
? Tijdschrift voor Onderwijsresearch. 16 (1991), nr. 3, pp. 193-168 Onderwijseffectiviteit: overwegingen voor eenprogramma van onderzoek Bert P.M. Creemers' en Jaap Scheerens^ 'RION, Instituut voor Onderwijsonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen ^Vakgroep Onderwijsorganisatie en Management, Faculteit Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente ABSTRACT Educational cffcctivcncss, a combination of school and instfuciional cffcctivcncss, is an importantfield in educational research. Considerations for a program of research are outlined. The criteria foreffectiveness need aiteniion especially bccausc in rccent publications other criteria than academicresults arc suggested: the .socallcd 'multiple criteria'. A program for rcscarch should start with atheory about student's learning. Such a theory should include cffeclivcncss enhancing characteristicsof the instructional process, teacher behaviour, the material and the organization of ihc classroom.Al school level curricular and organizational conditions for educational effectiveness should beexamined. Preferably, these multiple levels of cffeclivcncss enhancing

conditions should be includedin comprehensive models of educational cffeclivcncss. In a final paragraph considerations aboutresearch within such a program are formulated. INLEIDING In tegenstelling lot de Verenigde Stalen waar de aandacht voor het effecticvc scholenonderzoekafneemt, is die in Nederland consiani of neemt zelfs nog loc cn is de a.andachi verbreed loicffcctiviicil van het onderwijs, ccn combinatie van effeciievc insinictie en cffcciicvc scholen.Op hei onderzoek is conceptucel-inhoudclijk cn mcthodologisch-icchnisch kritiek uit ic oefe-nen. In toekomstig (Nederlands) onderzoek zouden deze tckonkomingen ondervangen moetenworden. In deze bijdrage wordl ccn eerste aanzei daanoc gegeven. Eerst zal nagegaan worden wal hcl belang van ondcrwijseffcciiviieiisondcrzock is binnen heigeheel aan onderwijsonderzoek. Daaruit zal ccn aanial problemen afgeleid worden die zich inhet onderwijsonderzoek op hei terrein van ondcrwij.scffcclivitcil voordoen cn wel dc verhoudingtussen effcctcn cn effcclivileit. de ihcorciischc inzichten op dil icrrcin, cn ten slotte dcmethodologisch-technische problemen. Daarop

zal in de volgende paragrafen worden ingegaan. EFFECTIEVE SCHOLEN: EEN TACHTIGER JAREN TREND? De vraagstelling vervat in dc litcl van dc/.e paragraaf zou bevestigend beantwoord kunnenWorden, wanneer uitsluitend naar de congressen van dc 'American Educalional Rc.scarchAssociation' (AERA) wordt gekeken. School effectiveness was promincni in dc programma's inde jaren lachiig aanwezig, maar hci aantal prc.scntatics over dil onderwerp ncemi dc afgelopenjaren geleidelijk af. In Nederland is hei cffcciicvc scholenonderzoek laicr op gang gekomen. Wel waren crvoorlopers zoals hcl schoolloopbanenonderzoek cn dc cvalualic van ondcrwijsvcmieuwingcn(zie Creemers & Lugihan, 1989). Vanaf 1985 is een grooi aantal publikaties verschenen over ' Postbus 1286, 9701 BG Groningen.^ Postbus 217, 75(K) AE Enschcdc.



? 194 B.P.M. Creemers en J. Scheerens onderzoek naar effectieve scholen, waarbij het terrein langzamerhand verbreed werd naar effec-tieve instructie en contextinvloeden op effectiviteit, soms te vatten onder de term onderwijs-effectiviteit. In Nederland is het schooleffectiviteitsgezichtspunt binnen het onderwijsonderzoek duidelijkaangeslagen. Daarvoor is ecn aantal redenen aan te voeren. 1. In onderwijsonderzoek gaat het om toetsing van theorieën over oorzaak-gevolg relaties envan middel-doel relaties in de onderwijspraktijk. Het gaat altijd om de effecten van onderwijs,'school effects', zoals Good en Brophy (1986) dit preciseren; dit is de toegevoegde waardevan het naar school gaan voor de leerprestaties, zoals vastgesteld op een bepaald tijdstip(bijv. het eind van de opleiding). 2. Een tweede argument is dat het niet alleen gaat om het vaststellen van effecten, maar ook omde aspiratie dat de effecten van onderwijs verhoogd kunnen worden. Daarbij gaat het zowelom factoren die veel verklaren maar nauwelijks te manipuleren zijn, zoals bijvoorbeeld hetmerendeel van de factoren in het produktiviteitsmodel van

Walberg (1984), als om factorendie weinig variantie verklaren maar wel tc beïnvloeden zijn (zie Ellemcrs, 1976). Soms gaathet schooleffectiviteitsonderzoek verder door de kostprijs van effectiviteitsbevordcrendcmaatregelen in beschouwing te nemen. Dit leidt tot efncicncy-vraagstukkcn en dc beantwoordingdaarvan in onderwijsonderzoek. 3. Aanvankelijk niet bij het opsporen van kenmerken die effectieve van niet-cffccticve scholcnonderscheiden of bij het opstellen van het zogenaamde vijf factormodel, maar wel in ccnlatere fase is sprake van het zoeken in onderwijsonderzoek naar ccn meer samenhangend,integraal model waarin variabelen zijn opgenomen die onderwijseffectiviteit of cffccticvcscholcn zouden kunnen verklaren. Dit leidde tot dc constructie van ccn 'mastcr-modcr of'mastcr-theory' voor schooleffectiviteit waarin meerdere factoren op meerdere niveaus vanhet onderwijs zijn opgenomen (vgl. Schecrens & Creemers. 1989). De ontwikkeling van ccndaarbij behorende analysetechniek heeft dit proccs nog versneld. 4. Dc laatste jaren is binnen dc cffccticvc scholcnbcweging sprake van ccn zekere

