
? De AERA Annual Meeting:Boston 1990 Twee werelden: Introductie f^V. J. Nijhof) Aangekomen in Boston vraagt een vrouwe-lijke douane-officier mij aan de hand van mijninlichtingenformulier of ik &quot;in het onderwijs&quot;werkzaam ben. Ik bevestig dat. Machteloosslaat ze de handen ten hemel en roept &quot;Comeand help us&quot;. Ze probeert een 'Dutch profes-sor' duidelijk te maken dat er wat aan de handis met het Amerikaanse onderwijssysteem endat dringend hulp van buiten geboden is, metname vanuit Nederland met ons schitterendeonderwijs. Het deugt niet met de kwaliteit vanhet Amerikaanse onderwijssysteem roept ze,acht jaren Reagan waren desastreus. Zou ietsvan deze harde werkelijkheid doorklinken tij-dens de AERA? Op Paaszaterdag, de dag voor Pasen der-halve, tref ik een zaai met 80 volwassenen aanin een hotel halverwege tussen St. Louis enCarbondale bezig met een masters

degree:volwasseneneducatie én universitair onder-wijs. Een tandartsassistente, studerend voorhaar masters in Education, komt na een Hol-lands college naar mij toe en laat mij de WallStreet Journal van februari zien, waarin voor-spellingen staan over de werkgelegenheid.Deze zijn dramatisch: wie geen scholing heeftkrijgt geen baan en wie het wel heeft ook niet. Deze voorbeelden bewijzen niets, maarillustreren dat: a) de kwaliteit van onderwijssystemen onderdruk staan mede als gevolg van bezuini-gingsmaatregelen; b) de Amerikaanse high school geen perfecteoplossing biedt voor het vraagstuk vankwaliteit en effectiviteit van het onderwijs; c) de aansluiting tussen onderwijs en arbeids-markt evenzeer problematisch is. Tenslotte lijkt de man of vrouw in de straat hetgeloof in de lokale wetenschap en politiek teverliezen of verloren te hebben. Kroniek Kan de onderwijsresearch helpen mede ant-woorden op deze

problemen te vinden? InBoston dit keer geen centraal thema, waaron-der alle bijdragen, na een selectie van 50% vanhet aanbod, zouden moeten worden gebun-deld. Eindelijk is men tot de juiste conclusiegekomen dat een jaarmarkt zonder titel ookrecht van bestaan heeft. Dat valt ook af telezen aan de zich steeds verder uitbreidendereeks Special Interest Croups (zogenaamdeSIG's) die een grote variatie aan onderwerpenen thema's inbrengt, zonder overigens hetwerk van de grote divisies van de AERA aan tetasten. Het is aan te bevelen dat veel jongeonderzoekers gebruik gaan maken van dezeSIG's, omdat ze goedkoop zijn (meestal 5 ä 6 $per jaar), veel aan netwerkvorming doen enstimulerend werken. Het aantal leden van eenSIG dat jaarlijks betaald heeft voor 15 juni isbepalend voor het aantal sessies dat een SIGmag organiseren op de AERA. Opmerkelijk is elk jaar weer de participatievan Nederlandse

onderzoekers tijdens deAERA. Ze zijn heel nadrukkelijk aanwezig,als paperlezers, als discussianten, als voorzit-ters van sessies en als (kritische) waarnemers.Dat geldt ook voor assistenten in opleiding(AIO) die de kans krijgen eigen werk te pre-senteren en zo via een internationaal forumkritiek ontvangen op hun werk. Een echtevorm van internationalisering, mede gecondi-tioneerd door subsidies vanwege NWO en hetvan de USA geleende publish or perish prin-cipe: de beoordeling van VFO-programma'sdwingt iedereen tot het bijeen sprokkelen vanpunten. Hopelijk heeft de wetenschap er ookiets aan. In deze kroniek weer een min of meertoevallige samenstelling van impressies, waar-bij getracht wordt zoveel als mogelijk hoofd-indrukken van belangrijke divisies aan bod telaten komen. De selectie blijft echter persoon-lijk en de oordelen zijn voor rekening van deauteurs. Biesta en Miedema gaan in op recente

ont-wikkelingen in het Amerikaanse pedagogen-debat. Mulder schetst de dilemma's van eennationaal curriculum, terwijl Van den Bergingaat op de problemen rondom het school-boek. De Klerk doet verslag van zijn ervarin- 450 Pedagogische Studiën Pedagogische Studiën 1990 (67) 444-449



? gen m.b.t. divisie C: leren en instructie. Er lijktverzadiging op te treden, al lijkt er ook per-spectief te zijn voor een novice-novice para-digma. Wubbels toont ook enige scepsis wan-neer hij het déjd vu laat klinken. Over de goedeleerkracht is al heel lang geleden veel gezegd.Toch ook enkele nieuwe ontwikkelingen. Dande effectieve school, door velen kennelijk nietgoed begrepen. Van der Grift schetst enkelevooroordelen en misvattingen. Hij pleit vooreen betere theorie over effectieve scholen. Nij-hof gaat in op enkele ontwikkehngen in hetAmerikaanse beroepsonderwijs die, jammergenoeg voor Europa, weinig nieuws bevatten.De beschrijving van enkele effectstudies ophet gebied van de bedrijfsopleidingen roept bijhem de vraag op naar betere designs en effect-maten. Van Hout vervolgt zijn bijdrage vanvorig jaar met een schets van een drietal groteproblemen in het Amerikaanse Hoger Onder-wijs en trekt een aantal

interessante conclusiesvoor onze situatie. Ten slotte schetsen enkeleCITO-medewerkers hun meest recente erva-ringen tijdens de AERA en aanverwanteorganisaties. 1990 lijkt een reflectiefjaar te zijn, waarin -naar het zich laat aanzien - niet echt nieuwezaken zich doorzetten en het oude niet afge-schreven is. April 1991 zal bewijzen of eennieuwe lente ook een nieuw lied zal brengen inChicago. Ontwikkelingen in het Amerikaanse theore-tisch-pedagogische debat (G. J. J. Biesta,Rijksuniversiteit Groningen en S. Miedema,Rijksuniversiteit Leiden) In het navolgende geven we een indruk van deontwikkelingen in het Amerikaanse theore-tisch-pedagogische debat en laten we zien totwelke specifieke vragen voor historisch onder-zoek dit leidt. De meest opvallende ontwikkeling is naaronze mening de definitieve doorbraak van decritica! pedagogy. De namen van Freire,Apple, Giroux en McLaren waren op de meestuiteenlopende

plaatsen te horen, zowel bijtheoretici als bij practici. Ofschoon de waar-dering voor hun werk sterk uiteenloopt, is hetevident dat men niet meer om hun ideeën heenkan. Reynolds en Pinar merkten in hun bij-drage over de recente geschiedenis van decurriculum-theorie op dat de 'critical peda-gogy' (ook bekend als 'new sociology of curri-culum' en 'radical curriculum theory') heeftgeresulteerd in &quot;an almost taken-for-grantedview that curriculum can be understood in anycomprehensive sense only if it is contextuali-zed socially, economically, and politically&quot;.Een opmerkelijke prestatie, omdat men in deliteratuur tot aan het begin van de jaren zeven-tig nog algemeen uitging van de politiekeneutraliteit van het curriculum. Nadat de criti-cal pedagogy zich in de jaren zeventig vooralmanifesteerde als een marxistisch-sociologi-sche theorie over de reproducerende werkingvan de economische en ideologische basis inhet

onderwijs, kwam in het begin van de jarentachtig de notie 'verzet' centraal te staan, zijhet aanvankelijk nog vaak gecombineerd meteen reproduktie-theoretische opvatting.Apple heeft in een vroeg stadium al opgemerktdat het niet volstaat om alleen maar onder-zoek te doen naar verzet, maar dat er feitelijkverzet gepleegd dient te worden. Via die'beweging' komt, aldus Reynolds en Pinar, decritical pedagogy aan het einde van de jarentachtig uit bij de politieke én de pedagogischepraxis. Met de groeiende belangstelling voor decritical pedagogy is ook de kritiek erop sterkergeworden. Reynolds en Pinar lieten zien datde critical pedagogy van haar Marxistischeuitgangspunten is 'weggeschoven' in de rich-ting van een liberale (Strike), een democra-tisch-humanistische (Bowers) c.q. een pro-gressief-liberale (Wexler) positie. Dat doet devraag ontstaan of en zo ja op welke basiscritical pedagogy nog kritisch kan zijn. Hetzijn de zich

post-structuralistisch noemendepedagogen die de wending naar de praxis zoalsdie in de critical pedagogy is voltrokken, optheoretisch vlak hebben geradicaliseerd. Naarhun mening is er niet alleen op praktisch maarook op theoretisch niveau sprake van een niettot één rationeel principe te herieiden plurali-teit. Hiermee wordt dus de mogelijkheid vooreen vaste (Marxistische) basis voor kritiekonderuit gehaald. Daarnaast verwijten o.a.Wexler en de feministische pedagoge Els-worth de academische kritische pedagogiek deaansluiting met de sociale bewegingen buitende universiteit te missen. Academisch profes-sionalisme wordt ten onrechte beschouwd alswaariijk politiek activisme. Wexler en Els-worth willen mét de sociale bewegingen eenstart maken voor 'tegenpraktijken'. De goeroe van de Amerikaanse post-struc-turalistische pedagogen is zonder twijfel Der- 451 Pedagogische Studiën ?



? rida. Zowel Whitson, Stanley als Cherry-holmes probeerden in hun bijdragen een(eigen) invulling te geven aan Derrida's dic-tum: 'Er is niets buiten de tekst'. VolgensWhitson betekent dit dat taal en werkelijkheidonlosmakelijk met elkaar zijn verweven, zodater geen 'buiten' is. Deconstructie is daarmeeook geen negatieve, maar een affirmatieve act(Nietzsche). Hij zag het poststructuralismevoornamelijk als een aanvulling op de 'ideolo-giekritiek' van de Frankfurter Schule. Hetpost-structuralistische perspectief laat ziendat ideologie (ook) middels talige en gramma-ticale structuren tot stand komt en in standblijft. Stanley begreep 'Er is niets buiten detekst' als 'Er is niets buiten de cwitext'. Er isgeen absoluut punt van waaruit kritiek gele-verd kan worden, maar de context wordt welbevraagd en gecritiscerd. Daar Dcrrida geen apriori sociaal-politiek programma heeft, isdeze 'undecidability' een noodzakelijke voor-waarde

voor het bepalen van de sociaal-poli-tieke betekenis van gebeurtenissen en situa-ties. Kritiek kan slechts vanuit deene'context'op de andere worden geleverd. Met Dcrridakom je dus niet uit bij een 'relativistischeeuforie', /o concludeerde Stanley. Derrida'sproject is een 'quest for beller interpretations',een project waarbinnen de notie 'emancipatie'overigens haar betekenis kan behouden. Vol-gens Stanley impliceert emancipatie dat hetonbetwijfelde in twijfel getrokken kan wor-den Precies d.il kan deconstructie doen.Deconstructie vcronderMclt daarmee de /inen de mogelijkheid \an kriliek. /ij hel dat diemoj;clijlkhciil allij<l gcN>ndcn is aan eenbcp.i.ilde coniexl Die tonlext /elf beslaatuilcr.i.ifd nicl /om.i.ir. nu.ir is. /o beslootSl.iiilc). .illijd pcKnulcn .un ccn bcp.i.iK)e^•cmccns«.h.lp < hcti>holmes pKijisic nel .ils Si.inle> deix>vi sifiKliifjIisliuhe aunp.ik binnen helpt.<)rsi sanilc Wtliihlinp In icpcnsicllinp lolAUivirkr' \'rilii.lilm(;»pti<jcMrn

