
? het NCES, wetenschappelijke onderzoekers enbeleidsmakers werden de mogelijkheden enbelemmeringen van de huidige bestanden be-sproken; duidelijk werd dat een betere afstem-ming tussen beleid en dataverzameling nood-zakelijk is. Het door de SIG Advanced Studies of Na-tional Databases georganiseerde symposiumover de identificatie en ervaringen van highschool drop-outs bood de mogelijkheid totinternationale vergelijkingen. Duidelijk werddat ook in andere werelddelen (VS, Australië)wordt geworsteld met het gebrek aan eenduidi-ge definities en meetmethoden voor voortijdigschoolverlaten, zoals dat in Europa het geval is.Dat laat onverlet dat resultaten werden gepre-senteerd die aanleiding gaven tot interessantediscussies, en die relevant zijn voor verderonderzoek. Tenslotte verdient binnen het thema SocialContext of Education de Invited Presentation'The significance of minority status' van JohnOgbu vermelding. Met name de resultaten vanzijn vergelijkende studie naar al

dan niet suc-cesvolle minderheden in verschillende immi-gratielanden, en de achtergronden en verklarin-gen daarvoor (bijvoorbeeld in settler vs nonsettler societies, en in al dan niet vrijwilligeredenen van immigratie) bieden een goed kadervoor nationale studies naar (onderwijs en) min-derheden. Divisie H: School evaluation and programdevelopment (R.J. Bosker, Universiteit Tw/ente) Deze divisie biedt binnen de AERA de ont-moetingsplaats voor degenen die zich bezighouden met de ontwikkeling, implementatie enevaluatie van interventieprogramma's op hetniveau van de school, het district of de staat.Dat leidt ertoe dat, zoals Creemers zes jaargeleden in de AERA-kroniek vaststelde, menvooral wetenschappelijk opgeleide practici enpraktisch georiënteerde wetenschappers bij desymposia en papersessies van deze divisie kantegenkomen. Die praktisch georiënteerdewetenschappers zijn dan meestal evaluatoren,de wetenschappelijk opgeleide practici pro-gramma-ontwikkelaars. Wie echt

geïnteres-seerd is in de ontwikkelingen op het gebied vanevaluatie doet er verstandiger aan zijn inspira-tie elders te zoeken, want de 'state of the art'sessie voor divisie H, met de veelbelovendetitel 'future directions for educational programevaluation' bood weinig nieuws. Dat elders isoverigens het eveneens niet bepaald kleinscha-lige congres van de American EvaluationAssociation. Binnen de divisie komen ookpraktische zaken aan de orde, variërend vanonderwerpen als wat te doen met het 'weetniet' antwoordaltematief in vragenlijsten, hoeleren we practici beschikbare gegevens tegebruiken, hoe kun je het IRT-model hand-zaam toepassen, hoe zet je het hiërarchischelineair (multilevel) model in, en hoe meet jetoegevoegde waarde? Naast dit alles kan men(beginnende) evaluatoren aan het werk zien,die resultaten presteren van een uitgevoerdevaluatie-onderzoek naar bijvoorbeeld deeffecten van een summerschool program, ofvan 'lunch buddies', of van een actie-onder-zoek 'to empower

teachers'. De interessantere thema's betreffen de grotestimuleringsprogramma's vergelijkbaar met wathier het onderwijsvoorrangsbeleid genoemdwerd, thans zijnde het gemeentelijke onder-wijsachterstandenbeleid, de doorwrochte inter-ventieprogramma's (onder het label 'schoolrestructuring'), de grootschalige initiatieven ophet gebied van klassenverkleining en 'schoolchoice'. Een belangwekkende sessie had betrekking opTitle 1, de opvolger van Chapter 1 waaringrootschalig, als uitvloeisel van de 'War onpoverty' uit de jaren zestig, het probleem vanonderwijsachterstanden wordt aangepakt. Watleerde de evaluatie van het eerste hoofdstukons? Om te beginnen bleek de implementatievan het oude programma gebrekkig te zijngeweest. Leerlingen werden er niet beter van,vermoedelijk omdat er zich in de kwaliteit vande instructie geen verbeteringen voordeden. Demiddelen verdwenen goeddeels aan ongekwa-lificeerde klassen-assistenten. De opvolger.Title 1, heeft veel meer een op

standaarden (inplaats van een alleen op inputfinanciering)gebaseerde beleidsfilosofie. De evaluatie isechter lastig (zoals bij ons ook die van het OVBwas) vanwege het gegeven dat het programmavolledig dekkend is (en er dus geen controle-groepen meer zijn). In het algemeen blijkennog steeds veel van de middelen gebruikt te