thcorcti.schcfundering. Dit kwam voort uit het inzicht dat ondcrwijscffcctivitcitsondcrzock in dc afgelo-pen dcccnnia tot ontwikkeling is gekomen binnen betrekkelijk ge.scheidcn onderzoekstradities(vgl. Schecrens. 1989) cn dat integratie ccn voorde hand liggende volgende stap zou moetenzijn. Eén voorbeeld van deze systeemscheiding is het onderzoek naar instructicproccsscnversus onderzoek naar leerprocessen (zie bijvoorbeeld dc kritiek van Creemers & Van derWerf. 1988 op dit verschijnsel in ccn van dc EARLI Ncwslcttcrs). Ecn tweede voorbeeld zijndc tot voor kort gcschcidcn werelden van 'research on teaching' cn curriculumonderzoek.Als ccn van dc grootste 'vondsten' werd bijvoorbeeld door Roscn.shinc (1983) ccn aantaljaren geleden gesteld dat dc resultaten van 'rc.scarch on teaching' ondcrgcbracht zoudenmoeten worden in dc ontwikkeling van methodes cn curricula in dc Verenigde Staten (ditlaatste is overigens nog steeds niet gebeurd). Ten slotte dient gewezen tc worden op dcchronische verwaarlozing van het primaire onderwijsproces cn dc opbrengsten daarvan bin-nen het

schoolorganisatic-ondcrzock (zie bijv. Boyd & Crowson. 198.'5; Schccrcns & Stoel.1987). Dc. in onze ogen gunstige, invloed van het schoolcffcctivitcitsondcr/.ock op dc be-studering van schoolorganisaties is ccn vergrote belangstelling voor organisaticconditics.welke ccn succc.svollc inrichting van instructicproccsscn kunnen facilitcrcn. Aanzetten tot het slcchtcn van dc (sub)disciplinairc schcidswandcn. gecombineerd met ccnmulti-niveau optiek komen onder meer tot uitdrukking in integrale of 'mastcr'-modcllcn vanonderwijseffectiviteit (Schccrcns & Stoel. 1987; Schccrcns, 1989; Oakes. 1989; Schccrcns &Creemers. 1989). Mis.schicn is dit laatste argument wel de belangrijkste reden dat binnen onderwijsonderzoek ccnblijvende cn voondurcnde belangstelling is voor schoolcffcctiviteit. uitgebreid tot onderwijs-effectiviteit. Het gaat cr uiteindelijk om. gebruikmakend van het mcthodisch-tcchnischc arsenaaldat thans beschikbaar is. het verschil in opbrcng.stcn in het onderwijs tc verklaren cn zo moge-lijk tc beïnvloeden. Daarmee is ondcrwijscffcctivcit ccn belangrijk programma voor onderzoek



? Onderwijseffectiviteit: overwegingen voor onderzoek 195 en van wezenlijk belang voorde verdere ontwikkeling van de onderwijskunde. Zo'n programmavormt in feite de kern van de onderwijskunde als toegepaste wetenschap. Onderwijseffectiviteit heeft in de afgelopen periode de onderwijspraktijk beïnvloed, nadat instudies van onder andere Brookover et al. (1979) en Edmonds (1979) de pessimistische visie opde invloed van verschillen tussen scholen en leerkrachten op de resultaten van leerlingen wasontzenuwd. Er is een wisselwerking ontstaan tussen de belangstelling voor de opbrengsten vaneffectiviteitsonderzoek en de verbetering van de onderwijspraktijk. Voor de noodzakelijketheoretische ontwikkeling en de empirische validering was dit niet altijd een voordeel; hiervooris meer rust en distantie gewenst, een gunstig neveneffect van de huidige, minder prominenteaandacht voor onderwijseffectiviteit. In het voorafgaande zijn bij het geven van de argumenten voor het programma voor onderzoekop dit terrein al een aantal zaken genoemd die verdere aandacht verdienen, omdat ze continueproblemen zijn. niet

alleen voor het programma van onderwijseffectiviteitsonderzoek. maarvoor onderwijsonderzoek in het algemeen. Dat betreft de vraag naar effectiviteitscriteria. Watzijn de belangrijke effecten waarop onderwijsonderzoek zich als outputmaat zou moeten oriënteren?Wat is de status van het theoretisch kennisbestand dat op dit moment beschikbaar is en op welkewijze kan dit vergroot worden? Een derde probleem is de verdere ontwikkeling van de methcdologiedie op het terrein van onderzoek naar onderwijseffectiviteit noodzakelijk is. ONDERWIJSEFFECTEN Wanneer gecontroleerd wordt voor aanvangsverschillen komt onderzoek in de Verenigde Staten,onder andere van Stringfield cn Tcddlic (1988). Tcddlic et al. (1989) cn in Nederland, onderandere van Brandsma cn Knuver (1989) cn van Van de Grift (1990), tot dc conclusie dat pim.10%. maximaal 14%. van dc variantie door school- cn klasvcrschillcn kan worden verklaard cndaarvan slechts ccn (klein) gedeelte door dc onderzochte .school- cn klasscvariabclcn. Lockheedcn Longford (1989) vonden in ccn secundaire analyse van lEA-gcgcvcns uit Thailand

aanvan-kelijk grotere vcrschillcn die terug tc voeren waren op .school- cn klasvcrschillcn. Wanneercchtcr gecontroleerd werd voor aanvangsverschillen zakte dc variantie ook in dit onderzoek totPlm. 10%. Het lijkt erop dat wc ons voorshands tevreden moeien stellen met deze (relatiefkleine) hoeveelheid variantie die door het school- cn klasnivcau gevonden wordt. Echter zoalsonder andere door Bosker cn Schccrcns (1989) is iKtoogd cn ook blijkens analyses van Stoel(1980) ten aanzien van dc cffcctcn van kla.sscproottc op zittenblijven kunnen relatief kleineycrschillcn grote praktische implicaties hcblKn. Zo kunnen nivcauvcrschillcn tussen leeriingenin leerprestaties oplopen tot bijna ccn jaar voorsprong of achterstand. Het iKtreft hier dc resul-taten op landelijk gcnornjccrdc toetsen voor taal. lezen, rekenen cn wiskunde. Nu zijn cr ook andere opbrengsten van onderwijs tc formuleren. Nog sterker, cr is altijd weleen cffcct. lict gaat cr cchtcr om of dit vanuit het standpunt van (ondcrwijs)bclcid ccn zinvoleffect is. ccn cffcct dal maatschappelijke l>cickcnis hccfl. Reynolds (1990) bctoogi dat ookandere maicn zoals tevredenheid