jIs injr-tivn>c ril Irnuniinv i> dcsontifiKiir lujr /ijn(ncning ren niri <'pp.<»iii<.nclc I ' ».iiill rtintrliil iiirl np tooihjml rrii tvpaili)pfli:k pfvljim.1 Of p<'»i iltiKlwriliii ilxT.t i!rfimn »iiram IrH» »iti .Ie (v.U(.'f)ck (ii .k .it<\,<.|iiifipiaktiik !<• .lf\.>:>ilJiKt(n < >p ,))finjtiift k »n l.i| «ij/fti . p »iT.Uf„.u.itt. »..iiII tu I ( ri |>*i .>r li S„;i»r. I.».l «...r»! U.Ur.kir.rff, Uf(t. .U>.< .,11» .t< .1 . »r. ,J, .»<> . i.iii.^ .. f» t.l.-J&quot;.,,. ., .),.. .......... ... . :. •. , <?.: t, .1.., doelen kunnen gebruiken. De methode is poli-tiek neutraal en daarom, zo stelde Sultan,gevaarlijk. Het vereist een 'commitment tosolidarity' wil deconstructie inderdaad totradicale veranderingen kunnen bijdragen.Mogelijkheden voor deconstructie zag hij eer-der langs Habermasiaanse lijnen. De taal- enmachtsanalyses kunnen dienen voor hande-lingscoördinatic,werkclijkheidsontsluitingenhet analyseren van machtsverhoudingen insociale relaties. Dit werd echter nietgeconcretiseerd. Precies hier lag de

betekenis van onze eigenbijdragen. Onze poging om de contouren vanccn kritisch-pragmatische pedagogiek te schet-sen, was bedoeld om te laten zien hoe eenwaardevolle kritische positie (Habermas)inhoudelijk aangevuld zou kunnen worden(Rorty, Dewey) en aan kritische kracht zoukunnen winnen door de inbedding in de praxisduidelijk te maken en te realiseren (Dewey,Bernstein). Cherryholmes betwijfelde hierbijbegrijpelijkerwijs of de 'redding' van ccnnieuw paradigma zou moeten komen. OokMcLaren benadrukte dit. Het 'systeemden-ken' van Habermas (en ook Rorty) biedt naarzijn mening weinig perspectief. Juist 'theessential conlingency of the universal&quot; dientgeaccentueerd te worden. Net als wij, maarook net als bijvoorbeeld Apple en Stanley (enminder expliciet Cherryholmes). stelde McLa-ren uiteindelijk echter s^el de praktische peda-gogische \raag: &quot;How to build a Commu-nity?&quot;.

Wanneer kritiek contextueel is. en decontext gebonden is aan de gemeenschap,komi men uil bij de \raap hoe in de praktijkeen /o ulea.il mogelijke gemeenschap gereali-seerd en m siand gehouden kan worden Lenpuni u.i.ir uilrr.iard (M>k de kriiirk san Wexlercn I Isworih relesanl uordi Hel Kiscnsiaandem.i.ill duidelijk d.iUan-uil scfsthillendc p«\iiie\ uiieindelijli ihemj's»onlcncipfrcworpcnlhcl verwerpen sjn vasicfundjnKnIrn \<H<r Itilick. I cn sr jjrcn »otdcngrvicUli Mi'» Ii>huild4»..immunii>^ idieixlhrl crl|r.«ot san hel pfjjrnuliv'inc. n>cl namelUl sjn IVucs. Schnrrn /.>uf| m ilr hr.kniIjjpvr Inlu <>frs alvs jnuil p>>\l tlriK luijliiliKti prtnvvtiff iU \4nu^t iJc i. r.lirxr,Ulf I niii. S.f it.f.nf •?•t.li tfn,ffr(tifpen . pfkc^ot »fil Stc».)» i«..t.!i .liirS.1 ffp'&quot;l*<t.l ïrfi iniifcti f<f.alif »if. IVoCit ( ?f&quot; »Ut- .(v ,1 ( ? '



? Was). Zo een synthese-poging is echter nietnieuw. Stanley betoogde dat de vertegenwoor-digers van de 'social reconstructionists move-ment' (o.a. John Childs, George Counts,Theodore Brameld, Harold Rugg en SidneyHook) reeds vanaf de twintiger jaren hebbengeprobeerd om de pragmatistische pedago-giek meer kritisch te maken. Stanley liet zienhoe Brameld, in een poging om pragmatismeen marxisme aan elkaar te verbinden, dezelfdeproblemen aan de orde stelde en in de zelfderichting dacht als de vertegenwoordigers vande critical pedagogy nu. Hij meende dat met deideeën van Brameld en de andere social recon-structionists een waardevolle bijdrage gele-verd zou kunnen worden aan de hedendaagsediscussies. Om dat te kunnen doen is volgensStanley echter gedetailleerd historisch onder-zoek nodig naar deze toch wat 'verloren' gene-ratie van de Amerikaanse pedagogiek. Terw ijl Stanley om positieve

redenen terug-greep op de eigen Amerikaanse traditie gingener ook stemmen op om het continentale kriti-sche gedachtengoed radicaal af te wijzenzodat men ex negativo bij de eigen kritischetraditie uitkomt. Waks verdedigde de stellingdal William James en Theodore Brameld hWcontact met &quot;het publiek&quot; hadden en HenryGiroux nici. omdat deze laatste gebruik zoumaken van 'esoterische Europese bronnen&quot;(zoals f-'oucault. [>crridacn Habermas) die alsfilosofische reconstructie van de I:uropcscervarmp onmogelijk van betekenis zoudenkunnen /ijn voor Amerika. Waks&quot; filovifisch-pcdapopisch cinoccnlnsme kreeg echter niet%ccl bij\al Het b<>\enslaandc laai zien dal de Ameri-kaanse pedagogiek in ccn fase is belanduaarin men de eipen Ikntisch pcdjgopischchiMonc p.iat (hcrK'ni<lcl.l.cn Of öc Ameri-kaanse kritische pcdjpopiel o<A in Neder-land ccn r<il san hclclenis /jl pj-in spelen./«hJjI het kritische

dcnlen. nj aansanlclijlalleen uil bel <v>sicn nu ivl sanuil hei westenl'>t ons .-41 li>mcn. /jl in de i.xknmst nKvtcnMijlen ! rn ,urri, ulum' t nt*f riiif ft J m rntr In .Jf lirrn >» 'U .)iKU»Mf .-.f« nali.» i urth ul» »rtiifili «.» tifr.vl |n .Jr V f>ff.f.Jf Si*un U»l»»l F'*^' »••rtrend is in deze richting. President GeorgeBush heeft een reeks algemene nationaleonderwijsdoelen voor het jaar 2000 vastge-steld. Uit de Gallup-opiniepeilingen van 1989blijkt dat 70% van de Amerikaanse bevolkingvoorstander is van nationale eindtermen.Eveneens 70% is voor een nationaal curricu-lum en 77% voor een systeem van landelijkeexaminering. Op dit moment zijn er peilings-onderzoeken in 37 staten, er is een model-curriculum voor het primair en secundaironderwijs vervaardigd en er worden landelijkeexamens voor de lerarenopleiding ontwik-keld. Smith constateerde dat er nationale doe-len, inhouden, raamleerplannen, toetsen,eindtermen en inhouden voor de

lerarenoplei-ding zijn en vroeg zich af hoe lang het natio-nale curriculum nog op zich kan laten wach-ten. Hij gaf twee argumenten voor ccnnationaal curriculum: de verantwoordings-plicht enerzijds en de vergelijkbaarheid vanscholen anderzijds. Als scholen zich moetenverantwoorden voor hun resultaten, dan moe-ten zij eerst consensus bereikt hebben over hetcurriculum. En als de prestaties en pedago-gisch-didactische werkwijze fair moeten kun-nen worden beoordeeld, dient tevoren eengemeenschappelijk curriculum aanwezig tezijn. anders ontbreekt een vergelijkingscrite-rium. Een vraag voor de jaren negentig is opwelke wijze de top-down benadering bij deontwikkeling van een nationaal curriculumkan worden verbonden met lokaal initiatief ende inspanning om onderwijsgevenden Ie moti-veren om dat curriculum uit le voeren. Volgens Shanker dient het onderwijs in deVerenigde Slaten het serlrouwcn van hetpubliek te

herwinnen door gehoor Ie geven.un de druk van ouders in de nchiing van ccnander sjsiecm van accounlabiliiy DaarvoorIS in ieder pcval n<Hlip dal er ccn nationaalcurriculum vsofdl vasipcslcid Hel bclanprijV-sic atpumcrl dat hi) hicrv<v>f naar vorenhrathl wa\ de mobililcil van de ScvcilVinpIVwif vcfhui/inpcn san lc«tlinjrcn ontstaan c»irn pesolpf san hel nnibrclrn van een nalic»-naal tuffKuIum fruitr» in hft IcTfptiKCs I cnnalionaal lurruulum it n<«.>il/4lcli.l maarh>K\ct rrx^l i\ere rvatmnalivjlic faan' In ( ali-(i-ruif kcnl rrxn rrwnvnl«! ccn IpcipUn .lallunfrrfl al» funltlirv tjr>.UIi|lr f iam>f>ffinfrn r«rf».»lKlf pr>Iinf »»n .Jf ..fvjffmiiilmiliIf .1 ff n i>nr<Tn iju» .1»! .'p f*n »»r.ijl pvintfr,.•»UK f I .•r-.i rrw 1*»<,»< t'.»rklw «l<)fcrl ».«?( 11.!.,( I .? »„ \ ,



? Geiger daarentegen typeert het nationaalcurriculum als een oxymoron: een landelijkvastgelegde lessentabel en lokale autonomiezijn begrippen die diametraal tegenoverelkaar staan. Dominante begrippen in deonderwijsvernieuwing van de afgelopen jarenwaren 'local control', 'site-based decisionmaking', 'teacher empowerment' en 'schoolrestructuring'. In 1986 zijn drie zeer invloed-rijke documenten gepubliceerd die indicatiefwaren voor de onderwijsvernieuwing in diejaren: De National Governers' Associationpubliceerde &quot;Time for Results&quot;, de CarnegieForum on Education and the Economy publi-ceerde &quot;A Nation Prepared&quot;, en de EducationCommission of the State publiceerde &quot;WhatNext? More Leverage for Teachers&quot;. De rap-porten speelden een belangrijke rol in hetformuleren van de volgende conclusies: - top-down vernieuwing is een recept voormislukking; - schoolmanagement

moet worden gedecen-traliseerd en het onderwijs moet internworden gedemocratiseerd; - plaatselijke initiatieven en lokale autono-mie zijn bepalend voor effectievevernieuwingen. Sinds de publikatie in 1983 van &quot;A Nation atRisk&quot; had het onderwijs steeds het gevoel datvoorstellen voor onderwijsvernieuwing te verafstonden van de praktijk, terwijl de publika-tie van genoemde rapporten een gevoel vanherkenning oproept. Het onderwijs had reedsbij voortduring gesteld dat hervormingen vol-gens een bottom-up-benadering zouden moe-ten plaats hebben, dat democratische besluit-vormingsstructuren nodig waren en dat deinvloed van onderwijsgevenden en anderedirect bij het onderwijs betrokkenen op debesluitvorming zou moeten worden versterkt.Volgens deze spreker is er wel behoefte aannationale onderwijsdoelen, maar de lokaleautonomie van het onderwijs moet daarbijworden gerespecteerd. Ook