? worden voor de inzet van klassen-assistenten,en er lijkt een tendens dat het met de doelgroe-pen beter gaat. Wat onverminderd blijft is ech-ter het contextuele effect: slechts 32% van deleerlingen in 'zwarte' scholen haalt de gesteldeonderwijsstandaard. Reflecterend op deze be-vindingen, stelde Stringfield dat er vier condi-ties vervuld moeten zijn wil een aanpak eenzekere slaagkans hebben: a) de aanpak moet bewezen effectief zijn (zieverderop); b) er moet sprake zijn van stabiel leiderschap(na een periode met een visionaire schoolleideris er iemand nodig die het werk afmaakt inplaats van het roer omgooit); c) de nagestreefde verandering moet door deschool passend bij de eigen situatie wordenvormgegeven; d) er moet een blijvende ondersteuning zijn opalle niveaus (voor de leerlingen, voor de leer-kracht, de school en het district). Het bekendste 'school restructuring' program-ma is Slavin's Roots & Wings, de opvolger van'Success for AH'. Basiselementen in het pro-gramma

'Success for AH': 1-op-l onderwijs,coöperatief leren, 2-maandelijkse voortgangs-toetsen, gezinsondersteuning, een intern be-geleider en teamgerichte aanpak. De uitbrei-ding die met Roots & Wings gerealiseerd is zitin twee elementen. Naast de taalgerichte aan-pak is er nu ook een specifieke rekenaanpakontwikkeld, die sterk doet denken aan wat wehier ten lande het realistisch rekenen noemen.Bovendien hebben Slavin c.s. het World Labontwikkeld, een vorm van projectonderwijswaarbij de toepassing en het leren in contextvoor de wat oudere leerlingen (10 jaar enouder) aan bod komen. De evaluatieresultatenzien er veelbelovend uit (de overdraagbaarheidvan het programma naar andere landen stondop één van de vorige AERA's al eens geagen-deerd), al maak ik hierbij graag de aantekeningdat de resultaten wellicht enigszins vertekendzouden kunnen zijn door het verschijnsel 'tes-ten-voor-de-test': de e,yaluatieresultaten zijnvoor een deel gebaseerd op de resultaten van detoetsen

die ook voor de voortgangscontroleworden gebruikt. Slavin's conclusie blijft dusonverminderd dat men het geld verkregen voorTitle 1 of anderszins het beste kan benutten omhet kostbare Roots & Wings te implementeren. Die andere gelden zijn dan onder meer de metde klassenverkleining gemoeide financiën. Eris een federaal initiatief (waarmee zo'n 20 mil-jard gulden is gemoeid) om de leerkracht-leer-ling ratio in het Amerikaanse basisonderwijsterug te brengen naar 1 op 18. Er waren danook drie grote sessies gewijd aan dit thema.Allereerst werd verslag gedaan van de follow-up-resultaten van het STAR-klassenverklei-ningsexperiment, dat zo'n 10 jaar geleden inTennessee werd uitgevoerd. De gunstige resul-taten voor de leeriingen die de kleinere klassenbezochten blijken (acht jaar nadien) te beklij-ven. De eerste resultaten van dat experiment(die halverwege dit decennium naar buitenkwamen) vormden voor Califomië de aanlei-ding tot een eigen 'billion dollar initiative'

(eengrootscheepse klassenverkleiningsoperatie inde eerste leerjaren van het primair onderwijs)dat door een groot consortium wordtgeëvalueerd. De eerste evaluatieresultaten ver-schijnen in de zomer van dit jaar, en in het sym-posium werden de evaluatie-opzet en enkelebijzonderheden van de implementatie gepre-senteerd. Die laatste resultaten zijn opvallend:de instructie en de klassenorganisatie in ver-kleinde en normale klassen vertonen amperverschillen, met als enige uitzondering dat bijgroepsgewijs werken in de kleine klassen degroepsgrootte met gemiddeld 3 leerlingen gun-stig afsteekt tegen de 5 leerlingen in de groteklassen. Stasz meldde voorts dat er in de kleineklassen door de leerkracht meer tijd wordt vrijgemaakt voor de leerlingen die in het lees-onderwijs achterblijven. De summatieve evaluatie-opzet werd ge-presenteerd door vader en zoon Mitchell, en totverbijstering bleek de evaluatie-opzet niet tevoorzien in een voortoets. (Vader) Mitchellbedacht in het verieden een

aantal alternatieveverklaringsmodellen voor het optreden vaneventuele klassenverkleiningseffecten. Eén vandie verklaringen heeft betrekking op de afnamevan het aanvankelijk verschil in prestatie-niveau binnen de kleine klas, zodat de groepvoor de leerkracht makkelijker hanteerbaarwordt. De beide Mitchells hypothetiserenvoorts een reductie van het Mattheus-effect: deverschillen tussen aanvankelijk laag en hoogpresterende leerlingen worden in de loop dertijd in kleine klassen minder groot dan in groteklassen. Zowel het genoemde verklaringsmo-