van participanten met school of onderwijs belangrijk zijn.Irinnen het .schoolcffcciivitciisondcr/ock is van oudsher voornamelijk gekozen voor leerwinstbij voornamelijk cognitieve doelen. In dc analyse van criicriumkcu/.cs binnen (.schooI)orga-&quot;isaiorischc thcoricCn (zie Schccrcns. 1989; Schccrcns & Creemers. 1989). zoals satisfactie vannicdcwcrkcrs cn het verwerven van voldoende aantallen instromende leerlingen, is l>cargumcntccrddat deze niet tot dc primaire doelen van ccn school behoren maar wel eventueel als ondersteunend'cn opzichte van dc/c primaire doelen beschouwd zouden kunnen worden. Er wordt op deze•'&quot;rikte cn duidelijke opstelling nogal eens afgedongen. In ccn onlangs versehenen studie van Levine cn Lezotte (1990) wordt gepleit voor hethanteren van fonnaticvc toetsen (criterium gcrichtc) naast dc landelijk vastgestelde genormeerde'octscn bij dc evaluatie van onderwijs in achtcrstandsituatics. Op deze toetsen is. zoals wc onderandere weten op grond van dc ervaringen tnct het project OSM. wel meer succes tc behalen,vooral wanneer men dan volstaat met het vaststellen van

bereikte .scores (Slavenburg & Peters.



? 196 B.P.M. Creemers en J. Scheerens 1989). Criterium georiënteerde toetsen hebben het voordeel dat ze dichter staan bij datgene watgeleerd is in de klas en in de school, dan de normtoetsen die gebaseerd zijn op de eisen over watin de school of in de klas geleerd zou moeten worden. In tegenstelling tot criterium georiën-teerde toetsen geven normtoetsen echter een duidelijker beeld van de resultaten die klas enschool behalen c.q. zouden moeten behalen in relatie tot 'de omgeving' (c.q. de landelijkeeisen). Bij onderwijsvoorrangsprojecten zou 'transfer' bevorderd kunnen worden door formatievetoetsen en het onderwijsleermateriaal af te stemmen op deze landelijk genormeerde toetsen. Infeite wordt gemakkelijk gedacht over de didactische operationalisering van onderwijsdoelstellingenen wordt de nadruk teveel gelegd op de dekkingsproblematiek in de evaluatie (zie De Groot,1986) terwijl er aan de afstemming tussen wat getoetst en geleerd wordt weinig aandacht wordtbesteed. De operationalisatie van doelstellingen in toetsen ten behoeve van de evaluatie van hetonderwijs is een sterk

technisch-instrumentele taak, de keuze van adequate leerstof, de dekkingvan de doelstellingen via de gekozen inhoud en daardoor tevens van de toetsinhoud is vaak veellastiger omdat er veel meer keuzemogelijkheden (lijken te) zijn en de validiteit van de inhoudveel moeilijker is vast te stellen (zie Creemers, 1987; Hoeben. 1987). Voor onderwijsvernieuwingen,zoals het onderwijsvoorrangsbeleid, houdt dit in dat in een zo vroeg mogelijk stadium deeindtermen in de vorm van toetsitems aan school en klas bekend zouden moeten zijn en zomogelijk ook het kemcurriculum, waarbinnen voldoende marges voor decentrale, verdere ont-wikkeling en uitvoering aanwezig zijn (zie ook Van der Linden, 1989). Een tweede probleem heeft betrekking op het benadrukken van niet-cognitieve vaardighe-den. De benadrukking van 'multiple outcomes', is onder andere te vinden bij Levine cn Lezotte(1990), cn Reynolds (1990). In deze publikaties wordt betoogd dat naast dc cognitieve doelenook effecten op niet-cognitieve doelen, zoals sociale ontwikkeling cn welbevinden, moetenworden vastgesteld. Uit de correlaties vermeld

in het onderzoek van Brandsma cn Knuver(1989) blijkt dat effecten van effectief onderwijs op sociaal-emotioneel terrein niet dezelfdehoeven tc zijn als op het terrein van cognitieve en instrumentele vaardigheden (zie ook Bosker,elders in dit nummer). Dit zou een argument kunnen zijn ook andere effectmaten tc hanteren.Zeker vanuit het odium waarmee dc effectieve .scholenbcweging is omgeven (dc school als ccn'ouderwetse' leerfabriek), is cr ccn argument te putten om ook de effecten op nict-cogniticvcdoelen na te gaan. De prioriteitenstelling moet daarbij echter niet uit het oog vcriorcn worden.Het bereiken van cognitieve doelen cn het verwerven van instnimcntclc vaardigheden blijft dcvoornaamste doelstelling van de school. Het behalen van die doelen gaat bovendien gepaard meteen gevoel van welbevinden bij leerlingen, zoals uit onderzoek van Stoel (1980) is gebleken.Ook het motivatie-onderzoek geeft aanleiding om tc veronderstellen dat dc positieve rcinforcc-mcnt, uitgaande van goede schoolcijfers, positieve cffcctcn heeft op houding cn motivatie cndaarmee dc inzet voor toekomstige leertaken

bcvorden. Dit pleit ervoor om in ccn model voorleren op school ook sociaal-cmotionclc factoren zoals welbevinden op tc nemen als facilitcrcndccondities ten opzichte van leerprestaties (via motivatie en/of zelfregulatie) cn als (secundair)resultaat van onderwijs, dat weer ccn (indirect) cffcct op dc onderkenning van het belang vanleerresultaten heeft. Ditzelfde geldt voor ccn derde probleem, namelijk het benadrukken in het kader van 'multipleoutcomes' van andere c.q. nieuwe doelen die voor het onderwijs in dc jaren negentig zoudengelden (zie o.a. Reynolds. 1990). Ook eventuele nieuwe doelen, die in verband met maat.-ichappclijkcontwikkelingen cn dc opkomst van dc informatietechnologie in dc komende tijd voor het onderwijsgesteld zullen worden, veronderstellen dat de basisvaardigheden als lezen, taal. .schrijven, rekenencn wiskunde, cn cognitieve doelen op het terrein van biologie cn natuurkunde door leerlingenbereikt worden. Dit wordt ondersteund door dc ervaringen in het onderwijs aan volwassenen,dat erop gericht is deze volwassenen ccn (nieuwe) positie op dc arbeidsmarkt tc doen

verwerven.Telkens opnieuw blijkt daar dat juist tekorten in dc bisisvaardighcdcn ccn belemmering vooreen redelijke maat.schappelijke carrière zijn (cn niet dc spccifickc beroepsoriënterende kwalificaties)(zie bijv. Camcvalc. Gainer & Mcltzer. 1990). Naast ondcrwij.sopbrcngstcn in de vorm van leerresultaten, zoals in het voorafgaande isaangegeven, wordt van onderwijs doorgaans verwacht dat het compcnsccn voor aanvangs-