Cross betuigde zich tegenstander vaneen nationaal curriculum. Hij stelde dat erweliswaar een trend zichtbaar is in de richtingvan een nationaal curriculum: de verzameldeleerboeken, die in twintig staten door leer-boekselectiecommissies per staat wordengoedgekeurd, fungeren als een soort informeelcurriculum, terwijl ook de periodieke peilings-onderzoeken een sturende werking hebben inde richting van een nationaal curriculum. Eennieuw soort periodiek peilingsonderzoekwordt echter ontwikkeld waardoor scholenworden geholpen het onderwijs sterker te rich-ten op haar essentiële doelen waaronder wis-kundig leren denken, leren probleemoplossenen het leren toepassen van historische en geo-grafische kennis. Beslissers op alle niveauskrijgen daarbij dan betere feedback over deleerprestaties. Als dit systeem van periodiekpeilingsonderzoek is gerealiseerd, is er volgensde spreker geen behoefte meer aan een

natio-naal curriculum. Het staat bovendien opgespannen voet met de tendens van verder-gaande decentrahsatie in de Verenigde Staten.Op centraal niveau bestaat uitsluitend belang-stelling voor de uitkomsten van het onderwijsen niet voor het curriculum als zodanig. Datmaakt namelijk deel uit van het onderwijs en isniet het produkt van het onderwijssysteem. Erkunnen dus twee verschillen doch comple-mentaire trends worden gesignaleerd: decen-tralisatie van het onderwijsproces en alles watdaarmee samenhangt enerzijds, en centralisa-tie van de informatie over het resultaat van hetonderwijs. Lokale autonomie en zelßeheerKing rapporteerde over een studie naar dewijze waarop in de staat Minnesota wordtomgegaan met de spanning tussen lokaleautonomie en centraal beheer. Genoemdestaat leent zich goed voor de beschrijving vandit probleem omdat het onderwijs aldaarwordt getypeerd door haar sterk

innovatievekarakter en decentralisatie enerzijds en cen-traliserende tendensen anderzijds. Recentecentralistische wetgeving is gericht op het ver-groten van de schoolkeuze van ouders enleerlingen en de zogenaamde outcome-basededucation. Door het inbouwen van markt-economische principes denkt de overheid con-currentie en daarmee kwaliteitsverhoging tebevorderen, ofschoon de grote vraag is ofouders over voldoende informatie beschikkenom op verantwoorde wijze een school te kie-zen voor hun kinderen. Uit onderzoek isgebleken dat circa 40% van de ouders uit puurpraktische overwegingen een school kiest. Hetis daarom niet zeker of genoemde regelgevingzonder meer leidt tot de beoogde resultaten.Ook bij de outcome-based education kandezelfde twijfel worden geuit. De staat heeftwel het beheer over de geformuleerde out-comes, maar de scholen staan vervolgens voorde opgave deze outcomes

om te zetten innieuwe curricula en instructieprocessen. Voor 454 Pedagogische Studiën ?



? Velen lijkt deze benadering te veel op de golfvan meetbare leerdoelen, waarvan is geblekendat het tot weinig of geen verbetering van hetonderwijsresultaat heeft geleid. Van een anderinitiatief, namelijk de oprichting van een prak-tisch gericht onderzoeksinstituut, hetCAREI, wordt meer verwacht. Het doel vandit instituut, dat in het leven is geroepen dooreen aantal districten in Minnesota, is actie-onderzoek te doen in samenwerking met descholen in de desbetreffende districten, omreflectie op de bestaande praktijk te bevorde-ren en heel gericht situatie-specifieke prakti-sche adviezen te genereren voor de transfor-matie van het onderwijs. Dit initiatief is eenteken dat verschillende districten willen uit-stijgen boven de regelgeving op staat-niveau.Als potentieel probleem werd gesignaleerd datde ontmoeting van de onderzoeks- en de prak-tijkcultuur erg lastig kan zijn vanwege deverschillende belangen van onderzoekers

enpraktici. Silberstein en Sabar gingen eveneens in ophet spanningsveld tussen centraal beheer enlokale autonomie. Zij rapporteerden over eenstudie in Israël naar de zogenaamde autonomescholen die op creatieve wijze centrale ver-plichtingen en lokale rechten wisten te combi-neren, waarbij zij geen ogenschijnlijk dwin-gende keuze maakten voor een bepaaldeonderwijskundige ideologie. Substantieel ver-schillende uitgangspunten werden vertaald incurriculumcomponenten en consistent uitge-werkt in de onderwijspraktijk. Hierdoor kon-den de desbetreffende scholen twee klassiekevalkuilen vermijden: het 'pendulum' feno-meen, de vicieuze cirkel van centralisatie endecentralisatie als een voortdurend actie- enreactieproces, en het 'kloof-fenomeen, defrictie die bestaat tussen het formeel en hetoperationeel curriculum. Angus schetste een drietal problemen dievoortvloeiden uit het decentralisatiebeleid inhet onderwijs in

West-Australië. In de eersteplaats bleek het moeilijk te zijn te bepalenwaar de grenzen liggen van de autonomeschool in een gedecentraliseerd onderwijs-bestel. Ten tweede percipieerde het onderwijs-veld de decentralisatie ook als bedreiging vande lokale autonomie, omdat decentralisatiegepaard gaat met centrale regelgeving. Menvreesde daarom dat door het recente beleid hetonderwijs zou verworden tot een speelbal vanlandelijke politieke besluitvorming. Ten derdetrad er een onbedoeld efiect op. Door hetdecentralisatiebeleid en de daarmee gepaardgaande herstructurering van de financieringvan het onderwijs werd het beeld versterkt datschoolverbetering wordt bevorderd door hettoevoegen van functies aan het bestaandeonderwijs en het veranderen van structuren, integenstelling tot het herontwerpen van hetwerk dat scholen verrichten. Zelfevaluatie Bjomdal ging in op de consequenties van hetdelegeren van

bevoegdheden in het zoge-naamde 'upper-secondary' onderwijs inNoorwegen en beschreef een project overpraktijkgerichte zelfevaluatie van scholen.Om binnen het kader van het decentralisatie-proces de regionale en lokale autonomie inovereenstemming te houden met de nationaledoelen voor het onderwijs en een landelijkgelijk niveau van onderwijskwaliteit te waar-borgen, is veel aandacht besteed aan in-serviceopleiding van het management en samenwer-king binnen scholen. Voorts is een projectuitgevoerd ten behoeve van organisatie-ont-wikkeling van onderwijsinstellingen. Parallelhieraan is een project gestart voor schooleva-luatie. Hierin moest een evenwicht wordengevonden tussen de nationale belangen en delokale autonomie. Er is vastgesteld dat deevaluatie gekenmerkt diende te worden doorhaar systematiek en lange termijn gerichtheid.De individuele school diende het middelpuntte zijn van de evaluatie,

terwijl de nationaledoelen als evaluatie-context dienen. Bij destart van het project werd de soms te geringeevaluatie-expertise als probleem ervaren.Andere problemen die werden genoemd, zijn:de kennis over schoolevaluatie is nog beperktevenals de voor de zelfevaluaties benodigdetijd, het gevaar dat het evaluatieproces alsontwikkelingsproces wordt opgevat waar-door er feitelijk geen evaluatie meer plaatsheeft, de vrees dat in de verplichte jaarversla-gen gevoelige resultaten worden opgenomendie men liever vertrouwelijk wil behandelen ende vrees voor centrale kwaliteitsmetingen dieeen bedreiging kunnen vormen voor de lokaleautonomie. Het schoolboek, criteria en de markt (E. vanden Berg, Universiteit Twente) In onze westerse samenlevingen zijn scholenzonder schoolboeken nauwelijks voor te stel- 455 Pedagogische Studiën ?



? len. Misschien is juist deze vanzelfsprekend-heid er de oorzaak van dat binnen het onder-wijskundig onderzoek vrij weinig belangstel-Hng is voor schoolboeken. Met de uitgave vanhet 89e jaarboek van The National Society forthe Study of Education &quot;Textbooks andSchooling in the United States&quot; (Eds.: D. L.Elliott & A. Woodwand; uitgever: Universityof Chicago Press) is een poging ondernomenom het 'schoolboek' weer wat hoger op deagenda van het onderwijsonderzoek te plaat-sen. In Boston vond de presentatie van ditboek plaats. De Special Interest Group 'Text-books and Textbookpublishing' wijdde haarjaarlijkse vergadering geheel aan de uitgavevan dit boek. Na een aantal korte inleidingen en lovendewoorden volgde een pittige discussie over derol en invloed van educatieve uitgevers op hetschoolsysteem. Telkens speelden onderwijs-onderzoekers aan de ene kant en educatieveuitgevers aan de

andere kant elkaar de zwartepiet toe. Leesbaarheidsformules Eén van de discussiepunten was het hanterenvan leesbaarheidsformules. Jeanne Chall hadin haar inleiding scherpe kritiek geuit op hetrigide gebruik van deze formules door educa-tieve uitgevers. Refererend aan onderzoekstelde zij dat vanaf de late jaren twintig totheden de taal in schoolboeken steeds eenvou-diger is geworden. Volgens haar was het in dejaren dertig noodzakelijk om de taal in school-boeken te vereenvoudigen o.a. vanwege dekomst van immigrantenkinderen op de Ame-rikaanse scholen voor wie het Engels niet demoedertaal was. Zij is echter van mening dathet vereenvoudigen van de taal in schoolboe-ken te ver is doorgeschoten. Zij spreekt over'dumbing of textbooks'. De educatieve uitge-vers stelden in hun verweer dat niet zij voor ditproces verantwoordelijk zijn, maar de selec-tiecommissies voor schoolboeken van statenen

districten. Zij plaatsen immers schoolboe-ken met een te moeilijk taalgebruik niet op deboekenlijst waaruit de scholen kunnen kiezen.Dus wat moeten zij als uitgevers anders danaan de wensen van de markt voldoen. Richtlijnen Een ander discussiepunt was naar aanleidingvan de plannen van de staat Californië omstringente richtlijnen op te stellen waaraan deschoolboeken voor deze staat moeten vol-doen. De discussie spitste zich toe op de vraagof het wenselijk is om dergelijke richtlijnen perstaat of zelfs op nationaal niveau vast te leg-gen. De onderwijsonderzoekers waren ver-deeld. Sommigen zagen wel wat in het idee vandoor overheidswege vastgestelde criteriawaaraan schoolboeken moeten voldoen.Hierdoor zou de macht van de educatieveuitgevers om feitelijk door middel van deschoolboeken het curriculum te definiërendoorbroken kunnen worden. Dit is volgenshen noodzakelijk omdat educatieve

uitgeversvrij conservatieve produkten maken die eenhandicap vormen wanneer men onderwijsver-nieuwingen wil realiseren. De uitgevers warenhet hier uiteraard niet mee eens. Zij stelden dathun produkten voldoen aan de eisen die demarkt stelt. Als er voor een onderwijsver-nieuwing een voldoende grote markt is danleveren zij de materialen conform de wensenvan de markt. Als er kritiek is op de onderwijs-kundige kwaliteit van schoolboeken dan kandit slechts betekenen dat de critici te laag inaantal zijn om een voldoende grote markt tevormen of wanneer het aantal wel voldoendegroot is, zij hun wensen niet duidelijk genoegkenbaar maken. Andere onderzoekers zagenniet veel in het afleiden van criteria waaraanschoolboeken moeten voldoen uit nationalecurricula. Zij vreesden dat dit zou leiden totuiterst formele criteria die eenzelfde uitwer-king kunnen krijgen als het rigide toepassenvan leesbaarheidsformules.

