
? internationaal identiek. Ik had een gesprekhierover met Bruce Joyce (co-auteur van hetbekende boek 'Models of teaching'. Een verta-ling 'Strategieën voor onderwijzen - Theorie inpraktijk', redactie E. de Corte, verschijnt in1984 bij uitg. Van Walraven te Apeldoorn. Joyce die veel ervaring heeft met nascho-lingscursussen in geheel Amerika, noemde alsbelangrijkste probleem dat onderwijsgevendenniet in staat zijn datgene wat ze lezen of horenvertellen te transfereren naar situaties die zedagelijks in hun klas met kinderen tegenko-men. Elke situatie wordt als het ware als'nieuw' ervaren, terwijl in feite de duizendensituaties van alledag zeker voor 80-85% zijn tecategoriseren in tien of twaalf prototypes. Alsje die weet te beheersen, te onderkennen en ineen handelingsrepertoire kan plaatsen, dan benje opeens zeer professioneel bezig. De opgavewordt - óók voor onderzoekers - die catego-rieën duidelijk te beschrijven. Als we daarinslagen, zullen

vele onderwijsgevenden zijn ge-holpen en 'onderwijzen blijft complex genoeg'.In de opleiding en in de nascholing zullen decategorie-analyse en de bijbehorende hande-lingsrepertoire veel meer in het centrum van deaandacht moeten komen. Ook in de Neder-landse situatie! Op het A.E.R. A.-congres in New York (1982)bemerkte ik voor de eerste maal systematischeaandacht voor 'ontwikkelingsfasen in het levenals onderwijsgevende'. Toen waren het vooralFred McDonald en Myrna Coopcr die belang-rijke bijdragen leverden. In Montreal warenechter andere onderzoekers die m.b.t. de pro-fessionele ontwikkeling van onderwijsgeven-den heel wat te vertellen hadden. In de eerste plaats moet genoemd wordeneen onderzoek onder leiding van Bruce Joyce,Mike McKibbin en Bob Bush (Stanford Uni-versity), en dat werd gepresenteerd onder detitel: 'The seasons of professional life: thegrowth states of tcachers'. De opzet van hetonderzoek waar

duizenden onderwijsgeven-den bij betrokken zijn/worden, is aan de ordegesteld. In de loop van de volgende vijf jaarmogen gegevens uit dit onderzoek wordenverwacht. In de tweede plaats was er een uitvoerigepresentatie m.b.t. 'teacher development andprofessional growth' door onderzoek(st)ersvan de University of Wisconsin. Begonnenwerd met literatuurgegevens over Teacher Life Span Development (Judith Christensen, PeterBurke en Ralph Fessier). Dat behelst ookvooral principes m.b.t. volwasseneneducatie.Vanuit de literatuur zijn niet veel gegevensbeschikbaar, maar in de laatste jaren is ergroeiende aandacht voor de wijze waarop deonderwijsgevende zich professioneel ontwik-kelt. Door onderzoekers worden verschillendeonderscheidingen aangebracht, maar men kanin het algemeen vier fasen onderkennen: 1. De initiële onderwijsperiode die tot het zes-de onderwijspraktijkjaar doorloopt. Hetgaat om 'overleven' (survival stage) en

om'aanpassen'. 2. De periode van consolidatie en het lerenkennen van de eigen veiligheidsgrenzen.Deze kan zich uitstrekken tot het vijftien-de onderwijspraktijkjaar. 3. De periode van rijpheid (maturing stage),waarin de onderwijsgevende zijn/haar be-roep uitoefent en tegelijkertijd belangstel-ling heeft voor alle andere aspecten in dewereld. Belangrijk: 'The secure attitude ofthe teachers in this stage allows them to seechange as a process and not a thrcat butthey look for verification of new ideas andthrive on new ideas and concepts.' 4. De periode van 'fully fimctioning professio-nal stage'. Maar weinig onderwijsgevendenbeleven de ervaringen die eigen zijn aandeze fase: 'his concepts and bcliefs are con-stantly undergoing testing and restructu-ring.' Curriciiliim-onlwikkeling (G. J. van den Brink, 5.L.O., Enschede en J. J. H. van den Akker,Onderafd. Toegepaste Onderwijskunde, T.H.Twente, Enschede) Het merendeel van de presentaties over

curri-culum-ontwikkeling laat zich goed besprekenaan de hand van de volgende tweedeling: 1. dekwaliteit van het onderwijs, 2. de functie vancurriculum-onderzoek. De kwaliteit van het onderwijsDe aandacht die naar dit veelzijdige en contro-versiële onderwerp uitging, was groot. Hetgeeno.a. bleek uit de in diverse bewoordingengeuite zorg over eenzijdige scholingsconcep-ties, uit pleidooien voor heroverweging van defuncties van het onderwijs en uit de toegeno-men belangstelling voor het vraagstuk van degemeenschappelijke basisvorming (het zgn. 512 Pedagogische Studiën



