorstellen over ontwerpgericht ofwel ontwik-kelingsonderzoek op het curriculumdomein^gepresenteerd en bediscussieerd werden.Vooral de wijze waarop het ontwerpen en eva-lueren van kwaliteitsrijke curriculumproduk-ten gepaard kan gaan met het genereren en be-proeven van curriculumstrategische kennisstond daarbij centraal. Ook hier lijkt sprake vaneen benadering <Jie de komende jaren veel (her-nieuwde) belangstelling zal ondervinden van-uit zowel wetenschappelijke als beleidsmatigeen praktische kringen. Enkele kernthema's indit verband zijn: systematisering van ontwerp-benaderingen, intensivering en benutting vanformatieve evaluatie, verheldering van func-ties van

curriculumprodukten binnen dikwijlsveelomvattende innovatieprogramma's,efficiency-overwegingen bij ontwikkelstrate- 462 fiCDAGOGISCHC STUDliN



? gieën en gerichte toepassing van informatie-technologische hulpmiddelen. Voor wie naar aanleiding van deze schets deverzuchting mocht slaken dat het curriculum-domein wel erg breed en vaag is, besluit ik meteen ander citaat van Jackson (o.e., p. 37): &quot;Theboundaries of the field are diffuse, so much sothat one may wonder sometimes whether it hasany boundaries at all. To some, that condition istroublesome; to others, it is exhilarating; to all,it can become confusing at times&quot;. Divisie C: Learning and instruction (S. Dijkstra,m.m.v. T. de Jong en J. J.G. van Merriënboer,Universiteit Twente) Algemeen Tijdens de AERA annual meeting viel het op-nieuw op dat in vergelijking met onze grotebuurlanden, de Nederlandse onderwijskundi-gen hun wetenschappelijke produktie metname aanbieden aan Amerikaanse collega's.Dit geldt eveneens als een vergelijking met Ja-pan gemaakt wordt. Het aantal Nederlandsedeelnemers was overigens zeker het dubbelevan het aantal dat een presentatie verzorgde.Het is duidelijk dat

de Nederlanders vrij veelgewicht hechten aan de onderwijskundigetheorieën die in de Verenigde Staten van Ame-rika ontwikkeld worden. In Tabel 1 wordt eenoverzicht gegeven van de aantallen personenuit enkele ons omringende landen en Japan dieop de een of andere wijze - symposium, lezing,poster, e.d. - een bijdrage op de AERA ver-zorgd hebben. Ongeveer 95% van de bijdragenworden verzorgd door personen, die uit de Ver-enigde Staten en Canada afkomstig zijn. Uit dietwee landen betrof dat dit jaar in totaal 3896personen, terwijl het totale aantal bijdragen4108 was. De gegevens uit Tabel 1 dienen te-gen deze achtergrond geïnterpreteerd te wor-den. Tabel 1 Aantal personen uit enkele Europese landen en Ja-pan, dat in 1991, '92 en '93 op de AERA annualmeeting een presentatie verzorgd heeft 1991 1992 1993 Engeland 37 42 24 Duitsland 12 12 10 Japan 10 3 1 Zweden 12 6 5 Noorwegen 5 7 9 Nederland 33 35 38 In vergelijking met de jaren zestig en zeventigis er de laatste tien jaar sprake van een

volledigeommezwaai in de bestudering van leren en in-structie. In de eerstgenoemde periode lag de in-teresse in het volgen van het probleemoplossenen leren met name op het effect van 'feedback'en het proces van informatieverwerking. Deproblemen die werden bestudeerd waren door-gaans goed-gestructureerd, de interpretatie vanhet proces vond plaats binnen de psychologievan de informatieverwerking, de instructiewerd vorm gegeven door ontwerptheorieën,waarin 'systeem controle' een belangrijke rolspeelde. Thans ligt de nadruk op de bestuderingvan de constructie van kennis door de leerlingen op vormen van 'vooruitkoppeling' in de in-structieve programma's. In de programma'skrijgen de leerlingen mogelijkheden aangebo-den om in verschillende richtingen verder tegaan, afhankelijk van verschillende doelen ofniveaus van interesse in het gebied. De inter-pretatie van het verloop van het leerprocesvindt plaats binnen constructivistische ideeënover verwerving van kennis en vaardighedenen binnen theorieën over

leerlingcontrole enzelfsturing. Hoewel de zelfstandige ontwikkelingen in decognitieve psychologie de ommezwaai beïn-vloed hebben, is deze zeker mede geïnspireerdop de ontwikkelingen in de informatietechno-logie. Het beschikbaar komen van pro-gramma's als 'Hypertext', de multimedia aan-pak, de toename in rekensnelheid van decomputer, gecombineerd met de miniaturise-ring van het apparaat, waardoor deze op groteschaal bruikbaar werd in het onderwijs, hebbenhet mogelijk gemaakt de aandacht veel meer terichten op het begin van het onderwijsleer-proces en op het exploreren van het instructievemateriaal. Tijdens sommige AERA poster- 463 PEDAGOGISCHE STUDIËN


