
? Kroniek Zesde EARLI-ConferentieNijmegen, 26-31 augustus1995 Algemene indrukken (J.M. Pieters, UniversiteitTwente) Tien jaar na de eerste conferentie in Leuvenhad de EARLI in augustus jl. haar tenten opge-slagen in Nijmegen. Dat de EARLI in de tienjaar van haar bestaan uitgegroeid is tot een vol-waardige Europese onderzoekersorganisatiemoge blijken uit het feit dat niet alleen col-lega's uit Europese landen aan de conferentiedeelnamen, maar dat nogal wat collega's uit deVerenigde Staten de moeite hadden genomennaar Europa af te reizen. De organisatie had alscentrale thema Learning to karn and teachinghow to karn gekozen. Een niet zo verrassendekeuze als men bedenkt dat de lokale organisa-toren zich in belangrijke mate op dit terreinhebben gemanifesteerd. Dit thema kwam over-duidelijk aan de orde in de tien onderzoekdo-meinen die voor de conferentie als organisatie-kader dienden: cognitie en meta-cognitie;ontwikkeling; motivationele, sociale en affec-tieve processen; onderwijzen en

instructietheo-rie; onderwijzen, leren en technologie, en hetontwerpen van instructie; specifieke domei-nen; sociale en culturele context en de huise-lijke omgeving; volwasseneneducatie en be-drijfsopleidingen; hoger onderwijs; enmethodologie en peiling. Het centrale themaklonk ook door in de invited addresses van ge-renommeerde sprekers uit Europa, Japan, Ver-enigde Staten en Canada. De organisatie had,zo vermeldde het programmaboek, meer dan350 presentaties, waarvan ongeveer 200 indivi-duele posters, 76 verschillende symposia, on-geveer 14 demonstraties en ronde-tafel discus-sies, en meer dan vijf workshops en paneldiscussies verzameld. In deze terugblik op de EARLI-conferentiein Nijmegen komen onderzoekers aan bod dieieder vanuit zijn eigen onderzoeksperspectiefeen impressie geeft van de conferentie. In elkvan de te bespreken onderwerpen komt het cen-trale thema aan de orde. Een opvallende con-stante factor in elke bijdrage is het vigerendeconstructivisme, door de auteurs, in

overeen-stemming met de uitgangspunten van hetconstructivisme, op geheel eigen wijze geïnter-preteerd. Deze kroniek pretendeert geen alom-vattend overzicht van de EARLI-conferentie teverstrekken. In plaats daarvan is gekozen voorhet belichten van een aantal thema's en domei-nen. Voor nadere informatie over de hier be-handelde en niet-behandelde thema's en do-meinen verwijs ik graag naar het Abstract-boekvan de conferentie (Aamoutse, C., Jong, F. de,Lodewijks, H., Simons, R.J., Aalsvoort, D. vander, (Eds.) (1995). Abstracts 6th EARLI-conference. Tilburg: MesoConsult). 60 HDAeoaiscHCSTUDIÉM 1996(73)60-74 Meta-cognitie (M.V.J. Veenman,Rijksuniversiteit Leiden) Meta-cognitie was een relevant subthema vanhet EARLI-congres over 'leren te leren'. Eénkey-note, twee symposia en drie poster-sessieswaren geheel aan dit onderwerp gewijd. Bo-vendien werd in zeventien verspreide papers enposters aandacht aan het onderwerp besteed.Opvallend was dat deze bijdragen nadrukkelijktwee

stromingen in de onderzoeksliteratuurvertegenwoordigden. Enerzijds is er onderzoek dat is gericht op derol van meta-cognitieve kennis, dat wil zeggende (declaratieve) kennis die iemand heeft overhet eigen cognitieve systeem. Anderzijds is eronderzoek dat zich richt op meta-cognitievevaardigheden, dat wil zeggen de (procedurele)kennis over hoe men het eigen probleemoplos-en leérgedrag daadwerkelijk stuurt en contro-leert. Dergelijke sturingsactiviteiten als deoriëntatie op de taak, het plannen van activitei-ten, monitoring en evaluatie worden ook welmet de term zelfregulatie aangeduid. Beide onderzoeksstromingen verschillenzowel in studie-object als in onderzoeksmetho-diek. De ene groep onderzoekers is vooralgeïnteresseerd hoe de verwerving van meta-cognitieve kennis wordt beïnvloed door moti-vationele en attributie-processen. Meta-cogni-tieve kennis wordt doorgaans gemeten met be-hulp van vragenlijsten en interviews. Op ditEARLI-congres waren met name Boekaertse.a., Demetriou en Efklides,

Lompschere.a., en