? Onderwijseffectiviteit: overwegingen voor onderzoek 197 verschillen tussen leerlingen. Dit geldt zeker binnen de effectieve scholenbeweging die haaroorsprong heeft in het onderwijs aan leerlingen in achterstandsituaties. In onderzoek zal danook steeds disaggregatie voor etnische herkomst, sekse en sociaal milieu dienen plaats te vinden.Op basis van onderzoeksresultaten van Brandsma en Knuver (1989) en Reezigt en Weide (1989)zijn er geen positieve conclusies te trekken over het zogenoemde compenserend vermogen vanhet onderwijs (er zijn zelfs aanwijzingen uit Engels onderzoek, met overigens een kleine steekproef,waaruit bleek dat het verschil tussen groepen leerlingen juist groter wordt, het zogenaamde'Matthew effect' (Walberg, 1988), ook wel aangeduid met de term 'fan spread': 'the rich getricher'. De problemen voor kinderen in achterstandsituaties beginnen in een vroeg stadium, dus eenop effectiviteit gerichte schoolverbetering zal reeds in een vroeg stadium moeten beginnen. Deeffectieve school zal echter ook gerealiseerd moeten worden in de hogere leerjaren van hetprimair onderwijs en in het

secundair onderwijs. Zoals Bosker en Van der Velden (1989) onderandere nog eens hebben vastgesteld, doet ongelijke participatie voor sekse en sociaal-econo-misch milieu zich ook in het secundair onderwijs voor en worden eindposities voor een belangrijkdeel ook nog in het secundair onderwijs bepaald. FACTOREN DIE EFFECTIVITEIT BEVORDEREN:NAAR EEN ONDERWIJSEFFECTIVITEITSTHEORIE Op grond van verschillen tus.sen resultaten van onderzoek in de Verenigde Staten cn Europa isgeconstateerd dat dc factoren voor effectieve scholen niet zo gemakkelijk reizen van het eneland naar hel andere. Dit heeft onder andere geleid loi de roep om beierc theorievorming en deontwikkeling van modellen die kunnen verklaren waarom bepaalde faciorcn kunnen bijdragenloi de prcslaiies van leerlingen en loi een toename van dc belangstelling voor vergelijkendschoolcffeciiviicitsondcr/.ock in verschillende culturele cn socialc conicxtcn. Mei gaal bij dergelijke theoriconiwikkclingcn nicl om volstrekt nieuwe ihcoricën, cr kannamelijk ook vooruitgang geboekt worden door hei samenvoegen van deeltheorieën op

diverseterreinen. Via convergcniic van dergelijke theorieën kan ook voor theorievorming misschien hetinmiddels befaamde synergic-cffcci bcrciki worden doordat de componcnicn van dc ('master'-)theorie meer verklaren dan dc componcnicn afzonderlijk (zie Creemers, 1991; Schccrcns, 1991). Een dergelijke ihcoric siart mcl ccn theorie voor hel leren op school. Hei model van Can^oll(1989) is aantrekkelijk, omdat het naa.st factorcn als doorzcningsvemiogcn. algemene begaafdheiden aanleg voor het vak op individueel (leerling) niveau, ook wijst op de faciorcn op .school- cnklasscnivcau. zoals dc tijd besteed aan hcl Ieren cn de kwaliteit van hei leerproces. 'Effcciicvc leertijd' cn •gelegenheid loi leren', de eerste direct en de iwccdc indircci mcl ditondcrwij.sIccrmodcl verbonden, hebben de afgelopen jaren in onderzoek, zoals hcl onderzoeknaar hel bchccrsingslercn (Bloom. 1984). het onderzoek naar de effeciivitcii van het'cerkrachiengcdrag (bijv. dc Beginning Tcachcr Evaluation Study) cn hcl intemalionaal verge-lijkend ondcr/.ock van dc lEA (Iniemalional Association for the Evaluation of EducalionalAchievement) veel

aandacht gekregen en hun waarde als concepties bewezen. Hierbij moetborden aangetekend dai in de latere uitwerkingen •gelegenheid loi Ieren' anders dan in Carroll'soorspronkelijke formulering (1963) is opgeval als de overccnkomsi lussen dc aangeboden en degeiocisic Iccrsiof (vgl. Pclgnim. 1989). Tijd is ccn belangrijke variabele in hcl onderwijs; onderzoek hccfl duidelijk gemaakt hoeveelt'jd op school vcrkwisi wordt cn niet icn goede komi aan hei leren van de leerlingen en daarmeehei behalen van Iccrrcsuliaten. Anderzijds blijfi de leertijd, toegewezen of bcsiccd. een legehuls. Er dient uiteraard in de lijd beschikbaar voor leren ook kwalitatief goed onderwijs leborden gegeven. Hei gaat er didactisch gezien om dai in dc leertijd aan de leerlingen zoveel mogelijk gelegenheidtoi Ieren geboden wordl. waannce dc leerling lecntsultaicn (de doelen. Iccrwinsi) kan bereiken.Deze leertijd cn gelegenheid lot leren worden door een aantal componenten in de klas bepaald.