Ook de uitgevers waren geen voorstandervan richtlijnen waaraan hun produkten moe-ten voldoen. Zij vreesden eenvormigheid ofzoals één van hen het formuleerde: 'Dan valtalleen nog te concureren met nog mooiereplaatjes.' Maar als er toch richtlijnen moetenkomen dan op nationaal niveau. De uitgeversmenen dat de produktie van schoolboekenvoor afzonderlijke staten uit financieel oog-punt niet haalbaar is. De plannen van de staatCalifornië werden dan ook beslist niet metgejuich ontvangen. Een vergelijking met deNederlandse situatie dringt zich op. Califor-nië, met ruim 28 miljoen inwoners, wordt doorde grote Amerikaanse educatieve uitgeverijenals een te kleine markt beschouwd. Nederlandtelt nog niet de helft van dit aantal inwoners,terwijl er ongeveer 30 uitgeverijen lid zijn vande Groep Educatieve Uitgeverijen. Hoewel de situatie in de Verenigde Staten niethelemaal te vergelijken is met de Nederlandse, 456
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? is de discussie over de rol van educatieveuitgeverijen in het onderwijssysteem ook hieractueel. Zeker omdat in Nederland vanwegede grondwettelijke vrijheid van richting eninrichting van onderwijs de overheid geenenkele bemoeienis mag hebben met de keuzevan schoolboeken door de scholen. Ook inNederland geldt dat er een spanning bestaattussen wat onderwijsvernieuwers graag inschoolboeken willen zien en hoe uitgeversschoolboeken inhoud en vorm geven. Dezelaatste groep laat zich leiden door de markt,die niet zo vernieuwingsgezind is als velengraag zouden willen. Leren en instructie (L. F. W. de Klerk,Katholieke Universiteit Brabant) Leerling- versus leraar-gestuurde instructieEen interessant poster-symposium werd ver-zorgd door Palincsar over het onderwerp:leerling- versus leraar-gestuurde instructie.Hierbij werden drie instructie-procedures metelkaar vergeleken: 'directed learning' (waarbijhet leerproces

gestuurd wordt op basis vanactiviteiten van de leerling); 'reciprocal lear-ning' (waarbij de leraar voornamelijk alsinformant optreedt); en 'collaborative lear-ning' (waarbij de leerlingen initiatieven nementen aanzien van de te volgen werkwijze). Hetaccent lag in dit onderzoek niet zozeer op devraag welke conditie de beste resultaten levert,maar veeleer op de vraag wat er preciesgebeurt binnen iedere procedure in termenvan regulatieprocessen. Hiertoe werden ver-schillende groepjes kinderen gedurende langetijd intensief geobserveerd. Ook werdenbehalve prestaties allerlei leeriingkenmerkengemeten, zoals voorkennis, strategiegebruiken metacognitieve vaardigheden. Gebleken isdat er complexe interacties optraden tussenleeriingkenmerken, instructieprocedure enresultaten. Een belangrijke conclusie die uitdit onderzoek naar voren kwam is dat ver-schillen tussen procedures enigszins gecamou-fleerd worden doordat

leerlingen ook huneigen doelen en werkwijzen kennen, die somsinterfereren met die van de instructies. Ook isgewezen op het belang van de sociale contextwaarin het leren plaats vindt. Deze conclusiewerd onderschreven door Resnick. Volgenshaar wordt kennis niet louter 'geconstrueerd'(vgl. constructivisme) door middel vaninstructie, maar hangt het resultaat vaninstructie mede af van hoe de leerlingen deleertaak interpreteren en waarderen. Zijmerkt op dat 'human life is a passage throughactivity situations', waarmee zij verwijst naarde 'situated Cognition'-visie op leren eninstructie. Volgens Resnick is het zo dat deervaringen met situaties bepalen hoe de leer-ling een omgeving interpreteert, hetgeen weerbepalend is voor zijn motivatie. Zijn prestatie-niveau hangt echter niet alleen af van demotivatie, maar ook van de mate waarin hij instaat is gebleken de genoemde ervaringen te'integreren'. Situated Cognition and learning

paradigma'Situated Cognition' is in verschillende sessiester sprake gekomen. Deze term is al weer eenpaar jaar in omloop. Ook in de kroniek naaraanleiding van de AERA- conferentie van1989 is hieraan reeds aandacht besteed. Deaanhangers van deze benadering zien hierineen herleving van het bekende informatie-verwerkings-paradigma. Kenmerkend voorde traditionele informatie-verwerkings-opvatting over leren en instructie is de vraagvia welke cognitieve operaties informatie ver-werkt wordt. Door middel van onderzoekwordt nagegaan hoe leerlingen informatieopnemen, verwerken, opslaan in het geheugenen het daaruit terughalen (retrieval) voorgebruik, bijvoorbeeld om er bepaalde proble-men mee op te lossen. Kennis van de werkingvan het cognitieve systeem levert de grondslagvoor het ontwerpen van effectieve leersitua-ties. Bij het 'situated Cognition and learning'paradigma ligt het accent niet op het cogni-tieve

systeem, maar op de situatie waaringeleerd wordt. Het gaat hierbij niet om wateen leeding weet, maar om wat hij kan in eengegeven situatie. Deze opvatting heeft geleidtot een andere visie op leren en instructie, eenvisie die aangeduid wordt met de term 'cogni-tive apprenticeship'. Dit model is erop gericht&quot;to enculturate students into authentic pro-cesses through activity and social interactionin a way similar to that evident - and evident-ly successful - in craft apprènticeship&quot; (omde woorden van J. S. Brown te citeren, die determ situated Cognition gelanceerd heeft).Volgens dit type onderwijs-leersituatie moeternaar gestreefd worden een adequate leerom-geving te creëren, waarin veel hulpbronnen,'tools', leermaterialen en sociale interactie-mogelijkheden aanwezig zijn, op een wijze dierepresentatief is voor toekomstige werk- of 457 Pedagogische Studiën ?



? taak-situatie. Niet alle onderzoekers zijn even hoopvolgestemd over de mogelijkheden die 'situatedCognition' te bieden heeft. Gavriel Salomontoonde zich een krachtig opponent. Hij is vanmening dat deze term een modewoord is, dattot situaties leidt waarbij je maar moetafwachten wat er gebeurt. Er zal veel onduide-lijkheid blijven bestaan over wat, hoe,waarom en hoe goed geleerd wordt. Doorgrote nadruk te leggen op de sociale interactieworden (te) hoge eisen gesteld aan de didacti-sche kwaliteit van de leraar (expert). Hij moeteen model zijn en tegelijkertijd rekening hou-den met individuele verschillen. Als het aantalleerlingen groot is dan dient hij bovendienover de juiste management-kwaliteiten tebeschikken. Echter, een goede 'leermeester'zal de neiging hebben zijn aandacht vooral terichten op die leerlingen die dat nodig hebben.Dit zal de effectiviteit en de efficiëntie van deleersituatie - criteria die centraal

staan in hetonderzoek dat is opgezet volgens het traditio-nele informatieverwerkingsparadigma - nietten goede komen. Volgens Salomon gaat hetbij 'situated Cognition' om veel geschreeuw enweinig wol! Novice-novice paradigmaOpmerkelijk is dat zeer veel presentaties ophet gebied van leren en instructie betrekkinghebben op kleinschalig onderzoek, soms meteen duidelijke vraagstelling, maar vaak ookexploratief van aard..Dit maakt het moeilijkom de stand van zaken op het terrein vandivisie C goed in beeld te krijgen. Vooral als deseparate onderzoeken binnen een thema nietin samenhang worden gepresenteerd - het-geen nogal eens voorkwam - dan is het moei-lijk in te schatten wat de bijdrage is aan hetbetreffende kennisdomein. Ook is het vaakmoeilijk te beoordelen of de effecten die inexperimenten gevonden worden ook geldenvoor het onderwijs en welke maatregelendaarin getroffen moeten worden om

dezelfdeeffecten te bereiken. Een voorbeeld van kleinschalig fundamen-teel onderzoek waarbij wel gelet is op deonderlinge samenhang en op de betekenis diehet onderzoek kan hebben voor zowel deresearch als de praktijk van het onderwijs isgepresenteerd en becommentarieerd tijdenseen symposium over o.a. de rol van voor-kennis bij het leren op school (Understandingchildren's memory development: the roles ofknowledge, aptitude, and strategies). Eén vande onderzoekers die daarin een presentatiehield was Wolfgang Schneider van het MaxPlanck Instituut te München. De centralevraagstelling die aan zijn onderzoek tengrondslag lag luidde: wat neemt een leerlingwaar indien hij geconfronteerd wordt met eenbepaald type vraagstuk of probleem en waar-van is dat afhankelijk? Ziet een gevorderdeleerling (of expert) meer of ook andere dingendan een beginnende leerling (of novice)? ZoalsDe Groot dat in

Nederland al veel eerder hadgedaan heeft ook deze onderzoeker gekekennaar wat beginnende en gevorderde schakerszich herinneren van gepresenteerde stellingen.Uiteraard wisten de experts zich veel meer teherinneren dan beginners, maar dat goldvoornamelijk voor 'realistische stellingen'.Zodra de stukken at random op het bordgeplaatst worden, blijkt dit verschil aanzien-lijk kleiner te zijn. Een dergelijk experiment isook gedaan met betrekking tot voetbal (soc-cer). Dit onderzoek leverde gelijkluidende uit-komsten op: voorkennis bepaalt in hoge matehoeveel en vooral ook wat onthouden wordt.Dit leidt tot de vraag wat men in het onderwijsmoet doen. Moet men aansluiten bij kennis-domeinen waarop de leerling enigermategevorderd is (moet men bij iemand die veel vanvoetballen weet aansluiten bij zijn kennis opdat terrein als het gaat om taal en rekenen; metandere woorden definieert voorkennis de con-text

waarin het leren moet plaats vinden?) ofmoet men domeinspecifieke strategieën ont-wikkelen bij de leerling (via oefening) waar-mee hij in staat zal zijn de problemen uit hetbetreffende domein aan te pakken en op telossen? Als niet alleen gekeken wordt naarverschillen tussen experts en beginners, maarook naar verschillen tussen beginners onder-ling, dan blijkt niet alleen de door de voor-kennis gedefinieerde context, maar vooralook de sociale context (en in het bijzonder hetsamen werken met peers) van belang te zijnvoor het leerproces. Een interessante conclu-sie is dat het expert-novice paradigma tot nogtoe teveel het accent gelegd heeft op wat eenexpert weet en kan en dat van daaruit wordtafgeleid wat een novice tekort komt. Dat moetdan vervolgens door de instructie worden aan-gevuld. Maar, beginners zijn niet op alle ter-reinen onwetend of dom. Vergelijkt men denovice met een expert op een bepaald

domeindan heeft men een eenzijdige belichting van denovice en bovendien komt men dan niet te 458 Pedagogische Studiën ?



? weten wat er buiten het betreffende domein tehalen valt (of reeds aanwezig is) dat ookbijdraagt tot het verwerven van de beoogdecompetentie. Het invoeren van het reeds eer-der in Europa door Elshout voorgesteldenovice-novice-paradigma zou wel eens eeninteressante aanvulling kunnen zijn op degebruikelijke wijze waarop taakanalyses wor-den uitgevoerd. Niet alleen letten op de eind-doelen of op de 'prerequisite skills' die uit deeinddoelen afgeleid kunnen worden, maarevenzeer op de beginsituatie en met name opindividuele verschillen die er bestaan tussenbeginners. Op welke algemene vaardighedengrijpen zij terug? Welk type strategieën gebrui-ken zij? Op welke specifieke ervaringen doenzij een beroep? Is er hierbij sprake van trans-fer? Als dit soort vragen beantwoord is dandoet zich vervolgens natuurlijk de vraag voorop welke wijze in het onderwijs met dezeverschillen rekening gehouden moet worden.Of komt

men zo via de sociale context weerterecht bij 'situated Cognition'? Volgens dediscussiant van het symposium niet. Hij kwamuit bij Emanuel Kant, althans voor zover hetging over de invloed van voorKENNIS opverder leren. En hiermee deed hij iets wat bijveel paper-presentaties te beluisteren viel:'filosoferen'. Dit gebeurde met name door eenaantal 'oude bekenden' (zoals bijvoorbeeldGreeno). In plaats van onderzoeksresultatente presenteren werden allerlei beschouwingengegeven over de zin van onderwijs, over derelatie onderwijs en samenleving, en over depedagogische contexten waarin het onderwijsgesitueerd moet worden. In hoeverre hiersprake is van een verschijnsel dat het einde vaneen productieve onderzoeksperiode van debetreffende sprekers inluidt dan wel van eenperiode van bezinning die het begin van eennieuwe onderzoeksperiode aangeeft, is nogonduidelijk. De indruk bestaat helaas dat heteerste vaker

