
? demonstraties maken, er blijft de vraag naar deeffectstudies (wat is nu het effect van die mooieomgevingen?) en naar de ontwerprichtlijnenvoor die fraai vormgegeven omgevingen. Som-niige onderzoekers trachten daarop ant-woorden te vinden door communicatienetwer-ken te observeren en de interacties tussendocenten, domein-experts en studenten syste-matisch te inventariseren en zodoende eenbeeld te schetsen van de werking van niet al-leen de technologische omgeving, maar metname van de inhoudelijke impact ervan. Eenvoorbeeld van het laatste werd geleverd in hetsymposium 'Analyses of computer-mediatedCommunications within on-line teaching/leaming' door Harris en Jones in hun bijdrage' A study of on-line communication among sub-ject matter experts, teachers, and students:Message flow and functions'. Professionele ontwikkeling van leraren(M.G. Roes, Universiteit Twente) Het realiseren van onderwijsvernieuwingen isen blijft een complexe aangelegenheid. Ditbleek weer eens uit

de papersessies waarin ver-slag werd gedaan van Amerikaans onderzoeknaar de effectiviteit van programma's voor deprofessionele ontwikkeling van leraren. Leraren in de VS zien zich voor ingrijpendeonderwijsvernieuwingen geplaatst: nieuwe be-naderingen van de exacte vakken, nieuwe in-structiemodellen als 'complex Instruction' encoöperatief leren. Deze innovaties hebben metelkaar gemeen dat ze uitgaan van een construc-tivistische opvatting van het leerproces. De ondersteuning van docenten bij de in-voering van deze vernieuwingen wordt inten-sief aangepakt. Langer lopende trajecten be-staande uit cursussen, follow-up workshops enbegeleiding op de werkplek in de vorm vancoaching, zijn geen uitzondering. In veel van de gepresenteerde studies warende 'knowledge and belief systems' van leraren3ls uitgangspunt genomen voor het inrichtenvan de professionele ondersteuningsarrange-&quot;lenten. Via veranderingen in kennis en opvat-tingen van docenten worden veranderingen in'Ie

lespraktijk nagestreefd. In de uitwerkingVan deze programma's betekent dit dat veel be-'ang wordt gehecht aan mogelijkheden voorcontinue dialoog met collega's en programma-staf én voor reflectie op de eigen lespraktijk. Een voorbeeld hiervan was het paper vanSwafford, Jones en Thomton met als titel'Changing middle grades teachers' classroompractices'. Dit paper werd gepresenteerd tij-dens een sessie waarin de vernieuwing van hetwiskunde-onderwijs centraal stond. De onder-zoekers hadden de effecten bestudeerd van eendriejarig ondersteuningsprogramma dat ge-richt was op de implementatie van nieuwe stan-daarden voor het wiskunde-onderwijs. Het na-scholingsprogramma bestond jaarlijks uit devolgende componenten: een zomercursus wis-kunde van vier weken; een ééndaags research-seminar over het leren van wiskunde door leer-lingen én zes middagseminars, waarbij ge-wenste lespraktijken werden geanalyseerd, on-der meer op basis van inbreng van dedeelnemers. Ook was tijdens

deze middagengelegenheid voor formele en informele uitwis-seling tussen de deelnemers. Als huiswerkmoest iedere deelnemer jaarlijks twee lessen opvideo opnemen en analyseren en een reflectie-logboek bijhouden. Aan het eind van elk'cursus'jaar moesten ze een samenvatting vandeze logboeken maken en bespreken met deprogrammaleiding. Tenslotte was er op descholen van de deelnemers tijd voor onderiingesamenwerking uitgetrokken. Om de effectenvan dit programma te onderzoeken, hadden deonderzoekers de 48 deelnemers aan het beginen aan het eind van het traject een vragenlijstvoorgelegd over hun opvattingen, lespraktijken leerstofaanbod en een wiskundetoets afge-nomen. Zes deelnemers waren twee keer perjaar een week lang geobserveerd en geïnter-viewd. Bij de leeriingen van alle deelnemers(en bij leerlingen in een controlegroep) was eenwiskundetoets en een attitudevragenlijst afge-nomen. De onderzoekers constateerden op alleonderzochte aspecten significante

veranderin-gen in de gewenste richting. Uitzondering hier-op vormde de attitude van de leerlingen van dedeelnemers, die niet verschilde van de leerlin-gen in de controlegroep. De onderzoekers con-cluderen dat vernieuwingen in het wiskunde-onderwijs mogelijk zijn, maar dat het veel tijd '//^oogisckikost: pas na het eerste jaar werden veranderin- STUDItNgen zichtbaar. Ondanks de hoopgevende resultaten vandeze studie, bleek het effect van de diverse pro-gramma's voor de professionele ontwikkeling