? 198 B.P.M. Creemers en J. Scheerens namelijk: de methode, de groeperingswijze en het handelen van de leerkracht, naast datgene watleerlingen natuurlijk zelf aan het leren bijdragen. Aan de methode c.q. het leermateriaal blijktonder andere op grond van onderzoek (Van den Akker, 1988) een aantal belangrijke factoren tekunnen worden onderscheiden die het leerproces kunnen sturen binnen de beschikbare tijd. Datzijn onder meer: - de hiërarchisering van de doelen, waarmee wordt bedoeld de wijze waarop leerdoelen involgorde bereikt worden teneinde einddoelen te bereiken; - de gestructureerdheid van het materiaal overeenkomstig deze doelen; - de duidelijkheid van het materiaal. Naast het onderwijsleermateriaal wordt de effectiviteit van de instructie ook beïnvloed door dewijze waarop de leerlingen in de klas gegroepeerd worden. Wanneer we het model van Carrollals uitgangspunt nemen voor de opbouw van de theorie voor effectieve scholcn, dan komenvooral groeperingsvormen in aanmerking waarin met name de tijd gevarieerd wordt c.q. hettoebedelen van leertijd plaatsvindt naar gelang de

leeriingen daar behoefte aan hebben. Ditbetekent dat het beheersingsleren of daarvan afgeleide modellen de voorkeur verdienen. Daarbijdient echter erop gelet te worden dat kenmerken, zoals toetsing, monitoring cn correctief onderwijsgebaseerd op de toetsresultaten, bewaard blijven (Kulik & Kulik, 1989). Uit onderzoek van Reezigt cn Weide (1989) blijkt dat de verschillende groeperingsvormenniet leiden tot significant betere prestaties dan kla.ssikaal onderwijzen. Ze wijzen er in dcbespreking van de resultaten op dat het onderwijsleermateriaal veelal ontbreekt, hetgeen ccnverklaring voor de tegenvallende resultaten zou kunnen vormen. In het onderzoek naar het gebruik van methoden (Porter & Brophy, 1988) blijkt dat ccn grootgedeelte van het gedrag van de leerkracht niet door dc methode wordt bepaald. Het onderzoeknaar de relatie tussen het gedrag van leerkrachten cn de prestaties van leerlingen heeft ccn aantaleffectief gebleken gedragingen opgeleverd. Dc effecten worden met name in Nederlands onderzoekniet altijd teruggevonden (zie recentelijk Westerhof, 1989). Ander (Ncdcriands)

onderzoek(Veenman et al., 1986; Van der Werf & Weide, elders in dit nummer) vormt ccn duidelijkebevestiging van effectieve instructicgcdragingcn. Dit zijn onder meer: - duidelijke ordening van doden door dc Iccrkracht in dc klas; - het gebruik van advancc organizers; - dc gestructureerdheid van dc aanbieding; - dc helderheid van uitleg; - het stellen van vragen; - het inachtnemen van wachttijd (tussen vraag en antwoord); - het evalueren van leeriingresultaten; - het geven van feedback; - het verschaffen van corrccticf onderwijs; - het houden van tempo in het onderwijs; - handhaving van ccn ordelijke cn ru.stigc omgeving inde klas. Er zijn ondcrwijsaanpakkcn ontwikkeld die dc afzonderlijke cffccticf gebleken karakteristiekencombineren, zoals het actieve of dircctc onderwijzen (Roscn.shinc, 1983). Verder komen bijleermateriaal, groeperingsvormen cn Iccrkrachtcngcdrag soms overeenkomstige factoren naarvoren die tot dc cffcctivitcit van het ondcrwij.s bijdragen. Dc cffcctivitcit is tc vergroten doordeze elementen cn onderdelen van het instructicproccs beter op elkaar af tc stemmen cn ccnconfiguratie of

arrangement van cffccticf gebleken factoren in ondcriingc samenhang samen tcstellen. Dit principe is gedeeltelijk al uitgewerkt in het programma van Slavin 'Succcss for AH',dat volgens dc cciste evaluatieonderzoeken inderdaad succesvol is (Slavin ct al.. 1989) cn -overigens weinig gcstructurccrd - in dc Amerikaanse brochure 'What works', die ccn Neder-landse vcnaling cn aanpassing voor het ondcrwij.svoorrangsbclcid heeft gekregen (Meijnen e.a.,1991). Wanneer dc cffcctivitcit van ecn dergelijke configuratie is vastgesteld kan. via dc methodevan backward elimination waarbij telkens dementen verwijderd worden of via modus operandi



? Onderwijseffectiviteit: overwegingen voor onderzoek 199 waarbij achteraf gereconstrueerd wordt hoe en wat werkt, nagegaan worden welke kenmerkenmeer/minder/niet bijdragen tot de effecten. Op schoolniveau kunnen condities gecreëerd worden waardoor het onderwijsleerproces op klas-niveau kan worden bevorderd. Een aantal elementen is hierbij van belang. 1. Het curriculum op schoolniveau - het schoolwerkplan - heeft over het algemeen weiniginvloed op datgene wat in de school en in de klas gebeurt, laat staan op de onderwijsresultatenzoals uit onderzoek van Van der Werf&quot; (1988) blijkt. Zij geeft in haar slotbeschouwing aan dathet schoolwerkplan en de inhoud ervan meer in overeenstemming met de uit het schooleffec-tiviteitsonderzoek naar voren gekomen factoren gebracht zouden moeten worden. Daarvoorzijn een aantal belangrijke elementen te noemen. - De opbouw van het onderwijs door de schooi over de leerjaren heen; de onderwijsdoelenvan de diverse leerjaren zouden naadloos bij elkaar moeten aansluiten. - De wijze waarop dc leerlingen in het onderwijs gegroepeerd worden, qua

niveau, tempo ofbelangstelling. - De wijze waarop de prestaties van de leerlingen gevolgd worden, 'het evaluatiebeleid'. - De wijze waarop feedback cn correctief onderwijs worden verzorgd. - Dc accenten, prioriteiten die dc school stelt in het onderwijs cn dc wijze waarop men diewil bereiken. 2. Een andere belangrijke conditic die op het niveau van dc school kan worden gerealiseerd isdc organisatie gericht op dc bevordering van het onderwijs in dc klas. In de Verenigde Statenis dit sterk opgehangen aan het onderwijskundig leiderschap van dc directeur. In Engeland(Mortimore et al.. 1988) blijkt dc adjunct weer van meer belang tc zijn voor de effectiviteitvan dc school. Wat belangrijker is. is dat cr professionele collegialiteit cn samenhang in hetteam is, waarin aan dc bevordering van de condities voor effectief onderwijs op klasnivcaucn ovcrdc klassen heen op schoolniveau kan worden gewerkt; dat het tot dc opdracht van dcschool gerekend wordt dat leerresultaten bereikt worden cn dat iemand of allen dat tot zijn/haar of hun verantwoordelijkheid rekenen. Zeker in het secundair onderwijs, waarvakgcbondcnhcid ccn