het geval is dan het laatste. Leraren en lerarenopleiding (Th. Wubbels,Rijksuniversiteit Utrecht) In deze bijdrage bespreek ik mijn belangrijksteindrukken van de presentaties over leraren enlerarenopleiding. Eerst echter een chauvinisti-sche opmerking. Voor de Nederlanders washet aardig om te constateren dat in de presta-ties op dit gebied steeds vaker gesprokenwordt over de fenomenologische aanpak. Deze uit Europa geïmporteerde benaderingkrijgt meer Noordamerikaanse volgelingen,met name dankzij het werk van Max vanMaanen. Zelfs de door Bleeker en Mulderijontwikkelde methoden worden gebruikt.Amerikaans provincialisme verhindert mees-tal nog dat er naar de oorspronkelijke Euro-pese bronnen wordt verwezen. Het blijft bijhet raadplegen van de Amerikaanse exegeses. Constructivisme De laatste jaren werd de term 'reflecteren' tepas en te onpas in sessies over leraren enlerarenopleiding gebruikt. Dit jaar

was er eennieuwe kreet ('buzz-word') te horen: 'con-structivisme'. Naar een constructivistischtheoretisch kader werd de laatste jaren alsteeds vaker verwezen. Nu was er wat ditbetreft een definitieve doorbraak en gavenveel presentatoren aan dat ze leraren opvattenals zelf, actief, kennis construerende subjec-ten, die daarbij bestaande cognitieve structu-ren gebruiken om nieuwe ervaringen te begrij-pen. Aangezien de AERA-presentaties zekerniet vrij zijn van modegrillen is het te vroeg omte spreken van een nieuwe stroming in hetonderzoek naar leraren en lerarenopleiding.Wellicht kunnen we over vijftien jaar vaststel-len of het hier om een even substantiële bewe-ging gaat als die rond reflecteren. Het belijden van constructivistische uit-gangspunten betekende geen eenheid inonderzoeksbenadering: sommigen gavenkwalitatieve, interpretatieve analyses van dewijze waarop leraren hun kennis construeer-den, anderen

rapporteerden vooral over pro-cessen in lerarenopleidingen of bij innovaties.Een specifieke groep presentaties hield zich optwee niveaus met constructivisme bezig:namelijk, met onderzoek naar constructivis-tisch onderwijs door leraren in de klas en metscholing om leraren te helpen les te gevenvolgens constructivistische uitgangspunten.Op dit tweede niveau spelen dezelfde uit-gangspunten een rol als op het eerste. Hiermeezette een trend door, die in voorgaande jarenin presentaties van de Special Interest Group'Subject Matter Knowledge and ConceptualChange' kon worden geconstateerd: mentracht het gebruik van strategieën voor hetveranderen van leerlingendenkbeelden te ver-breden naar het veld van de lerarenopleiding.Daarbij gaat het om vragen als: Met welkeopvattingen (met name over goed onderwij-zen) komen (aanstaande) leraren de opleiding 459 Pedagogische Studiën ?



? of nascholing binnen? In hoeverre zijn dezeopvattingen in strijd met wat het kennisbe-stand over lesgeven zegt en/of met constructi-vistische uitgangspunten? En ten slotte: Opwelke wijze kunnen de studenten geholpenworden concepten te construeren die meermet dat kennisbestand in overeenstemmingzijn? Enkele interessante bijdragen uit de schoolvan Tobin (Tobin, Briscoe, Taylor) rappor-teerden gevalsbeschrijvingen onder meer overhet proces van overgang van een traditioneleonderwijsvorm (de leraar die overdraagt) naareen meer constructivistische (de leraar dieconstructieprocessen bevordert). Er bleekweliswaar een meer leerlinggecentreerdeopvatting te ontstaan, maar in de lesaanpakbleef de leraarsrol toch zo centraal dat deleerlingen onvoldoende actief eigen conceptenkonden verkennen. O'Loughlin analyseerde eigen dagboekenover zijn pogingen constructivistisch onder-wijs in de lerarenopleiding te

geven. Hoewelzijn analyses interessant waren doet zich, netals bij veel verwant werk, de vraag voor watzo'n analyse meer oplevert dan interessantegedachten van een toevallige opleider/onder-zoeker. Dezelfde auteur presenteerde in eenandere sessie zijn zienswijze op de subjectievetheorieën van leraren en de effecten daarvanop hun onderwijs. Hij trachtte via zijn analysete laten zien dat leraren vaak meer mogelijkhe-den hebben om hun omgeving te veranderendan ze denken. De beperkingen die ze zien zijnimmers ook (slechts) constructies van de wer-kelijkheid. Er kunnen daarvoor andere con-structies in de plaats komen die de leraar meerkans geven om tot veranderingen te komen.O'Loughlin legde een verband met het kritischreflecteren, zoals dat in het opleidingspro-gramma van Zeichner en Liston wordt nage-streefd. Hoewel dit opleidingsprogramma vol-gens O'Loughlin een constructivistischuitgangspunt

heeft en het beste in zijn soort is,acht hij het, net als Zeichner en Liston zelf,niet succesvol. Tobin besteedde ook in zijn lezing ter gele-genheid van het winnen van de RaymondCatell Award veel aandacht aan het (radicaal)constructivisme. Een centrale stelling uit zijnbetoog betrof het slagen van onderwijsveran-deringen in de les. Op grond van werk in zijnonderzoeksgroep achtte hij een noodzakelijkevoorwaarde daarvoor dat leraren een, voorhen persoonlijk, betekenisvol beeld opbou-wen over hoe het curriculum er in de eigenlessen uit zou kunnen zien. De bijdragen waarin het constructivismecentraal stond overziend, riep het geheel bijmij de gedachte op: oude wijn in nieuwe zak-ken. Veelal leiden de onderzoeken tot de con-clusie dat een onderzoekende aanpak in hetonderwijs of de lerarenopleiding nodig is. Datleek verdacht veel op wat vele jaren geleden alwerd voorgestaan door bijvoorbeeld Bruner.En net als

toen is er daarbij onvoldoendeaandacht voor de vraag hoe leraren het ont-staan van cognities (constructies) kunnenbevorderen. Verder moet geconstateerd wor-den dat veel onderzoekers nogal gemakkelijkgeneraliseerden op basis van werk dat explo-ratief genoemd moet worden; het ging veelalslechts om een beperkt aantal gevals-beschrijvingen. Cognities In de kroniek van het vorige jaar constateerdeVerloop dat impliciete theorieën steeds meeraandacht krijgen in de niet aflatende stroomvan onderzoek naar cognities van leraren. Hetlijkt er nu op dat studies waarin de leraar alsprobleemoplosser of beslisser wordt opgevatvrijwel geheel plaats hebben gemaakt voorpogingen om meer persoonlijke beschrijvin-gen van cognities te verkrijgen. Vooralbeschrijvingen met behulp van metaforenwaren erg in trek. Het gaat daarbij onder meerom onderzoek naar de manier waarop lerarenmiddels eigen metaforen (zoals

kapitein vanhet schip, entertainer) hun rol begrijpen enhoe die metaforen hun lespraktijk beïnvloe-den. Andere papers rapporteerden over stu-dies waarin de onderzoekers zich de taakgesteld hadde^i het denken van de leraren tebeschrijven met, door de onderzoekersbedachte, metaforen. Het onderscheid tussende metaforen die voor de onderzoekers bruik-baar zijn om de werkelijkheid te beschrijvenen de daadwerkelijke leraarscognities werddaarbij wel eens uit het oog verloren. De vele onderzoeken over 3e opvattingendie (aanstaande) leraren hebben over goedlesgeven en goede leraren leverden nietsnieuws op. Vrijwel al het gepresenteerdeonderzoek over leraarscognities maaktegebruik van interviews en observaties bij eengering aantal respondenten. Sommige papersgaven duidelijke beschrijvingen van dataver-zamelings- en analysetechnieken, maar hetaantal papers waarin de methodische verant- 460
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? woording vrijwel geheel ontbrak was groot.Met name een paper van Stoddart en RoehlerVormde een gunstige uitzondering. Zij gaveneen analyse van de veranderingen in kennis-structuren van aanstaande leraren op basisvan een kwantitatieve aanpak, uitgaande vanboomdiagrammen die de cognitieve structuurWeergaven. Opleidingsprogramma 'sTekorten aan leraren, vooral in de exactevakken, alsmede zorgen om de kwaliteit vannieuwe leraren leiden tot verschillende ont-wikkelingen. Aan de ene kant inspireren ze totallerlei omscholingsprogramma's en nieuwemanieren om leraren aan universiteiten op teleiden. Aan de andere kant ontstaat een roepvan scholen en schooldistricten om hen devrijheid te geven op hun eigen manier in hunbehoefte aan leraren te voorzien. Ze wensenzelfde verantwoordelijkheid voorde kwaliteitvan de leraren te krijgen en daarmee, debevoegdheid om leraren op te leiden. Dit heefter toe

geleid dat sommige schooldistricten nuzogenaamde alternatieve opleidingspro-gramma's organiseren voor mensen zonderenige didactische scholing. In die pro-gramma's vormt het Ieren door te doen in delespraktijk vrijwel het enige onderdeel. Hetdiploma wordt door het schooldistrict uitge-reikt. De lerarenopleidingen hebben zich hieruit de markt geprijsd, doordat ze er niet ingeslaagd zijn anderen ervan te overtuigen datze een goed produkt leveren: scholen zien veleopleidingsonderdelen, zoals theoretischecomponenten en het gestructureerd oefenenvan vaardigheden als weinig zinvol. Wellichtmoet deze ontwikkeling ook voor de Neder-landse opleiders een waarschuwing zijn. Hetlijkt erop dat de politiek de neiging heeftinderdaad de opleidingsverantwoordelijkheidbij scholen te leggen, wanneer opleidingenonvoldoende tegemoet komen aan verlangensvan de scholen of niet in staat zijn de onrede-lijkheid van die

verlangens duidelijk te maken. Onder de studies over opleidingspro-gramma's viel ook dit jaar een presentatie vanKlinzing en Floden op. Zij rapporteerdenover een literatuurstudie naar de mogelijkhe-den om leraren te leren discussies te leiden.Daarbij kwamen ze tot een vorm van actie-onderzoek: de leraar experimenteert met zijncapaciteiten op dit gebied teneinde ze te verbe-teren. Voor dat proces moeten leraren achter-grondkennis hebben, in staat zijn concepten tegebruiken om de analyse van hun gedrag testuren en in staat zijn hypothesen te ontwikke-len. Ten slotte moeten ze de acties uit kunnenvoeren om die hypothesen te toetsen en moe-ten ze van de resultaten van die toetsing kun-nen leren. De auteurs gaven een overzicht vanonderzoek naar de opleidingstechnieken opelk van die gebieden. Minder technologische vormen van actie-onderzoek door leraren waren ook dit jaarnadrukkelijk aanwezig. Het ging in

hoofd-zaak om praktijkbeschrijvingen met weinignieuwswaarde. De theoretische analyse vanNoffke over de historie van actie-onderzoekvormde daarop een uitzondering. Hoewel het aantal presentaties over reflec-tie wat afneemt is de belangstelling ervoor nogsteeds groot. De conceptuele verwarring ronddit begrip duurt onverminderd voort. Beteke-nissen die men, veelal impliciet, aan reflecte-ren hecht zijn bijvoorbeeld nadenken, theore-tiseren, het hanteren van metacognitievestrategieën, kritisch analyseren vanuit een his-torische context en leren als professional. Inde bijdragen waarin men manieren presen-teerde om studenten te leren reflecteren bleefhet meestal bij een beschrijving van reflectie-activiteiten die door studenten in het oplei-dingsprogramma worden uitgevoerd. Hetgaat dan bijvoorbeeld om logboeken bijhou-den, actie-ondezoek doen, of om het uitvoerenvan zelfstudieprojectjes. De

