
? geprobeerd er toch nog wat van te maken, maarhet was, althans voor mij, onmogelijk om mijop zijn theorie te concentreren. Veel mensenliepen trouwens ook de zaal uit. Wat mij is bij-gebleven is dat hij zijn theorie over zeven vor-men van intelligentie heeft uitgebreid met eennieuwe vorm van intelligentie, die hij de exis-tentiële intelligentie noemt. Het betreft devorm van intelligentie die te maken heeft methet centraal stellen van ethische kwesties enlevensvragen. Ook viel mij op dat Gardnervooral evidentie heeft gezocht voor zijn theoriein de evolutietheorie en in multidisciplinaironderzoek. In zijn antwoorden op de vele vra-gen over de onderwijskundige consequentiesvan zijn theorie was hij wat vaag. Hij zou bin-nenkort zijn eigen theorie gaan toepassen inzijn eigen onderwijspraktijk (!). Verder waszijn boodschap vooral dat goed onderwijs eenberoep doet op alle acht de typen intelligentieen dus combinaties heeft van 'narrative',kwantitatief - logische benaderingen, existen-tiële benaderingen,

'hands-on experience' enkunstzinnige invalshoeken. Tot slot noem ik nog enkele opvallenderesultaten van onderzoek: rellectieve portfo-lio's hebben een groot effect op het zelfvertrou-wen en de leerbereidheid van volwassenen enangst en boosheid zijn gerelateerd aan nieuws-gierigheid die op zijn beurt weer correlaties&quot;iet job performance laat zien. De meest interessante ervaring was overi-gens een informeel optreden van Gay Saloniontijdens een symposium over de vergelijkingtussen verschillende typen media. Hij zat al dehele tijd op de punt van zijn stoel en kon zichhijna niet inhouden. Toen de plenaire discus-sietijd aanbrak, stak hij dan ook onmiddellijkVan wal met een scherp betoog: het heeft geenzin om de effecten van verschillende mediategen de zelfde standaard af te zetten. Het gaater juist om dat verschillende typen media(internet, real life, video, e.d.) verschillendetypen uitkomsten realiseren. Zoek dus de ster-ke en zwakke kanten op van de media in plaatsVan het

vergelijkend experimenteel onderzoek. tïivisie D: Measurement and ResearchMethodology (Cees Glas, Faculteit ToegepasteOnderwijskunde, Universiteit Twente) Dit jaar was 'Creating Knowledge in the 2IstCentury: Insights from Multiple Perspectives'het thema van de AERA. Als men het aanbodvan onderwerpen in Divisie D bekijkt, kan menconstateren dat er zeker sprake was van ver-schillende perspectieven in methodologischebenaderingen. Dat wil echter niet zeggen dat erveel communicatie tussen de benaderingenplaats vond. Het menu van Divisie D bestonduit een breed aanbod van kwalitatieve naarkwantitatieve methodologie. Om een indrukvan het spectrum te geven, gaan we eerst naarde sessie 'Qualitative Research Methods: CaseStudies and Others'. Kathleen Everling geefteen overzicht van onderzoeksparadigma's:positivisme, post-positivisme, constructivisme,post-modernisme, feminisme, marxisme enpost-kolonialisme. Everling verklaart 'Post-colonial feminist&quot; te zijn. Als

mogelijke onder-zoeksmethoden beschrijft ze, naast kwantitatie-ve en kwalitatieve methoden, methoden die'arts-based', 'visual', 'historical' en 'philoso-phical' zijn. Uit haar onderzoek blijkt dat haarcollega-docenten zich over het algemeen nietveel aan genoemde paradigma's gelegen latenliggen, studenten blijken er meer in geïnteres-seerd te zijn. Daarna constateert Everling, meteen beroep op Paulo Freire, dat het huidigeonderzoek vooral leidt tot onderdrukking en zevraagt zich af waarom we überhaupt onderzoekdoen. Tenslotte breekt ze dan een lans voor de'arts-based-approach': 'Perhaps the arts canbegin to provide us a way to begin to dialogueabout research'. Het vrolijke publiek in hetovervolle zaaltje stelt geen kritische vragen,het is duidelijk dat de 'measurement Communi-ty' al lang niet meer naar deze sessies komt kij-ken. Dat is jammer, compartimentering is eenbelangrijk principe voor het opslaan van vuur-werk, voor de wetenschappelijke discussie ishet minder bevorderlijk. Op

plaatsen waar onderzoekers elkaar welonlmoelen, kan die ontmoeting echter soms lei-den tot een wal ongemakkelijk samenzijn. Ses-sies waar het label 'constructivisme' in de titelvoorkomt, bestaan vaak uit een combinatie vanpresentaties van onderzoekers die inhoudelijkgeïnteresseerd zijn in het epistemologischewerk van Jean Piaget, onderzoekers die inhou-delijk geïnteresseerd zijn in constructivisme alspedagogisch principe (bijvoorbeeld aanhangersvan de ideeën van John Dewey of onderzoekersop het gebied van onderwijs in exacte vakken)en onderzoekers die het constructivisme als 245