grote rol speelt cn daarmee ook dc vaksecties van grote importantiezijn. is dit ccn belangrijke conditionele factor. Zowel schoolwerkplan al.s schoolorganisatie worden gezien als conditionele factorcn. Zijkunnen het onderwijs in dc klas cn ovcrdc klassen heen bevorderen, zij bepalen het niet. Indeze interpretatie wordt dc relatieve autonomie van dc school (cn daarbinnen van subsystemenals scctics. Icrarcntcams) erkend. Dit is bij alle aanwijzingen die worden gegeven in dc vormvan eindtermen cn kcrncurriculum van belang omdat het dc verantwoordelijkheid voor on-derwijs. voor het Ieren cn dc leerprestaties van dc leerlingen terugbrengt bij dc school cn bijdc klas, het schoolteam cn dc afzonderlijke leerkracht, 3. Verder van dc school verwijderd zijn nog andere factorcn tc onderscheiden die weer inrelatie staan tot dc determinanten op school- cn klasnivcau. zoals het l>cnocmingsl>cIcid vanhet bestuur, dc ondersteuning van het onderwijs op factorcn als cindtcnncn of dc ontwikke-ling van ccn kcrncurriculum. dc formulering van toetsmateriaal, training in effcciicfleerkrachtengedrag cn ontwikkeling van

leerlingvolgsystemen. Ook in dit geval kan het verschaffen van autonomie aan dc school, management op lokaalniveau, scholen dc mogelijkheid geven om doclgcricht die condities tc realiseren cn tc kiezendie voor dc effectiviteit van dc school cn dc klas het meest beloven. Dc configuratie vooreffectief onderwijs wordt dan in iKlangrijkc mate door dc school zelf bepaald. Schoolkenmerken op mcso-nivcau (organisatie cn schoolcurriculum) zijn voor het cffcc-«ivitcitsondcr/ock dus vooral interessant als onderdeel van causale nnilti-nivcau modellen waarinondcrwijsopbrcngstcn op Iccrlingnivcau dc criteriumvariabele vormen. Dc thcoricvonning metbetrekking tot dergelijke complexe modellen heeft vooralsnog ccn sterk eclectisch karakter.Voor vcrschilicndc onderdelen cn sub-scts van relaties wordt ccn bcriwp gedaan op bestaande



? 200 B.P.M. Creemers en J. Scheerens aanzetten tot theorievorming. Voor een overzicht van dergelijke partiële theorieën binnen hetkader van wat ook wel wordt aangeduid als de 'nested layers' metafoor van schooleffeaiviteit(Purkey & Smith, 1983) zij verwezen naar Scheerens (1991). Hier zal alleen kort aandachtworden besteed aan twee conceptuele bijdragen die betrekking hebben op de werking vanorganisatiecondities bij schooleffectiviteit. Respectievelijk gaat het daarbij om coördinatiemodellenen de zogenoemde 'public choice theory'. Coördinatie is, naast decompositie, oftewel de opdeling van werk en gezag binnen organisaties,één van de twee centrale organisatiebegrippen. Uit de resultaten van schooleffectiviteitsonder-zoek komt met een zekere regelmaat naar voren dat factoren als consensus binnen het school-team, samenwerking en groepscohesie een positief verband hebben met onderwijsopbrengsten.Even regelmatig blijkt overigens zo'n effect ook weer niet aangetoond te kunnen worden. Hetligt voor de hand om, zoals in het voorafgaande reeds is aangegeven, de effectiviteit van debewust

gecreëerde samenhang (coördinatie) binnen schoolorganisaties afhankelijk te stellenvan aanvullende condities. Met andere woorden, samenwerking en consensus op zich makeneen school niet effectief, terwijl het wel aannemelijk is dat consensus over een prestatiegerichtemissie van de school een positieve invloed zal hebben op de onderwijsopbrengsten. Ook isaannemelijk dat er sprake kan zijn van een 'teveel' aan coördinatie en ondersteunende activiteiten(bijv. overieg) ten opzichte van samenwerking en cohesie omdat de tijd en energie die daarvoorwordt uitgetrokken afgewogen moet worden ten opzichte van de tijd en energie welke rechtstreeksin het primaire proces c.q. het geven van onderwijs geïnvesteerd wordt. Vanuit een praktisch en beleidsmatig oogpunt is het aanuekkelijke van effectiviteit«;bevorderendecondities op organisatieniveau, dat de beïnvloeding ervan, in vergelijking met bijvoorbeeld hetdoceergedrag van leerkrachten, eenvoudiger is. Daarbij is dan nog wel ccn open vraag ofschoolverbetering via bijvoorbeeld een training van schoolmanagers ook effectiever is danbijscholing van alle

leerkrachten. Ook hierbij zal de aard en de inhoud van dc inspanningengericht op een betere coördinatie bepalend zijn voor het vertrouwen dat men kan hebben in hetsucces ervan. Dc vraag is nu in hoeverre bc.staandc concepties van coördinatie binnen school-organisaties meer inzicht kunnen bicden in dc vermoedelijke effectiviteit van bepaalde varian-ten. In dit verband zijn onder meer relevant het zogenoemde 'vuilnisvatmodcl' (garbage canmodel) van organisatorische besluitvorming (Cohen, March & Olsen, 1972). het construct vande schoolorganisatie als 'losjes gekoppeld' systeem (Wcick. 1976) cn het beeld van de schoolals professionele bureaucratie (Mintzberg. 1979; Van Vilsteren. 1984). Van deze drie modellenonderscheidt het eerste (het garbage can mcxlel) zich qua formali.scring gunstig van dc anderetwee. Het garbage can model is uitgewerkt als ccn computersimulaticmodcl, waaruit ccn grootaantal specifieke hypothesen over de inwerking van organisaticconditics op besluitvormings-processen kan worden afgeleid. Voortgezet simulatie-onderzoek met varianten van het garbagecan model, dat