laatstgenoemdeactiviteiten vertonen duidelijk verwantschapmet de in Nederiand door De Jong ontwik-kelde en onderzochte exploraties in deschoolstage. Aan deze studies lijkt de (aan-vechtbare) aanname ten grondslag te liggendat studenten vanzelf leren om zelfstandig tereflecteren wanneer ze maar veel moetenreflecteren. Veel van de verslagen over oplei-dingsprogramma's kwamen niet verder daneen globale beschrijving van een geheel pro-gramma, waarbij onduidelijk is wat nu preciesde belangrijke elementen in het programmazijn. Korthagens presentatie van enkele con-crete opleidingstechnieken stak hierbij gun-stig af. Handbook of Research on Teacher EducationEen hoogtepunt was ten slotte dat op deboekententoonstelling het Handbook ofResearch on Teacher Education (Ed.: W. R.Houston; uitgever: Macmillan) aanwezig was.Over dit standaardwerk en verschillende bij-dragen daarin werd reeds geruime tijd
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? ingewijden gesproken. De veelal goede bijdra-gen in dit boek (bijvoorbeeld van Floden &Buchmann en Carter) zijn nu voor iedereenbeschikbaar. Het onderzoek naar effectieve scholen ( W. vande Grift, Rijksuniversiteit Utrecht) Het belang dat aan het onderzoek naar effec-tieve scholen gehecht wordt komt mede totuitdrukking in het aantal wetenschappelijkebijeenkomsten dat de Special Interest Group(SIG) 'School Effectiveness and SchoolImprovement' kan organiseren op de AERA.Dit aantal bijeenkomsten, dat gebaseerd is ophet ledental van een SIG, was beperkt tot drie,inclusief een ledenvergadering. Rondom effectieve scholen zijn er nogsteeds enkele hardnekkige misverstanden enmisvattingen. Tijdens de lezingen op deAERA, maar vooral ook in de wandelgangen,is aan deze misvattingen aandacht besteed. Iklicht er een aantal punten uit. Te vaak wordt nog de opvatting gehoorddat leerlingen van effectieve

scholen hogeprestaties halen. Dat is natuurlijk niet zo maarwaar. De aanhangers van deze opvatting zijnaanhangers van de koekenbakkertheorie (niette verwarren met koekebakkertheorie, wantdat betekent iets heel anders) over de effectivi-teit van scholen. Een goede koekenbakker kanmen kennen aan de hoge kwaliteit van zijnkoeken. Het vakmanschap van een koeken-bakker komt tot uitdrukking in het selecterenvan de fijnste ingrediënten van de bestegrondstof, en zijn vaardigheden in het bak-proces. Het vakmanschap van een onderwijs-gevende komt uitsluitend naar voren in hetonderwijsproces. Een onderwijsgevende diede ingrediënten selecteert op milieu van her-komst en andere individuele kenmerken, zoalsintelligentie en motivatie, discrimineert en kanvoor de rechter gesleept worden. Juist de indi-viduele kenmerken van leerlingen (zoals intel-ligentie, motivatie, milieu) verklaren echterzo'n slordige 80%

van de variantie in leerling-prestaties. Dat geldt voor taaiprestaties, datgeldt voor rekenprestaties en dat geldt voorprestaties in tal van andere vakken. Voor hetbeïnvloeden van de leerlingprestaties via hetvakmanschap van onderwijsgevenden en hunschoolleiders is maar zo'n 20% van de varian-tie in leerlingprestaties beschikbaar. Een koe-kenbakker kan men echter gerust volledig opde kwaUteit van de koeken aanspreken. Eenonderwijsgevende is pas echt goed als hij of zijnaast de invloed die individuele leerlingken-merken uitoefenen nog iets extra's heeft toe tevoegen aan de leerlingprestaties. Onderzoekers die scholen selecteren diehoog respectievelijk laag op een bepaalde testscoren en dan vervolgens gaan kijken naar deverschillen in schoolkenmerken, maken zichschuldig aan het aanhangen van de koeken-bakkertheorie. Een voorbeeld daarvan is hetonderzoek van Wellisch e.a. uit 1978. In 1978kon men

hiervoor nog een oogje dichtknijpen,omdat dit onderzoek een van de eerste meerempirische onderzoekingen was in reactie opde conclusies van met name Coleman, Jencksen Thorndike, dat scholen geen verschilmaakten als het gaat om leerlingprestaties.Problematisch wordt het echter als mensen alsBamburg en Andrews dat nu in 1990 in Bostonnog steeds doen. Juist zij waren bijvoorbeeldook in Rotterdam met een presentatie, toendaar in 1989 het tweede congres over effectievescholen gehouden werd. Kortom, misvattingnummer één, ook op de AERA, was nogsteeds dat effectieve scholen scholen met hogeleerlingprestaties zijn. Effectieve scholen zijnscholen waarin leerlingen beter presteren danop grond van hun milieu en intelligentie alléénverwacht mag worden. Een tweede element dat een duidelijke erva-ring in Boston te zien geeft, is het volgende. Deperiode van spectaculair onderzoek is voorbij.Het gaat

niet langer om onderzoeksresultatendie het idee van een Kuhniaanse revolutiewekken. We zijn in een periode van 'normaalscience' (Kuhn) terecht gekomen. Het is dui-delijk geworden dat schoolfactoren maximaalzo'n 20% van de variantie in leerlingprestatieskunnen verklaren. De opdracht van de onder-wijsonderzoekers is nu geworden om te gaanontdekken welke van die factoren een plekhebben binnen die 20% te verklaren tussen-schoolse variantie. Onder de Nederlandseonderzoekers op de AERA is het inmiddelsgemeengoed dat dit ontdekkingsproces nietvoltooid kan worden met eenvoudige mid-delen als eenvoudige correlationele bereke-ningen. Immers, als er maar ongeveer 20%variantie te verdelen valt, dan is de maximalemultiple correlatie .45. Alle schoolfactoren(de attitude en het gedrag van de schoolleider,het didactisch handelen van de onderwijsge-venden, de onderwijsmethoden, de
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? niet veel meer dan .45 met leerlingprestatiescorreleren. Dit heeft grote gevolgen voor hetonderzoek naar geïsoleerde factoren, zoalsbijvoorbeeld het gedrag van de schoolleider.De maximale correlaties die er voor afzonder-lijke factoren, zoals de schoolleider, de onder-wijsgevende, de schoolorganisatie, de onder-wijsmethoden en dergelijke gevonden kunnenworden, zullen in de sfeer van de .10 en .20liggen. De 'buit' moet immers met veel facto-ren gedeeld worden. Als men dan toch een-voudig correlationeel onderzoek opzet naarslechts één of enkele factoren, dan is het nood-zakelijk met repondentgroepen van minstens400 scholen te werken. Als men dat niet doet,dan kan men bij de te verwachten correlatiesin de sfeer van de .10 en de .20 nooit signifi-cante resultaten vinden. Dit zou wel eens debelangrijkste verklaring kunnen zijn voor hetfeit dat kenmerken van effectieve scholen diein het ene onderzoek gevonden

worden, nietgereproduceerd kunnen worden in het vol-gende onderzoek. Een derde element dat onder de onder-zoekers die het thema effectieve scholenbezochten, een rol speelde, is het idee dat hetniet verstandig is om slechts op één of enkeleschoolkenmerken te jagen. Het gaat om heteffect van een totale symfonie aan kenmerken.Vermoedens beginnen post te vatten datbepaalde groepen van factoren tezamenbepaalde effecten oproepen, terwijl de afzon-derlijke factoren weinig of geen effecten tezien geven. Het is in Boston meermalenbetoogd: het moet gaan om het ontwikkelenvan een theorie die ons iets leert over hetspecifieke samenspel van factoren dat effectsorteert. We hebben allemaal het gevoel: wekennen de afzonderlijke factoren, maar weweten niet in welke samenstelling ze effectensorteren. Beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen (W. J.Nijhof, Universiteit Twente) Het is op de AERA niet gemakkelijk om

debeide bovengenoemde trefwoorden binnenéén sessie aan te treffen. Dat lukte ook dit keerniet. Bedrijfsopleidingen vormt evenals inNederland een ander circui t dan de wereld vanhet beroepsonderwijs. De laatste- vocationaleducation genoemd - heeft een ronduitslechte reputatie in het Amerikaanse onder-wijssysteem. Toen in 1983 het beruchte rap-port A Nation at Risk verscheen, samenge-steld door een uiterst conservatieve commissiemet hoofdzakelijk leden uit California enTexas, bleek met geen woord gerept te zijnover het beroepsonderwijs. Dat was aanlei-ding voor de American Vocational Associa-tion (AVA) onmiddellijk een eigen rapport uitte brengen in de kleur paars onder de titel TheUnfinished Agenda. Research op het terreinvan het beroepsonderwijs is dun gezaaid in deVS, alhoewel de AVA zelf een research divisieheeft. Er is veel meer ontwikkelingswerk. Tijdens de AERA 1990 was opvallend dater

onderzoek werd gepresenteerd uit een vijf-tal instituten verspreid over de Verenigde Sta-ten, die sinds 1988 gebundeld zijn tot hetNational Center for Research in VocationalEducation, waarvan het hoofdkantoor zich inBerkeley, Stanford University bevindt. Dezesituatie is daarom zo opmerkelijk, omdat zichvoordien gedurende ruim 25 jaren een derge-lijk Nationaal Centrum zich in Columbus,Ohio bevond, waar echter zelden of nooitonderzoek werd verricht. Door dat instituut isdoor de federale overheid een streep gezet. Verwonderlijk aan het huidige onderzoeknaar het beroepsonderwijs in de VS is de vraagnaar de integratie tussen beroepsonderwijs enalgemeen vormend onderwijs, terwijl vocatio-nal education al onderdeel is van de junior ensenior high school. Nog veel verwonderlijker is het dat Ameri-kanen van nul af beginnen, niet gehinderddoor enige historische kennis van b.v. deWestduitse literatuur. Van Litt en

Blankertzhebben zij nooit gehoord. De aanleiding totdie vraagstelling is uiteraard de veranderdearbeidsmarkt, de grote rol van technologie ende disfunctionaliteit en onderschatting vanvocational education in de high school. Depresentaties tijdens de AERA getuigden vandescriptieve studies, beschrijvingen van expe-rimentele modellen en voornemens om meernaar Europese en Japanse ontwikkelingen tekijken. Evident is dat de vraag naar basisvaardig-heden (transferable skills), die overigens in dejaren zeventig wel door het Centrum inColumbus, Ohio werd aangepakt, maar nietopgelost, nu weer als dominant vraagstuk opde agenda staat. Het bovengenoemde consortium van onder-zoeksinstellingen heeft een grootschalig5-jarig onderzoeksprogramma opgesteld. 463 Pedagogische Studiën ?