? methodologisch principe omarmen. Een com-binatie van een presentatie van Maria Trifono-va over het getalsbegrip bij Piaget met een pre-sentatie van Julie Rainer over 'constructivistpedagogy in primary classrooms' leidt nietdirect tot een vruchtbare gedachtewisseling. Nauw verwant met de opkomst van het con-structivisme als pedagogisch principe is de ten-dens naar authentiek meten. In hun overzichtvan de bijdragen aan Divisie D van de AERAin 1996 stellen Knoors en Dochy 'De laatstejaren is er sprake van een verschuiving van eentest-cultuur naar een 'assessment'-cultuur; vaneen (puur) psychometrische aanpak naar eenaanpak waarin de aandacht vooral uitgaat naarde authenticiteit van het testmateriaal'. Verdersignaleren deze auteurs een '...stijgende be-wustwording van het niet-authentieke karaktervan examens en het verlies aan geloof hierin alsvalide toetsen van leerresultaten'. Even los vande vraag of deze observatie strookt met de wer-kelijkheid, is het interessant na te gaan of

deverschuiving van psychometrische onderwer-pen naar onderwerpen over authentiek meten inDivisie D zich heeft voortgezet. Divisie Domvatte dit jaar 73 sessies. Uit de titels van desessies was op te maken dat 31 over psychome-trische onderwerpen gingen, terwijl er slechts2 sessies te vinden waren die over authentiekmeten handelden. Daarnaast waren er 10 ses-sies over kwalitatieve onderzoeksmethoden,misschien kunnen we ook die nog rangschik-ken onder een kopje 'verschuiving in de meet-cultuur'. Uit mijn uiteraard nogal informeelonderzoekje blijkt dat de verschuiving naarauthentiek meten, althans in Divisie D, nietverder doorzet. Verder wandelend langs het spectrumkomen we bij de 'measurement community'die behalve in Divisie D ook op de parallel aande AERA gehouden Annual Meeting of theNCME (National Committee for Measurementin Education) bijeenkomt. Weinig theoretischepresentaties dit jaar. Vorig jaar was de meestopmerkelijke theoretische sessie die waar Pätzen

Junker enerzijds^ en Wilson en HoskensAoociscHE anderzijds, concurrerende IRT modellen pre-sTUDitN senteerden voor het analyseren van data vanmultipele beoordelingen. Dit jaar presenteer-den ze een gezamenlijk paper waarin hun bena-deringen vergeleken werden. Het model vanWilson en Hoskens blijkt zeer robuust en een-voudig te schatten, het model van Pätz en Jun-ker lijkt theoretisch beter onderbouwd, maarhun Bayesiaanse MCMC schattingstechniek isop dit ogenblik nog behoorlijk tijdrovend. 246 De nadruk lag dit jaar echter vooral op prak-tische aangelegenheden. Naast 'computerizedadaptive testing', 'differential item functio-ning' en 'test equating' was het belangrijkstetopic 'accountability and Standard setting'. Eenmooi overzicht van de problematiek werdgegeven in de sessie 'Beyond Magical Think-ing: Designing Ideal Assessment and Accoun-tability Systems', onder andere met RobertLinn en Edward Haertel. Om tot een verbete-ring van het onderwijs te komen, zijn er in

deVerenigde Staten plannen ontwikkeld om deprestaties van scholen te evalueren met behulpvan speciaal voor dat doel ontwikkelde toetsen.In Nederland zijn vergelijkbare voorstellengedaan door de Onderwijsraad. De ontwikke-ling van het algemene niveau van het onderwijswordt in Amerika reeds geëvalueerd in NEAP(National Assessment of Educational Pro-gress), in Nededand gebeurt dat in het PPON(Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau).Deze projecten zijn echter niet op de prestatiesvan specifieke scholen gericht, het gaat hiermeer om de globale trend in het onderwijs-niveau. Een van de sprekers merkte op datNEAP bij het grote publiek nauwelijks bekendis, de situatie van het PPON zal in Nederiandnauwelijks anders zijn. Het is te verwachten dateen project dat specifiek op scholen gericht isveel meer belangstelling zal genereren. Eenprobleem in de Verenigde Stalen is dat hetonderwijs per staat geregeld is, zodat vergelij-kingen tussen staten alleen via vrijwillige toet-sen

gemaakt kunnen worden. Vandaar het ini-tiatief een aantal Voluntary National Tests(VNT) te ontwikkelen. Opvallend is dat ook inde 'Measurement Community' kritische kant-tekeningen bij de voorstellen geplaatst worden.Linn merkte op dat vooral politici het voorstelomarmen omdat het een relatief goedkopemanier is om iets aan het niveau van het onder-wijs te doen. De effectiviteit van die aanpakstaat uiteraard allerminst niet vast. Linn gaf eenaantal aanbevelingen om de kwaliteit van demeeting te waarborgen. Zorg ervoor dat descholen de steekproelleeriingen niet kunnenmanipuleren, gebruik meerdere toetsen en in-dicatoren, gebruik multilevelmodellen voor de