? van leraren nogal wisselend te zijn. Bestaandeopvattingen van leraren over onderwijzen blij-ken vaak zeer hardnekkig te zijn. Deze opvat-tingen passen vaak meer bij een transmissie-model van het onderwijsleerproces dan bij eenconstructivistische benadering. In de papers lag overwegend de nadruk opde kennis en opvattingen van docenten als aan-grijpingspunt voor veranderingen. Het in depraktijk brengen van nieuwe modellen van on-derwijzen, vraagt echter ook om de verwervingvan nieuwe vaardigheden. Op de conferentiewas nauwelijks aandacht voor gerichte vaar-digheidstraining als component van een pro-gramma voor professionele ondersteuning.Evenmin werd aandacht geschonken aan de roldie curriculummaterialen kunnen spelen in eendergelijk traject. Wellicht dat een meer inte-grale benadering de effectiviteit en efficiencyvan dergelijke ondersteuningsprogramma'skan vergroten. Schooleffectiviteitsonderzoek (H. de Vos,Universiteit Twente) Alhoewel er op de AERA in 1995 zo'n

1400papersessies waren, werden er maar drie ge-kenmerkt als schooleffectiviteit-sessies. Eénging over de relatie van schooleffectivi-teitsonderzoek en schoolverbetering, één overonderwijs indicatoren en de laatste ging overvoortgang van schooleffectiviteitsonderzoek.De sessies kenmerkten zich door hun interna-tionale karakter: de presentaties werden nietalle door Amerikanen verzorgd. Aangezien mijn interesse voornamelijkmethodologisch was getint, zal ik met name depresentaties eruit lichten, die aan mijn interessetegemoet komen. Een geheel Nederlandse sessie was verroosterdop donderdagmorgen: The evaluation of theDutch Educational Priority Program. Het pu-bliek bestond grotendeels uit Nederlanders.Het onderwerp was, voor zover dat nog nietduidelijk was uit de titel, de evaluatie van zesjaren OVB. De participanten aan deze sessiewaren Van Tilborg en Walraven van SVO,Mulder van het ITS en Van der Werf van hetGION. Alhoewel blijkt dat de prestaties op deOVB-scholen

verbeterd zijn, is het moeilijk tezeggen of dit ook door het OVB is bewerk-stelligd. De oorzaak zou ook kunnen liggen inhet feit dat de leerlingen zes jaar langer in Ne-derland wonen. Welk deel van de verbeteringwordt verklaard door factoren binnen deschool, factoren buiten de school en OVB isnog onduidelijk. De discussiant Slavin, van deJohn Hopkins University, was erg enthousiastover de OVB, mede omdat het Nederlandse on-derwijsbeleid ten aanzien van specifiekedoelgroepen soms lijnrecht tegenover de uit-komsten van het gedecentraliseerde onderwijs-financieringsstelsel van de Amerikaanse statenstaat: (relatief) arme staten besteden mindergeld aan de compensatie van achterstanden vangedepriveerde groepen leerlingen. Ook donderdagochtend (om 8.15 uur!) was ereen sessie over internationaal gebruik vanonderwijs-indicatoren: International uses ofquality indicators. De toevoeging &quot;internatio-naal&quot; was zeker op zijn plaats; bijdragen aandeze sessie kwamen uit Canada,

Engeland,Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten.Onderwijsindicatoren worden gebruikt om dekwaliteit van onderwijs en scholen te beschrij-ven. De papers belichtten zienswijzen omtrentontwikkeling en optimaal gebruik van deze in-dicatoren. In Canada, aldus McEwen, bepalende provincies het onderwijs en dus ook het ge-bruik van indicatoren. Zij stelde een aantal ver-beteringen voor op provinciaal en nationaal ni-veau, zoals het gebruik van indicatoren voorvergelijkingen tussen provincies (een soortbenchmarking?) en voor het optimaliseren vanschoolbegeleiding. Uit Engeland kwam eenbijdrage van Fitz-Gibbon. Zij vroeg zich af ofhet systeem van indicatoren dat wordt gebruiktin de'UK, wel een beeld geeft van de kwaliteitvan onderwijs. Het indicatorensysteem wordtmet name bepaald door examenresultaten enresultaten van onderwijsinspectie. De kwaliteitvan het indicatorensysteem wordt momenteelverhoogd door de toevoeging van 'value-added' maten. Creemers (Nederland) ging inop de

bijdrage van schooleffectiviteits-onderzoek aan de ontwikkeling en het gebruikvan onderwijsindicatoren. Hij stelde dat onder-zoek, zoals lEA (International Association forthe Evaluation of Educational Achievement)en ISERP (The International School Effective-ness Research Program), de ontwikkeling on-dersteunen. Het is echter wel zaak, aldus