? 'common core debate')- Tevens werd het veelalgeconstateerde lage opleidingsniveau van leer-krachten gehekeld en klonk twijfel door overde veranderbaarheid van het onderwijs. Aan het begin van dit congres moest Tylersdrieluikgedachte het enigszins ontgelden. Dekritiek luidde dat de bronnen 'de wetenschap,het kind en de maatschappij' indertijd doorhem alleen naast elkaar geplaatst werden; demogelijkheid en wenselijkheid van 'symbiose'kwam onvoldoende uit de verf. Aan de ordezijn slechts 'seemingly opposing forces', aldusKliebard. Tyler zou eveneens te weinig aan-dacht besteed hebben aan het gevaar van cha-otische, ongestructureerde leerervaringen bijbepaalde interpretaties van de kindgerichtebenadering. De praktijk van de curriculum-ontwikkeling vertoont volgens Tanner mededaarom ontoelaatbare tekenen van polarisatie.Een situatie waaraan trouwens de onduidelijkebetekenis van het adjectief 'progressive' in

de'progressive educational movement' mede ge-acht wordt debet te zijn. De betekenis van een evenwichtig vormings-aanbod werd in allerlei toonaarden beklem-toond. Tyler hechtte in dit verband belang aaneen serieuze, publieke discussie over en eengedegen operationalisatie van 'good citizen-ship'. Jackson stemde in met Tylers visie: Hethele curriculum moet als gevolg van zo'n dis-cussie worden verbeterd; exclusieve aandachtvoor bijv. het science-curriculum is dan ver-werpelijk. Kirst toonde zich echter sceptisch over demogelijkheden van een opleving van de pu-blieke betrokkenheid: men is hoofdzakelijkgeïnteresseerd in de SAT (Scholastic AptitudeTcst)-scores. Een verandering van de inhoudvan het onderwijs op de high school zal naarzijn overtuiging alleen (achteraO positief ont-vangen worden als die scores omhoog gaan. Ook Foshay en Saylor borduurden voort ophet thema van de 'curriculum balance'. Erwordt

volgens hen afbreuk gedaan aan 'theconcept of general education' en het ontbreektvaak aan 'intellectual challenge' (met name inhet voortgezet onderwijs). Saylor bepleittedaarnaast speciale onderwijsvoorzieningenvoor de begaafde leerlingen. Foshay consta-teerde te veel verandering en te weinig vooruit-gang. Ter illustratie verwees hij naar de ont-wikkelingen rondom social studies ('elemen-tary social study lacks an organizing idea'). Debetekenis van de institutionele differentiatievoor de kwaliteit van het onderwijs relati-veerde hij enigszins: Als men kijkt naar de 5%hoogst-presenterende leerlingen is er geenverschil in prestatie te signaleren tussen com-prehensive education in de V.S. en het tripar-tite systeem in veel Europese landen. Vooral Fantini en Sinclair gingen in op hetvraagstuk van het binnen- en buitenschoolseleren in relatie tot dat van de functies van deschoolse socialisatie. De eerste benadruktevooral de noodzaak

van een vermindering vanfuncties voor het instituut school. Dat dientonder de huidige omstandigheden taken af testoten (bijv. sexual education en legal literacy).Sinclair memoreerde de behoefte aan het leg-gen van relaties tussen 'school and non-schoolsettings'. Ondertussen wint het vraagstuk van de ge-meenschappelijke basisvorming aan belang-stelling. De inhoud van het onlangs verschenenEightysecond Yearbook van de National So-ciety for the Study of Education (NSSE) getuigtdaarvan. De vraag 'Wat is te prefereren: eenbreed en facultatief vormingsaanbod of eenbeperkt en voorgeschreven aanbod?&quot; leidde bijTyler en Jackson tot enigszins uiteenlopendereacties. Eerstgenoemde wijst een theoretischediscussie over core curricula af. Aan de orde iseen praktische kwestie: individuele capacitei-ten verschillen en dat heeft consequenties voorhetgeen en hoe er geleerd wordt. Jacksonmeent dat de geringe

professionele kwaliteitvan veel high-schoolleerkrachten het realiserenvan een core curriculum in de weg staat. Overde wenselijkheid van een dergelijk document ishij echter nogal duidelijk: de vrijheid van descholen is te groot, omdat die ten koste gaat vanvooral de leeriingen uit de in sociaal-econo-misch opzicht minder bedeelde groepen van debevolking. Aan de kwaliteit van het leerkrachten-corpswerd ook gerefereerd i.v.m. de eventuele keuzevoor 'bottum-up' curriculumontwikkeling.Rubin verwacht weinig resultaten van dezestrategische aanpak. Hoofdzakelijk omdat depositie van de leerkracht is verslechterd (lageremaatschappelijke status, te veel administratiefwerk) en omdat als gevolg van veranderderolopvattingen en beroepsbeelden de meer in-telligente vrouwen tegenwcxirdig ook in allerleiandere beroepen terechtkomen. Als een barrière in de discussie over de kwa-liteit van het onderwijs werd onder andere er-varen het