te beschouwen is als ccn model van volledig stuurloze besluitvorming, zou meerinzicht kunnen bieden in dc verbetering die in de coördinatie optreedt bij condities alshiërarchiscring cn verhoging van dc kennis van de panicipantcn aan dc besluitvorming. In het concept van lo.sjcs gekoppelde systemen ligt de grondgedachte besloten dat eenhedenbinnen schoolorgani.satics, hoewel niet volstrekt onalliankclijk. ccn grote mate van autonomiehebben. Dit geldt niet alleen voor de samenwerking tussen personen, maar ook voor dc relatiestus.scn algemene en specifieke doelstellingen, tussen dc leerstof die in algemene termen isaangeduid in ccn .schoolcurriculum cn dc inhouden die daadwerkelijk in dc klas worden over-gebracht. tussen dc aangeboden cn getoetste leerstof, ctc. Wcick wijst erop dat 'loose coupling'binnen schoolorganisaties naast de meer voor dc hand liggende nadelen ook veel voordelenheeft. Voordelen zijn ondermeer dc lage coördinatiekosten, dc flexibiliteit van deelsystemen omzich aan tc passen bij omgevingsveranderingen cn dc arbeidssatisfactie die samengaat met eenhoge mate van

zelfbepaling. Het construct van 'loose coupling' inspirecn dus tot onderzoek metmeer toegespitste vraag.stcllingcn omtrent coördinatie, namelijk naar dc optimale hoeveelheidcoördinatie, zoals gelokaliseerd in dc relaties binnen verschillende combinaties van subsy.stcmcn. Het beeld van de .school als professionele bureaucratie is sterk relativerend ten opzichte vandc mogelijkheden van bewuste cn doelgerichte coördinatie binnen scholen. Dc 'lijn' die scholen



? Onderwijseffectiviteit: overwegingen voor onderzoek 201 als organisaties bijeenhoudt, bestaat veeleer uit de gemeenschappelijke opleiding en encultiu-atievan de beroepsbeoefenaren. De conceptie van de school als professionele bureaucratie levert dus de nulhypothese diegesteld kan worden tegenover de opvatting dat betere coördinatie de effectiviteit van scholenkan verhogen. Deze nulhypothese kan ook worden geformuleerd als de leerkrachtseffectiviteits-hypothese (zie Bosker, elders in dit nummer): de effectiviteit van een school wordt uitsluitendbepaald door de effectiviteit van de afzonderlijke leerkrachten. Tevens levert het beeld van descholen als professionele bureaucratie het begin van een fenomenologie van de leerkracht alsprofessional. Dergelijke inzichten kunnen van pas komen bij pogingen om via veranderingen inde beloningsstructuur van de beroepsbeoefenaren de effectiviteit van de organisatie te verhogen(zie de verhandeling over de public choice theory, hieronder). De bovengenoemde conceptuele bijdragen op het vlak van de coördinatie binnen school-organisaties leveren een aantal

aandachtspunten voor verder onderzoek binnen het school-effectiviteitsonderzoeksprogramma, bijvoorbeeld: - onderzoek naar optimale coördinatie-investering in verschillende soorten schoolorganisaties(waarbij dus de gedachte verlaten is dat meer geïntegreerde schoolorganisaties simpelwegbeter zijn); ~ onderzoek naar de doelmatigheid van verschillende typen coördinatie, waarbij verondersteldmag worden dat doelcoördinatie (het op één lijn brengen van de doelstellingen van dcorganisatieleden) binnen scholen doelmatiger is dan geformaliseerde planning of structureleingrepen); - onderzoek naar de doelmatigheid van coördinatie binnen relatief autonome sub-systemen(bijv. vaksecties in het voortgezet onderwijs) versus overall coördinatie; - onderzoek naar de invloed van managementinformatiesystemen en output-evaluatic op dconderlinge afstemming binnen schoolorganisaties, waarbij verondersteld wordt dat output-sturing beter werkt dan proces-sturing. De economische theorie van politieke proccs.scn. meestal aangeduid als 'public choicc theory'hc.schouwt de uitvoering van overheidsbeleid als een geheel

van onvolkomen ruilmechanismen.waarbij het erom gaat in h(x:verre dc burgers van dc overheid krijgen wat zc ervan verwachten.Eén van de hoofdonderdelen van deze theorie is gericht op het functioneren van organisaties inde publieke sector. De kcmthcse is dat dergelijke organisaties inefficiënt werken, omdat debeloning.sstnicturcn voor managers en medewerkers verkeerd zijn. Niskanen (1971) heeft aan-getoond dat managers uit zijn op maximalisatie van hcl budget van dc eigen organisatie en opVergroting van de omvang van de dienstverlening (ook wanneer daar niet direct bchocfic aanbeslaat). Andere auteurs, zoals Downs (1967). Licbcnstein (1978). cn Breton cn Winirobe(1982) hebben nader uitgewerkt op welke wijze de ondoelmatigheid van overheidsorganisatieszich manifesiccrt. Zc wijzen daarbij op factorcn als hcl crct'ren Vcin werk voorclkaar('makcwork'-- zie ook Masuch & Verhorst. 1987). hcl .streven naar macht, allerlei marges waarin ruimte^ordt geboden om persoonlijke dwlcindcn na tc streven, hcl zichzelf gemakkelijk maken. etc.De bron van alle kwaad is dai overheidsorganisaties niet onderhevig

zijn aan controle via hetiiarktmechanisme. Voor zover de analogie mci een markt opgaat, is er sprake van grote onvol-komenheden. Dc omgeving van ovcrhcidsorganisalics biedt onvoldoende prikkels om aan tcZetten tol een doelmatige uitvoering van dc primaire missie. In cvaluaiicmcchanismcn als sub-stituut voor hel markimcchanismc. hchl>cn dc aanhangers van dc public choice theorie evenminVeel vertrouwen. Zc wijzen erop dal cr meestal te weinig geld cn deskundigheid beschikbaar isVoor ccn grondige 'monitoring' en dat organisaties bovendien allerlei mogelijkheden hebbenOm zich tc immuni.scrcn ten opzichte van cxicmc controle. Auteurs als Michaelsen (1977),Mann (1981). cn Boyd cn Crowson (198.'») zijn van mening dai stellingen van de public choicctheorie over overheidsorganisaties ook opgaan voor onderwijsinstellingen. Dil worili ondermeergestaafd mei bevindingen uit .schoolorganisatie-onderzoek waaniit blijkt dai .schoolleiders vanopenbare scholen veel meer lijd besteden aan allerlei ondcrsicuncndc (•mainlcnancc')lakcn danaan hei insiruciicprogramma en strategische beleidsvoering.