? waarvan ook een longitudionale studie deeluitmaakt. Stern, en Stone en Hopkins resp.van de Universiteiten van California en Min-nesota willen met name weten of er een relatiebestaat tussen werkervaringen en oriëntatieop werk. Veel Amerikaanse studenten hebbenbetaalde banen naast hun studie en dat levertproblemen op voor de organisatie en planningvan het onderwijs. Interessant is te weten ofdie werkervaringen ook positief doorwerkennaar hun latere baan. De baseline gegevensdateren van 1988, de onderzoekers kunnenderhalve slechts voorlopige gegevens presen-teren van 1 jaar. Uit hun eerste analyse blijktdat er een sterke relatie bestaat met laterewerkervaringen en succes op werk, los vanelke vorm van schoolsupervisie. Als er banenzijn waarvoor de school supervisie geeft, ver-gelijkbaar met stages en ten dele met leerover-eenkomsten in het leerlingstelsel, dan blijkt nacontrole voor demografische

factoren en ken-merken van de baan, dat gesuperviseerde jobssignificant lager scoren op motivatie en cen-trality (een maat voor het relatieve belang datiemand toekent aan een baan). Betekenisvol isdat men tracht de baselinegegevens verder aante vullen en indringende analyses te makenvan het carrièreverloop. Het is een vraagstelling die ook voorNederland interessant kan worden indien vor-men van open leren of Community collegeconcepten op grote schaal ingang zoudenvinden. Bedrijfsopleidingen Evenals in Europa vormen bedrijfsopleidin-gen een belangrijke sleutel voor werknemersom een carrière te ontwikkelen. Het aanbodvan papers en ronde-tafelsessies m.b.t. proble-men op het gebied van bedrijfsopleidingenwas echter uiterst sober: een sessie van de SIGTraining in Business and Industry en tweeronde-tafelsessies. Twee werelden: AERA enbedrijfsopleidingen? Tijdens de SIG werden in

kwalitatiefopzicht heterogene presentaties geboden,waarvan enkele betrekking hadden op eenthematiek die ook in ons land een rol speelt opdit moment: effectiviteitsvraagstukken. Wolfeen Wolf, beide dames, waarvan de eerstehoofd opleidingen bij XEROX en de tweedehoogleraar aan de universiteit van South Cali-fornia, hebben een baseline ontwikkeld metdata over elke door XEROX ontwikkelde enuitgevoerde cursus. Zij zijn nu in staat om viadirecte en secundaire analyses interessantevraagstellingen te beantwoorden. Het bleekevenwel niet eenvoudig een aantal van dievragen te presenteren. De voordrachtbeperkte zich tot een uitvoerige presentatievan het instrumentarium. Het lijkt de moeitewaard om kennis te nemen van het instrumenten van de wijze van gebruik daarvan, zoalsterugkoppeling naar cursusbouwers encursusmanagement. Duffy (Xavier University of Louisiana)behandelde het bekende vraagstuk

'Wat iseffectieve training?' Hij meent dat trainingslechts effectief is, wanneer de cultuur van eenorganisatie mensen motiveert tot het volgenvan een training en het opdoen van kennis envaardigheden. Daarnaast wijst hij uiteraardop specifieke trainingscondities die vaak vaninstructietechnische aard zijn. Hij deed eenquasi-experimenteel onderzoekje naar tweeinstructievarianten, waarbij hij constateertdat er significante verschillen tussen beidetreatments bestaan. De cursus (van 12 uren)ging over een introductie op het gebied vanmicrocomputers. Duffy schrijft de verschillen,gemeten via een Likerttype satisfactie-schaal,(8 items), toe aan de grotere mate van bereid-heid van organisatie B om mensen aan tezetten tot training. Dit onderzoek bewijst dater veel te verbeteren valt op het gebied van hetmeten van effecten van bedrijfsopleidingen.Niet alles wat de AERA te bieden heeft kan detoets der kritiek doorstaan.

Gustafson e.a. deden een onderzoek naarde effecten van een oriëntatie- en trainings-programma m.b.v. interactieve videodisc bijde firma Apple. In dit onderzoek is getrachtkorte en lange termijn effecten te meten en isook nagegaan hoe de cursusopzet verbeterdzou kunnen worden. Gebruik is gemaakt vaneen posttest, een vragenlijst en een gedrags-test, waarin de nieuwe vaardigheden moestenworden getoond, om de korte termijn effectente meten. De resultaten daarvan waren posi-tief. De lange termijn effecten zijn telefonischbij betrokkenen verkregen na 6 tot 8 weken.Veel van de effecten zijn echter vermoedelijktoe te schrijven aan de training tijdens hetwerk na de cursus. Echte controle daarop isniet uitgevoerd. Ook hier een voorbeeld van efiectiviteits-metingen en cursusverbetering, waarbij decontrole op design en meetinstrumentariumbeter zou kunnen. 464 Pedagogische Studiën ?



? Interessant was het daarom zeker om bijeen roundtable sessie te beluisteren wat Wil-liam Ives te brengen had op het gebied van demethodologie van kwaliteits- of deskundig-heidsbevordering. Volgens Ives is excellentgedrag te definiëren in kwantitatieve en kwali-tatieve termen en is het gebonden aan demissie van een onderneming, aan zijn strategieen aan zijn richting. Hij ontwikkelde daartoeeen 'performance system development model'dat qua gedachtengang sterk gebaseerd is ophet werk van Deming dat uitgaat van eenanalyse van excellent gedrag van de werkne-mer. Ives' 6-fasenmodel is een waardevollebijdrage om het werk van en in een bedrijfsop-leiding in kaart te brengen en bevat instrumen-ten om het qua architectuur nader te ontwik-kelen Hopelijk neemt niet alleen het aantal bij-dragen op dit domein toe, maar ook de kwali-teit ervan. Om dat te bevorderen is eenresearchagenda nodig. Mulder

(UniversiteitTwente) presenteerde uit het onderzoekBedrijfsopleidingen in Nederland de resulta-ten van een panelstudie naar een dergelijkeresearchagenda. De belangstelling voor demethodiek van de panelstudie, zoals die doorde vakgroep Curriculumtechnologie van deUniversiteit Twente was gevolgd was groot.De vraag blijft wel hoe bepaalde typen vragenzich verhouden gegeven de verschillen in cul-tuur per land en per bedrijf. Postsecundair onderwijs (J. F. M. J. van Hout,Katholieke Universiteit Nijmegen) Divisie J (Postsecondary education) organi-seerde in Boston 45 eigen sessies, waarvan 15symposia en 25 papersessies (ca 125 papers).Deze divisie verzorgde daarmee ca 10% van deconferentie en is naar dit criterium gemeteneen middelgrote divisie. Researchoriè'ntatie De meeste papers hebben betrekking op 'stu-dents, faculty/administrators, teaching andlearning'. In het verslag van het AERA-con-gres van 1989

heb ik vooral aandacht besteedaan het onderzoek naar faculty and staff,omdat omvangrijke landelijke survey-onder-zoeken van NCRIPTAL (National Center forResearch to Improve Postsecondary Teachingand Learning, University of Michigan) en vanOERI (Office of Educational Research and Improvement, U.S. Department of Educa-tion) werden aangekondigd. Dit jaar werdenhiervan enkele voorlopige resultaten gepre-senteerd. Verwacht mag worden, dat binnen-kort de eerste artikelen hierover in de Ameri-kaanse tijdschriften over hoger onderwijszullen verschijnen (bijv. &quot;Research in HigherEducation&quot;, &quot;The Journal of Higher Educa-tion&quot; en &quot;The Review of Higher Education&quot;). Uit het onderzoek van Blackburn (NCRIP-TAL) dat in dit kader werd verricht, blijkt hetreeds eerder gevonden beeld (o.a. Finkelstein,1984) bevestigd te worden: stafleden van detop-universiteiten zijn veel sterker

research-georiënteerd en minder onderwijsgeoriën-teerd dan die van de andere universiteiten. Deverschillen in aantallen publikaties tussenstafleden van universiteiten worden, althansvolgens de voorlopige resultaten van dit grotesurvey, beter voorspeld door attitude-aspec-ten en de beschikbaarheid van 'grants', dandoor achtergrondkenmerken (zoals leeftijd engeslacht). Ashburn en Peng presenteerden eer-ste gegevens van een nationaal survey (OERI),op basis waarvan zij concluderen, dat hetzwakke research-imago van de 'EducationFaculty' niet zozeer een gevolg is van signifi-cant lagere produktiviteit (publikaties), maarvooral van een geringere tijdsbesteding aanresearch en dus wellicht een andere attitudeten aanzien van research. Cursusplanning Bijzondere aandacht verdient het onderzoekvan Stark en Lowther (NCRIPTAL) overcursusplanning door wetenschappelijke staf,verbonden aan Colleges. Naar mijn weten

isdit het eerste grote onderzoek naar opvattin-gen en gedrag van stafleden op het gebied vancursus- en curriculumplanning op postsecun-dair niveau. Uit de eerste resultaten blijkt, datde wetenschappelijke staf nauwelijks overtheoretische kennis beschikt met betrekkingtot curriculumconstructie en -technologie. Zijlaten zich ook nauwelijks door experts op datgebied adviseren. De meeste invloed op hundenken hebben de eigen praktische ervarin-gen, de kenmerken van de vakinhoud en decollega's c.q. de traditie. Er blijken duidelijkeverschillen tussen de disciplines te bestaan.Dit geldt niet alleen ten aanzien van de opvat-tingen, maar ook ten aanzien van het gedrag,zoals de frequentie waarmee cursussen wor-den gereviseerd, dan wel opnieuw opgezet.Hoewel degenen die zich professioneel met 465 Pedagogische Studiën ?



? begeleiding van docenten in het hoger onder-wijs bezighouden door deze gegevens niet ver-rast zullen zijn, ben ik van mening dat ditonderzoek uitermate relevant is. Kwaliteit vanonderwijs is sterk afhankelijk van de wijzewaarop het onderwijs is opgezet. Dit is vooralzo, indien gedacht wordt aan herstructureringvan onderwijs volgens principes van docentonafhankelijk onderwijs, modularisering e.d.De gemiddelde docent in het hoger onderwijsheeft niet geleerd vanuit een onderwijskundigreferentiekader naar het eigen onderwijs endat van andere docenten te kijken, en opgrond van die analyse aan de systematischeverbetering ervan te werken. In het post-secundair onderwijs wordt cursusoptimalise-ring vooral vanuit aanpassing van de inhoud,de leerstof, aangepakt, zoals ook uit hetonderzoek van Stark en Lowther blijkt. Doorhet werk van deze onderzoekers wordt eenempirische basis gegeven aan zaken, die nunog

te gemakkelijk afgedaan (kunnen) wor-den als vooroordelen van belanghebbendeprofessionals. Een dergelijk onderzoek zoudaarom ook voor Nederland verfrissend kun-nen werken. Dropout Ieder jaar worden ook enkele papers gepre-senteerd over de problematiek van dropoutofwel student attrition. Door Tinto is aan ditthema eerder een theoretische basis gegeven,die tot cumulatie van kennis en een apartestroom van onderzoek heeft geleid. Desalniet-temin is de 'persistence rate' in de U.S. voorcolleges en universiteiten volgens Tinto gedu-rende de periode 1880-1980 onveranderdgebleven op ca 52%. Van de 2.65 miljoenstudenten die zich in 1989/90 voor het eerstinschreven, zal ca 2.58 miljoen niet afstuderenbij de instelling van eerste inschrijving en ca1.15 miljoen studenten geen enkel diplomabehalen, aldus Meivin Webb II van het ACTP(American College Testing Program). Aan demaatschappelijke relevantie

van dit onder-zoek hoeft dus niet getwijfeld te worden, aanhet effect op de dropout tot nu toe wellicht deste meer. De discussie richt zich daarom op debruikbaarheid van Tinto's model en hetdaarop geënte onderzoek voor het hele (zeerdiverse) Amerikaanse hoger onderwijs. Veelonderzoek beperkt zich feitelijk tot eenbepaald type (de 4-jarige 'residential' oplei-ding), terwijl het 'commuter college' steedsbelangrijker wordt vanwege deelname vanzgn. niet-traditionele studenten-groepen.Naast het Tinto-model zijn daarom variantenontwikkeld door Pascarella en door Bean,waarin de sociale integratie (typerend voor decampus-universiteit) een minder belangrijkerol speelt. Mei vin W. Webb II ontwikkelde een aange-past causaal model voor verklaring van uitvalbij commuter instellingen en toetste dit modelop een aantal commuter en residential instel-lingen: bij de commuter instellingen bleek desociale integratie inderdaad

geen effect te heb-ben, terwijl deze factor wel een sterk directeffect op uitval heeft bij residential colleges.Dit resultaat is ook van belang voor de Neder-landse onderzoekers, omdat het Nederlandsehoger onderwijs evenmin gekenmerkt wordtdoor een sterke sociale integratie van studen-ten in de onderwijsorganisatie en hetstudentenleven: het door Webb ontwikkeldemodel zou daarom wellicht beter aansluitenbij de kenmerken van ons hoger onderwijssys-teem dan het Tinto-model. Bean en Vesper presenteerden een onder-zoek waarin een model werd ontwikkeld vooreen aparte instelling. Zij wilden hiermee aan-tonen, dat met behulp van een Lisrel-benade-ring lokale theorieën ontwikkeld kunnen wor-den die hoog scoren op beleidsrelevantie enbovendien methodologisch veel meer waardehebben dan kwalitatief onderzoek. Een heelopmerkelijk gegeven is, dat de 'intention toleave' die in eerdere correlatie-studies

eenbelangrijke rol speelt, als causale factor volle-dig blijkt te verdwijnen. De invloed vanouders (instemming met/afkeuring van ver-trek) blijkt een zeer belangrijke variabele tezijn. Deze aanpak van Bean en Vesper lijkt mijzeer waardevol^ omdat ik denk dat het rende-mentsprobleem moeilijk hanteerbaar is oplandelijk niveau, afgezien van structurelemaatregelen betreffende de cursusduur en deinschrijvingsduur. Er zijn in het bestaandesysteem verschillen in numeriek rendementtussen disciplines en tussen instellingen, maardat betekent nog niet dat - bestuurlijk gezien- op dat niveau het meest effectief maatrege-len ter verbetering van het rendement geno-men kunnen worden. Naar mijn mening zalvooral het niveau van de studierichting en defaculteit effectieve maatregelen kunnennemen op het vlak van selectie, opzet van hetonderwijs, kwaliteit van toetsing etc. ter ver-betering van het rendement. De aanpak vanBean

en Vesper kan leiden tot studierichting- 466 Pedagogische Studiën ?