? del als de hypothese over het Mattheus-effectkunnen alleen onderzocht worden als er eenvoortoets is afgenomen. Daar komt bij datGoldstein al vaker gewezen heeft op het belangvan een voortoets ook bij echte experimenten(dat wil zeggen met aselecte toewijzing vanleerlingen en leerkrachten aan de experimente-le en controleconditie) in het onderwijs. Eenvoor de hand liggende vraag, die ik dus ookmaar stelde, was waarom het onderzoeksont-werp daarin niet voorzag. Het antwoord lietweer eens zien hoe beleidsmakers met geldomgaan: 2 miljard voor klassenverkleining,maar geen geld en middelen voor een sterkeevaluatie-opzet met een voortoets. Het positie-ve nieuws was, dat de evaluatie-opzet de nodi-ge nuancering van het begrip klassengroottebevatte: de operationalisering is zodanig geko-zen dat uitgesplitst naar activiteit en tijdsperio-de de omvang van de groep wordt bepaaldwaarin de leerling het onderwijs geniet, eenvariabel in plaats van een constant gegeven perleeriing

dus. Bleef ook hier natuurlijk de vraag:wat is nu eigenlijk de meest kosten-effectievemaatregel als we het onderwijsniveau vanjonge leerlingen willen verhogen? De laatste vermeldenswaarde sessie betrof'school choice', iets wat we hier ten lande alseen gegevenheid zien, maar dat elders wordtbinnengehaald als een noviteit om de kwali-teitsimpuls die van de marktwerking in hetonderwijs zou uitgaan te versterken. In Ameri-ka betreft dit met name dan de zogenaamde'charter schools'. Helaas alleen veel retoriek enweinig zinnige gedachten, laat staan deugdelijkempirisch bewijs dat die marktwerking inder-daad kwaliteitsverhogend werkt. Een interes-sant thema voor onderzoek in de toekomst,zeker waar we in Nederland het decentralisatie-beleid hebben ingezet, en waar ook andere lan-den de autonomie van scholen en de keuzemo-gelijkheden van ouders vergroten. Divisie K: Teaching and Teacher Education (D. Beijaard en A.M. Uhlenbeck, ICLON, Universi-teit Leiden) De ontwikkeling van

curriculumstandaardenvoor het K-12 onderwijs, standaarden voorzowel beginnende als ervaren docenten, stan-daarden voor lerarenopleidingen alsmede hunonderlinge afstemming vormden de setting vaneen groot aantal bijdragen in de Divisie K. Denationale 'standard's movement' heeft ten doelhet leraarsberoep te versterken en de kwaliteitvan het lesgeven te verhogen en daarmee dekwaliteit van het leren van leerlingen te verbe-teren. De wenselijkheid van standaarden, deinterpretaties van deze standaarden door deverschillende betrokkenen en de mogelijkenegatieve consequenties van het gebruik vanstandaarden kwamen in verschillende sessiesaan bod. G. Delandshere, bijvoorbeeld, rappor-teerde over onderzoek naar de wijze waarop inIndiana en Vermont de INTASC standaardenvoor beginnende docenten werden geïnterpre-teerd en opgenomen in het curriculum van delerarenopleidingen. Uit deze studie bleek datlerarenopleiders met weinig expliciete opvat-tingen over belangrijke

thema's in de leraren-opleiding de INTASC standaarden gemakke-lijk en kritiekloos overnamen zonder deonderliggende visie op onderwijs en opleidente begrijpen en zonder het curriculum van deopleiding te wijzigen. Lerarenopleiders meteen uitgesproken visie op opleiden en onder-wijs stonden daarentegen kritisch tegenover destandaarden met als gevolg dat opleiders diep-gaand met elkaar in gesprek gingen over debetekenis van de standaarden en de mogelijkeconsequenties voor de opleiding. De 'stan-dard's movement' maakt overigens opnieuwduidelijk dat de implementatie van (grootscha-lige) innovaties niet zonder docenten en oplei-ders kan geschieden. In een aantal symposia over het leren van lera-ren werd telkens de koppeling gelegd tussenhet leren van leerlingen en de professioneleontwikkeling van leraren. Als veel werk vanhet leren van leerlingen wordt gemaakt, het-geen momenteel alom gebeurt, moet ook veelwerk gemaakt worden van het leren van lera-ren. De aandacht

ging vooral uit naar de moge-lijkheden voor leraren om in scholen te leren ennaar de manieren waarop daarvoor betere voor-waarden kunnen worden gecreëerd. Gepleitwerd voor het bestuderen van deze mogelijk-heden en de mechanismen die daarbij een rolspelen. Veel waarde wordt in dit verbandgehecht aan samenwerkend leren c.q. leraren-teams die in een school samenwerken aan ver-andering van curricula. Als men in staat is om