? analyses en rapporteer nadrukkelijk de (on)-nauwkeurigheid van de resultaten. Een andereaanbeveling van Linn was om zowel resultatendie gecorrigeerd zijn voor achtergrondvariabe-len (zoals SES) als ongecorrigeerde resultatente rapporteren. Het eerste om scholen nietonrechtvaardig te beoordelen, het tweede alseen 'safeguard against institutionalizing lowexpectations'. Haertel bepleitte om meernadruk te leggen op de longitudinale ontwikke-ling binnen scholen dan op vergelijking vanscholen onderling. Overwegingen die ook in deNederlandse situatie aandacht verdienen. Het NVT-initiatief genereert ook nieuwpsychometrisch onderzoek. In verschillendesessies werd aandacht besteed aan het equiva-leren van de jaarlijkse afnamen van de NVT enhet linken van NVT, NEAP en TIMMS gege-vens. De aanbevelingen kwamen neer op eeninhoudelijke afstemming van de te meten con-structen en het via IRT calibreren van de ver-schillende toetsen. Over het algemeen werddoor de

presentatoren (Holland, Muraki,Kolen, Van der Linden) veel nadruk gelegd opunidimensionaliteit van vaardigheidsstructu-ren. Eugene Johnson onderzocht mogelijkhe-den om toetsen met gecorreleerde vaardig-heidsstructuren te equivaleren. Zijn conclusieWas negatief omdat uit simulatiestudies bleekdat het verlies aan nauwkeurigheid vrij grootWas. Alles overziend mogen we dus zeggen dat erVoldoende leven is in de brouwerij van 'Meas-urement and Research Methodology'. Divisie G: Social Context of Education (G. Driessen, ITS) Gerelateerd aan Divisie G werd dit jaar, zoalsgebruikelijk, een groot aantal sessies georgani-seerd door de Special Interest Group 'ResearchPocus on Black Education'. Verreweg denieeste deelnemers aan deze overigens goedbezochte sessies waren African-Americans;Caucasians waren slechts matig vertegenwoor-digd. De papers vertegenwoordigden een brederange aan topics en methoden, alhoewel explo-ratief onderzoek en kwantitatief onderzoek

met&quot;linder dan 150 respondenten de boventoonboerden. Interessant was het paper van McMillian en'^eece over de ontwikkeling van academischeidentificatie bij Afrikaans-Amerikaanse kinde-ren. Zij gaan uit van de 'disidentification hypo-thesis' die stelt dat disidentification een zelfbe-schermende strategie is, waardoor leerlingenhun zelfbeeld niet meer relateren aan academi-sche gebieden, maar zich richten op anderegebieden. In een studie onder 164 jongens enmeisjes uit laag-inkomen milieus werden derelaties tussen gender, wiskunde en leespresta-ties, en zelfteeld geanalyseerd. De resultatengeven aan dat, hoewel jongens een positieverzelfbeeld hebben en meisjes betere leespresta-ties leveren, de correlatie tussen leesprestatiesen zelfbeeld hoger is bij meisjes. Ook interessant was het paper van Wil-liams-Smith en Causey die twee case-studiesuitvoerden bij Charter Schools. De onder-zoeksvraag van de eerste studie was of Cau-sey's Transformational Mentoring Model(meer dan

één mentor) tot betere resultatenleidt dan de traditionele aanpak met slechts éénmentor. Pre- en post-test vergelijkende analy-ses toonden aan dat geen van de bevindingensignificant was. Toch zijn volgens de onder-zoekers de onderzoeksresultaten van onder-wijskiuidig belang, vanwege de specialebehoeften en achtergronden van deze zwarteachterstandsleerlingen. De tweede studie ver-geleek leerlingen in Charter Schools met leer-lingen in traditionele 'non magnet publicschools'. De resultaten op de Charter Schoolsbleken niet alleen significant beter dan degemiddelde scores van beide vergelijkings-groepen, maar zelfs significant hoger dan dehoogste scores in de range van beide vergelij-kingsgroepen. In een studie van Gladney en Greene werdde relatie tussen fictieve verwantschap, racialeidentiteit, peer invloed, houding tegenoverschool en toekomstige doelen enerzijds, enprestaties anderzijds van 270 Afrikaans-Ame-rikaanse high school leerlingen onderzocht. Deresultaten van een

serie regressie-analyses lie-ten zien dat houding tegenover school enbepaalde indicatoren van raciale identiteit desterkste voorspellers zijn van prestaties, het-geen betekent dat voor Afrikaans-Amerikaanseleeriingen een positieve houding tegenoverschool en een sterk onbehagen met betrekkingtot hun identiteit samengaat met hoge presta-ties. Aan de andere kant rapporteerden leerlin-gen die geen problemen hadden met hun iden- 247 Aeoei: OllN