? specifieke modellen ter verklaring van uitvalen vertraging, die zowel recht doen aan decomplexiteit van de problematiek als vol-doende handvatten aanreiken voor verant-woordelijke bestuurders. Toetsen en meten (K. Bügel, H. Robben, D.Thio en P. Sanders. CITO, Arnhem) Presidential Address NC ME (National Coun-cil on Measurement in Education)Dit jaar sprak Ronald Hambleton de jaar-lijkse voorzittersrede uit. Hij merkte op dathet voor 'educational measurement' goede enkwade tijden zijn. Er is de afgelopen 25 jaarheel veel technisch-wetenschappelijke voor-uitgang geboekt; anderzijds staan testmensenen de professie als geheel heden ten dage aanveel kritiek bloot. In de nabije toekomst zietHambleton criterion referenced testing, hig-her order thinking skills en IRT-modelIen enadaptief toetsen belangrijker worden. Deinvloed van IRT op ook praktische testproce-dures is langzamerhand op een breed

frontmerkbaar. Computers en nieuwe media zullenadaptief toetsen steeds meer realiseerbaarmaken. Het aantal banen voor testdeskundi-gen is dan ook groot, het (studenten)aanbodechter gering. De scholing van docenten metbetrekking tot toetsen en evalueren schiet nogaltijd erg tekort. Recent hebben de NCME entwee lerarenorganisaties besloten samen tewerken bij de opstelling van een programmavan eisen: 'wat moet een docent van educatio-nal measurement weten?' Muit Hevel software Het feit dat leer- en onderwijsprocessenplaatsvinden binnen klassen en scholen, isaanleiding geweest tot de introductie en ont-wikkeling van multilevel technieken in deonderwijsresearch. Namens een onderzoeks-groep van UCLA deed Kreft verslag van eenonderzoek waarin multilevel software, metname de programma's GENMOD, HLM,ML2 en VARCL, werd vergeleken. De alge-mene conclusie was dat hoewel alle pro-gramma's

goed te gebruiken zijn ze somsnogal gecompliceerd kunnen zijn. De gebrui-ker moet vooral uitkijken bij kleine datasetsen wanneer er veel parameters geschat moetenworden. In zijn reactie besprak Prosser vanhet Institute of Education uit Londen desterke en zwakke punten van ML3. Hij weesook op de mogelijkheid tot het volgen vancursussen die regelmatig in Londen gegevenworden. Nieuwe ontwikkelingen betreffeno.a. de ontwikkeling van een computerpro-gramma, genaamd MULTIPATH door DeLeeuw, Kreft, en Kim, en een begin volgendjaar te verschijnen boek over hiërarchischelineaire modellen door Bryk en Raudenbush. Testtheorie Veel lezingen hadden betrekking op ontwik-kelingen maar vooral toepassingen vanitemresponstheorie. Met name de SIG RaschMeasurement is elk jaar duidelijk aanwezig opde AERA. Wat betreft itemresponstheorieverkeren Nederlanders echter in de gelukkigeomstandigheid dat

nieuwe en interessanteontwikkelingen op dit gebied eerder in Neder-land dan in de V.S. plaatsvinden. Zo hebbenpsychometrici van het Cito de afgelopen jareneen generalisatie (o.a. polytome data en geïm-puteerde discriminatie parameters) van hetRasch model ontwikkeld. De software voordit model is binnenkort verkrijgbaar. Verrassend was het aantal lezingen (12) datde generaliseerbaarheidstheorie tot onder-werp had. Een sessie met vier lezingen betrofhet gebruik van de generaliseerbaarheidstheo-rie bij de analyse van mondelinge examens.Naast een sessie met zowel univariate als mul-tivariate toepassingen, was er ook een theore-tische sessie. Luecht en Smith bespraken heteffect van 'unbalanced data' op de schattingvan variantiecomponenten. Op basis van eenvergelijking van negen methoden, o.a.ANOVA en (restricted) maximum likelihood,was hun conclusie dat voor de door hen onder-zochte eenvoudige

designs de verschillen tus-sen de methoden gering waren en dat niet éénmethode als de beste kon worden aangemerkt.Het paper van Smith had betrekking op deinvloed van gecorreleerde effecten op deschattingen van de variantiecomponenten.Zijn voorlopige conclusie was dat men zich hetbeste tegen het optreden van bias kon bescher-men door bij een facet meer dan tien conditieste gebruiken. Computer Adaptief Toetsen (CAT)CAT is vooral mogelijk geworden door toe-passing van itemresponstheorie. CAT is eenaantrekkelijk alternatief voor traditionelepaper-and-pencil toetsen omdat het met CATmogelijk is leeriingen met minder items dan opde traditionele manier even betrouwbaar te 467 Pedagogische Studiën ?



? meten. Koch en Dodd bespraken de effectenvan de informatiefunctie van de itemverzame-ling op CAT wanneer het partial credit modelgebruikt wordt. In eerder onderzoek haddenzij geconstateerd dat itemverzamelingen vanslechts 30 items voldoende waren om vaardig-heidsschattingen met een gewenste nauwkeu-righeid (stopregel) te verkrijgen. Deze item-verzamelingen hadden echter symmetrische,gepiekte informatiefuncties. De resultatenvan hun onderhavige onderzoek wezen uit datitemverzamelingen met scheve informatie-functies tot problemen aanleiding geven endat items aan de itemverzameling toegevoegdmoeten worden teneinde de scheefheid tereduceren. In het kader van CAT vergelekenDodd en Koch twee stopregels, nl. de mini-mum standaardfout stopregel en de minimuminformatie stopregel. Zij concluderen dat vooritemverzamelingen bestaande uit 30 partialcredit items de twee stopregels

vergelijkbaarzijn, maar dat bij itemverzamelingenbestaande uit meer dan 60 partial credit itemsde minimum standaardfout stopregel de voor-keur verdient, d.w.z. leidt tot dezelfde meet-nauwkeurigheid met minder items. Meten van veranderingenMuthén liet zien hoe veranderingen van re-sponses op items als gevolg van instructie(Opportunity To Learn) gemodelleerd kun-nen worden met het LISCOMP model.Embretson stelde een multidimensioneelRasch model voor om Veranderingen van leer-hngen te kunnen kwantificeren. Wilson pre-senteerde uitbreidingen van het partial creditmodel die het mogelijk maken informatie overdiverse oplossingsstrategieën te verkrijgen. Itembias en sekseverschillenAan de detectie van itembias en sekseverschil-len in toetsprestaties waren ongeveer 30 lezin-gen gewijd. De lezingen konden onderschei-den worden in: 1. Lezingen die de Mantel-Haenszel itembiasprocedure tot

onderwerp hadden; 2. Lezingen die betrekking hadden op andereitembias procedures; 3. Lezingen die inhoudelijke verklaringenvan itembias betroffen; 4. Lezingen die betrekking hadden op sekse-verschillen in toetsprestaties. Adl Clauser wees op het verschijnsel dat wanneer een toets met heterogene items wordt opge-deeld in homogene subtoetsen er niet alleenmeer maar ook gedeeltelijk andere items metitembias gedetecteerd worden. DeMauro lietzien dat de MH-procedure gevoelig is voor deverhouding van de kandidaten in de te onder-zoeken groep, bijv. zwarten, en de referentiegroep, bijv. blanken. Hij benadrukte hetbelang van representatieve steekproeven. Ad2 Rogers vergeleek een logistische regressiemethode voor de detectie van itembias met deMH-procedure en concludeerde dat haar met-hode ongeveer dezelfde resultaten opleverdemaar dat de MH-methode goedkoper was.Seong verdedigde de

opvatting dat variantieanalyse een geschikte techniek is voor hetopsporen van itembias bij kleine groepen kan-didaten. Andere itembias procedures warengebaseerd op itemresponstheorie. Ferrarraliet zien hoe bias bij toetsen met open vragen('partial credit model') opgespoord kan wor-den. Camilli was van mening dat itembias hetbeste gezien kan worden in het licht van eenmultidimensioneel itemrespons model. Item-bias wordt zijns inziens veroorzaakt door ver-schillen in vaardigheid op een secundairelatente trek, die onbedoeld ook gemetenwordt. Ad3 Verschillen in voorkennis zouden volgensScheuneman verklaren waarom vrouwen opsommige tekstbegriptoetsen gemiddeld lagereprestaties behalen dan mannen. (Een opvat-ting die aansluit bij de bevindingen van onder-zoek dat op dit moment op het Cito uitge-voerd wordt.) Verschillen worden vooralveroorzaakt door tekstbegriptoetsen met

eennatuurwetenschappelijke inhoud. Vrouwe-lijke biologiestudenten met meer voorkennisbehaalden namelijk dezelfde resultaten alsmannelijke biologiestudenten. Lunz e.a. von-den dat er grote verschillen tussen beoorde-laars bestaan wanneer zij verzocht wordenitembias te verklaren. Ad4 Veel van de lezingen over sekseverschillen bijtoets- en schoolprestaties hadden betrekkingop het vak wiskunde. Op basis van een meta-analyse op 100 studies concludeerde Hyde datin de V.S. de prestaties tussen mannen envrouwen verschillen. Smith liet zien dat de 468 Pedagogische Studiën ?



? prestaties van meisjes op de Scholastic Apti-tude Test Mathematics (SAT-M) achter blij-ven bij die van jongens. Verklaringen hiervoorwerden in andere lezingen gesuggereerd. Frymeende dat de verschillen veroorzaakt wor-den door andere oplosstrategieën van meisjes.Meisjes passen vaker op school geleerde regelsen strategieën toe, terwijl jongens meer gok-ken en meer globaal te werk gaan, wat bij deSAT betere resultaten oplevert. Uit anderonderzoek bleek dat meisjes betere resultatenbehaalden dan jongens op enkele opgaven uitde SAT wanneer de tijdsdruk verdween. Uiteen protocolanalyse van Levine bleek datmeisjes banger waren om fouten te maken enminder bereid waren problemen op eenonconventionele wijze op te lossen. Uit ver-schillende onderzoeken bleek dat ook het typetoets invloed heeft. Vrouwen raden minderdan mannen bij meerkeuze items en ze makenvaker gebruik maken van het antwoord

'Ikweet het niet'. Aan deze Kroniek werkten mee: E. van denBerg, G. J. J. Biesta, K. Bügel, W. van de Grift,J. F. M. J. van Hout, L. F. W. de Klerk, S.Miedema, M. Mulder, W. J. Nijhof, H. Rob-ben, P. Sanders, D. Thio, Th. Wubbels De eindredactie werd verzorgd doorW. J. Nijhof 469 Pedagogische Studiën ?


