
? 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 ?