gebrek aan inzicht in de gevolgen van Pedagogische Studiën 1983 (60) 513-196 485



? gecentraliseerde en gedecentraliseerdeschoolsystemen (Tyler). Een in dit verbandwellicht interessant onderzoek wordt op ditmoment uitgevoerd aan de Universiteit vanMichigan. Het betreft een studie naar de in-vloed van curriculumbeleid, dat op het niveauvan de staat en het district wordt vastgesteld, op'school curricula'. Deze studie, die in 1984wordt afgerond, beperkt zich tot 'elementaryschool mathematics'. Belangrijke aandachtspunten zijn: de matewaarin het curriculumbeleid wordt voorge-schreven en gespecificeerd; de consistentie vandat beleid in de districten en de mate van con-trole tijdens de adoptiefase. Aan de orde isbeleid waarbij objectives, tests, texts en time-tables worden voorgeschreven. Mitchell steldedat de voorlopige resultaten wijzen op denoodzaak deze middelen in samenhang vast testellen (een interactieve benadering). Ondertussen is de kennis van het onderwijsin de V.S. aanmerkelijk gediend met Goodlads'A Place

Called School'. Tijdens de sessie geti-teld 'Is curriculum reform an impossibledream?' maakte Klein van de gelegenheid ge-bruik om - onder verwijzing naar Goodladsstudie - enige empirisch gefundeerde genera-lisaties aan te dragen. Educational Leadershipen Phi Delta Kappa rapporteerden er reedsuitgebreid over. Deze publikatie schildert eenvoor velen teleurstellend beeld van het Ameri-kaanse onderwijs en zet aan tot grote voorzich-tigheid bij het nastreven van innovaties. Ge-ruggesteund door een soortgelijke overtuigingmemoreerde Brandt (ASCD) dat hij in 1982met 'admiring incredulity' de plannen voorverandering van het primair onderwijs in Ne-deriand vernam. Hij constateerde op het Mi-nisterie van Onderwijs en Wetenschappen een'ongelooflijk groot vertrouwen in de kracht vanwetgeving'. De functie van curriculumonderzoekHet algemene congresthema (de relatie tussenonderzoek en praktijk) was zeer nadrukkelijkaan de orde in vele

sessies op het curriculum-terrein. Er werd dikwijls (zelf-)kritiek geuit opde zwakke punten in het verrichte onderzoek.Als belangrijke tekortkomingen kwamen o.a.naar voren: de overmatige pretenties van veelonderzoek; de geringe aansluiting op prakti-sche problemen en het perspectief van de leer-kracht; de gebrekkige specificatie in de hypo-thesevorming en de grote afstandelijkheid in de onderzoeksrapportage. Een pregnante vertolker van deze grievenwas Eisner, die zijn reputatie van beeldendcriticus weer alle eer aandeed. Dat zijn ver-diensten meer liggen in het indringend aan dekaak stellen van feilen dan het presenteren vanconcrete en hanteerbare oplossingen, werdoverigens (wederom) bevestigd. Naast vele opmerkingen en discussies overcurriculumonderzoek van beschouwende aard,was er ook een grote verscheidenheid aan rap-portages over uitgevoerd onderzoek. Twee intoenemende mate gehanteerde vormen be-treffen enerzijds

case-studies, anderzijds inter-nationaal vergelijkend onderzoek. Beide vor-men worden vooral toegepast om een scherperzicht te krijgen op de feitelijke determinantenvan het curriculumgebruik in de onderwij-spraktijk. De case-studies hadden soms betrekking opuiteenlopende implementatiemethoden (na-scholing, teachercenters, ieerkrachtparticipatiebij ontwikkeling), soms waren ze gericht op decurriculumproblemen in een bepaald leerge-bied. Een interessant voorbeeld van de laatstebenadering vormde een reeks Canadese case-studies over 'science' (natuuronderwijs),waarin allerlei problemen - bijv. rond de in-vloed van examens, leerboeken en 'quidelines'op het leerkrachtengedrag - vaak indringendbeschreven werden. De case-study-benaderingbleek zeer geschikt om vooral het perspectiefvan de leerkracht te verhelderen. Bij internationaal vergelijkend curriculum-onderzoek werd o.m. gerapporteerd over devorderingen in het lEA-project

Second Inter-national Science Study door vertegenwoordi-gers van Canada, de U.S.A. en Israël. De stu-dies lijken waardevolle informatie op te zullenleveren voor zowel beleidsmakers als curricu-lumontwikkelaars. Een belangrijk aandachts-punt in het onderzoek vormt het onderscheidtussen 'mandated, intended, translated andachieved curricula'. De toename van internationaal geaarde ses-sies onderstreepte dat het AERA-congres hoelanger hoe meer een internationaal platformwordt voor 'world-wide' informatie-uitwisse-ling. 514 Pedagogische Studiën


