
? simulatiegebaseerd leren met computers bijtwee groepen MBO-leerlingen. De experimen-tele groep werd uitgenodigd creatief te zijn inhet zelfstandig zoeken naar oplossingen, decontrolegroep kreeg directe instructie. De vrijeaanpak werd niet gekozen en bij navraag waar-om ze dat niet deden, gaf een leerling het veel-zeggende antwoord: &quot;mij houd je niet voor degek&quot;. Het onderzoek van L. Rieber, D. Noah enM. Noloan (University of Georgia) naar heteffect van metafoorgebruik in computersimula-ties is tenslotte ook relevant, zij het op indirec-te wijze, voor het probleem van de multicultu-raliteit. In hun experiment ging het omsimulaties die tot doel hadden de begrippen'snelheid' en 'versnelling' met elkaar in ver-band te brengen. De experimentele groep kreeg(iconische) metaforen, de controlegroep kreegalleen de simulatie-opdracht. Het gebruik vande iconen had geen effect. De leerlingen gavenaan dat de plaatjes hen afleidden van de 'echte'problematiek. In zijn commentaar merkte S.Alessi dan ook terecht

op dat animaties vaak te'platte' simulaties zijn. Mij doet het denken aan'good old' Vygotsky die al plausibel maaktedat teveel 'aanschouwelijkheid' 'echt' begripverhindert. Het lijkt me wel een belangrijk cri-terium bij de selectie van educatieve software,juist voor multiculturele klassen waarin eenflink deel van de leerlingen het moet hebbenvan instructie als het gaat om de ontwikkelingvan denkvaardigheden. Divisie D: Measurement and ResearchMethodology (C. Glas, Faculteit ToegepasteOnderwijskunde, Universiteit Twente) Dit jaar was &quot;Diversity and Citizenship inMulticultural Societies&quot; het thema van deAERA en ook in divisie D werd een aantal ses-sies gehouden dat hierbij aansloot. Een voor dehand liggende link tussen de multiculturelesamenleving en onderwijskundig meten is deproblematiek van 'differential item functio-ning' (DIP): de vertekening van testresultatendoor de aanwezigheid van opgaven die nietvoor alle populaties hetzelfde meten. Ook ditjaar waren er weer verschillende sessies gewijdaan

statistische methoden voor het opsporenvan DIF, en N. Cole van ETS ('EducationalTesting Service') wijdde haar 'invited address'volledig aan 'Gender and fair assessment'. Toch was DIF-onderzoek zeker niet de koplo-per bij het aantal sessies; duidelijk hoger scoor-den bijvoorbeeld onderzoek ten behoeve van'Computer adaptive testing' (CAT), en onder-zoek gerelateerd aan 'large scale assessments'en de invloed van dit soort onderzoek op onder-wijsgevenden, ouders en overheden. Eerst over CAT. Omdat wereldwijd steedsmeer toetsen adaptief en via de computer wor-den afgenomen, wordt CAT-onderzoek steedsbelangrijker. Uit een snelle telling blijkt dat erin divisie D en de gelieerde NCME ('NationalCouncil on Measurement in Education') ten-minste tien sessies aan dit onderwerp besteedwerden. Het ging daarbij vaak om zeer prakti-sche onderwerpen zoals 'item exposure con-trol', 'detection of cheating', 'person fit', en'new response formats'. Veel van deze sessieswerden verzorgd door groepen die door deLSAC

('Law School Admission Council)'gesponsord onderzoek doen. Daarnaast was erook een sessie van het 'Defence Man PowerData Center' en van ACT. In deze laatste sessiewerd veel aandacht besteed aan multidimensio-nele IRT. Hoewel dit onderwerp ook in veelandere sessies aan de orde kwam, gingen bij deACT-sessie echt alle remmen los: een van depresentatoren refereerde aan een bank van 280items beschreven door een IRT model met 50dimensies. Hieruit blijkt dat de invloed vanACT's M. Reckase op zijn directe collega'snog steeds onverminderd is. Op de AREA was veel aandacht voor 'largescale assessments'. Verschillende sessies wer-den besteed aan het leggen van verbanden tus-sen Amerika's peilingsonderzoek NAEP, hetinternationale 'TIMSS survey', en de gegevensvan op kleinere schaal afgenomen toetsen enexamens. Daarbij werd duidelijk dat er in deV.S. (net als in Nederiand, zie Dronkers'schoolcijfers) veel belangstelling is voor ditsoort vergelijkingen. Het schijnt zelfs zo te zijndat de prijzen van

huizen stijgen als er een goedgeëvalueerde school in de buurt is. Er werdenechter veel kritische kanttekeningen geplaatst.Een goed voorbeeld was een discussie tussenR. Farr, ontwikkelaar van de veel gebruikte'Metropolitan Reading Achievement Test', encoryfee J. Popham. Het onderwerp was devraag 'Should standardized tests be used to 214 PEDAQOGtSCHE STUDIËN



? evaluate educational quality?' Nee, zei Pop-ham. Ten eerste wordt in deze benadering geenrekening gehouden met beginniveau en achter-grondvariabelen. Ten tweede zitten er, uit psy-chometrische overwegingen, in dit soort toet-sen vooral items met een p-waarde rond de0.50 en die zijn geen goede afspiegeling vanwat leerlingen kennen en kunnen. En ten slottezijn gestandaardiseerde toetsen vaak niet curri-culum-gebonden en correleren de scores meermet achtergrondvariabelen dan met onderwijs-resultaten. Hier tegenover stelde Farr dat erconsensus is over 'reading achievement' zodathet specifieke curriculum minder belangrijk is.Uiteindelijk gaat het erom of een kind kanlezen, en daar kun je onderwijsgevenden gerustop afrekenen. Verder stelde Farr dat het argu-ment over de p-waarde weinig hout snijdtomdat toetsen nu eenmaal betrouwbaar moetenzijn. Uit de zaal kwam weer een andere geluid.Een onderwijsgevende van een kansarmeschool stelde dat het schooldistrict haar ertoedwong om haar

onderwijs vooral op goedetoetsresultaten af te stemmen. Dit leidde vol-gens haar tot een ontoelaatbare verschralingvan het onderwijs. Hiertegenover stelde Fan-dat het leren van 'basics' vooral kansarme leer-lingen ten goede komt. Het AERA-thema 'Diversity and citizenship inmulticultural societies' was ook goed herken-baar in drie sessies die door het 'AffirmativeAction Committee' van divisie D waren ge-organiseerd. De eerste sessie, 'Multilingualversions of tests: reliability, validity and con-cordance', ging over het ontwikkelen vantoetsversies in verschillende talen. Hierbij wer-den twee benaderingen vergeleken. In de eerstebenadering tracht men parallelle versies van detoets te ontwikkelen die dezelfde vaardigheids-dimensie meten, in de tweede benadering gaatmen ervan uit dat de versies verschillende, zijhet hoog gecorreleerde, vaardigheidsdimensiesmeten. In beide gevallen toetst men de assump-ties over de vaardigheidsstructuur met een IRTmodel. Een complicerende factor is dat niet allerespondenten

zinvol kunnen antwoorden opalle opgaven, zodat er gebruik gemaakt moetWorden van onvolledige designs die samenhan-gen met de specifieke taalvaardigheden van derespondenten. Een mooi voorbeeld van wat ermet IRT tegenwoordig allemaal mogelijk is. Inde sessies 'Affirmative action in the profes-sions' en 'The role of mentoring in initiatingand advancing careers of women and minori-ties in measurement and research' werd gedis-cussieerd over de vraag hoe het relatief geringeaantal vrouwen en minderheden in onderwijs-kundig onderzoek in het algemeen en in demethodologie in het bijzonder, vergroot kanworden. Om de daad bij het woord te voegenorganiseert het comité al enige jaren een multi-culturele receptie waar methodologie-studen-ten en onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten.Ik ben er even heengegaan. Het was er nietdruk. Divisie G: Social Context of Education (R.J. Bosker, Vakgroep Onderwijsorganisatie &-management/OCTO, Universiteit Twente,H.P.J.I\/I. Dekkers, Vakgroep

Onderwijskunde/ITS, Katholieke Universiteit Nijmegen) Dekt deze divisie qua label wat de VOR-divisie'Onderwijs & Samenleving' biedt, inhoudelijken methodologisch is er een duidelijk verschil.Om met dat methodologische gezichtspunt tebeginnen: begrijpen komt bij deze divisie dui-delijk voor meten (dat dit laatste voorwaarde-lijk is voor het eerste wordt grotendeels gene-geerd). Dat leidde er ook dit jaar weer toe datkwalitatief-empirische bijdragen op het gebiedvan onderwijs en ongelijkheid gezocht moes-ten worden in andere divisies. Daar bleek danoverigens eens te meer het veelvuldig gebruikvan grootschalige Amerikaanse databestanden.Opmerkelijk daarbij was dat de betreffendeonderzoekers (soms ook uit andere wereldde-len) veelal dezelfde nationale, Amerikaansebestanden (bv. NAEP) gebruikten of onderde-len daarvan. Voor de Nederlandse situatie zoueigenlijk veel meer gebruik gemaakt kunnenworden van hier beschikbare bestanden (bv.LEO-OVB, PRIMA, VOCL) die vaak een veelgrotere rijkdom

aan informatie bevatten. Het hoogtepunt van divisie G was de sessiegewijd aan Paolo Freire, maar wie een kritischewetenschappelijke analyse van Freire's werkverwachtte, kwam bedrogen uit. Voorafgegaandoor Freire's weduwe werd een hagiografiegeschreven, die voor een belangrijk deel depersoon Freire betrof. Desalniettemin bracht desessie, met name door de bijdragen van Giroux 215 PEDAGOGISCHB STUDIËN