? 202 B.P.M. Creemers en J. Scheerens De betekenis van de 'public choice' benadering van overheidsorganisaties voor het verwer-ven van inzicht op het gebied van het verschijnsel schooleffectiviteit is dat er een verklaringsbronwordt gegeven voor effectiviteitsverschillen tussen scholen. Het duidelijkst correspondeert dezeverklaringsbron met de bevindingen uit de vergelijking tussen 'private' en 'public' onderwijs.De globale remedie die deze theorie in petto heeft voor overheidsorganisaties, namelijk meergaan lijken op winstgerichte ondernemingen lijkt, gezien de uitkomsten van het onderzoek naarprivate/public onderwijs, ook voor scholen te werken. Wil de 'public choice' theorie het onderzoek naar schooleffectiviteit werkelijk kunnen sti-muleren, dan zou er echter subtieler te werk gegaan moeten worden. Daarbij doen zich vierbelangrijke aandachtspunten voor: de werking van incentives voor schoolleiders en onderwijs-gevenden, het functioneren van evaluatiemechanismen, de invloed van (bewustere) onderwijs-consumenten en de autonomisering van onderwijsinstellingen. ENKELE OPMERKINGEN

OVER ONDERZOEK In het voorafgaande zijn aanzetten gegeven tot de onderbouwing van een onderzoeksprogrammaop het terrein van onderwijseffectiviteit. Overwegingen ervoor en elementen ervan zijn aan deorde geweest. In voorstellen voor SVO in het kader van het programma voor fundamenteelstrategisch onderzoek en voor NWO in het kader van de aandachtsgebieden kan verdere uitwerkingplaatsvinden voor onderzoek op meer fundamenteel niveau. Daamaast is onderzoek op hetterrein van onderwijseffectiviteit mogelijk en van belang binnen het opdrachtonderzoek. Daargaat het veelal om de evaluatie van vormgeving van de onderwijspraktijk op basis van kennisover effectief onderwijs. Ten slotte zullen nog enkele opmerkingen over onderzoek binnen eendergelijk programma gemaakt worden. - Theorie- cn modclontwikkcling ten aanzien van schooleffectiviteit zijn nog in ontwikkelingen op dit moment wordt op - soms tc - geïsoleerde deelgebieden onderzoek uitgevoerd. Dat isoverigens geen probleem. Snow (1972) merkt op dat de meeste theorieën verdwijnen, nietomdat ccn bepaald onderdeel

niet onderzocht is, maar omdat cr helemaal niets van is getoetst.Toch zullen we in dc toekomst op meer aspecten (factoren, determinanten) gericht moetenzijn. De technische uitru.sting daarvoor is ondermeer in technieken van multi-niveau analysevoorhanden. - Het zal daarbij in het bijzonder gaan om de interface tussen de diverse niveaus, klas-school,school-context, leeriing-klas, etc. Het is daarbij van belang dc causale relaties te toetsen,waardoor de empirische verificatie van schooleffectiviteitsmodellen tot stand komt. - Daartoe zullen, naast uitbreiding van het technisch arsenaal ook opzet cn uitvoering vanexperimentele studies nodig zijn, zoals Van de Grift (1990) cn Snippe (1991) op deelterreinenhebben gedaan. - In verband met de constatering in het voorafgaande dat factoren niet algemeen geldig lijkente zijn, zullen internationale vergelijkende studies cn secundaire analy.scs op lEA- cn NAEP-materiaal moeten plaatsvinden. - Op het terrein van onderwijseffectiviteit blijven meer funderende studies relevant, waaringekeken wordt naar de stabiliteit van .schooleffcctcn. Ten aanzien van dc

gcncralisccr-baarheidsvraag is onderzoek naar eventuele context-spccificiteit van modellen en onderzoeknaar sub-groep gebondenheid van modellen ('differential effectiveness', vgl. Nuttall ct al.,1989) tc noemen. - In het kader van theorievorming zijn, zeker wanneer het terrein zo brec'd is als in het vooraf-gaande geschetst, kwalitatieve .studies nodig, waarin processen van onderwijseffectiviteitnader worden beschreven en geanalyseerd. Ook al kan men sceptisch zijn over dc (validiteit,betrouwbaarheid en vooral de generalisccrbaarheid van) opbrengsten van outlier studies, inhet kader van factfinding kunnen zc ccn belangrijke bijdrage aan theorievorming leveren. - Vanwege de mogelijke dynamiek van cffcctivitcit is het nuttig om scholcn 'in dc overgang'te onderzoeken (van niet-cffccticf naar effectief cn van effectief naar niet-effecticO- Naast



? Onderwijseffectiviteit: overwegingen voor onderzoek 203 inzicht in effeaiviteitsdeterminanten zelf kunnen de resultaten van dit onderzoek inzichtverschaffen in de factoren die van invloed zijn op stijging, respectievelijk daling in effectiviteiten daarmee een bijdrage vormen aan inzichten in schoolverbeteringen en onderwijsvemieuwing.Het zal duidelijk zijn dat de klemtoon bij al deze onderdelen niet alleen op de processen ligt,maar met name op de relatie tussen processen en resultaten. Veel schoolvemieuwingen zijnnog steeds processen op zoek naar een doel. LITERATUUR Akker, JJ.H. van den (1988). Ontwerp en implementatie van natuuronderwijs. Lisse: Swets & Zeidinger. Bloem, B.S. (1984). The 2 sigma problem: the search for methods of group insmiction as effective as one-to-one tutoring. Educational Researcher, 47,4-16. Bosker, R.J. & Scheerens, J. (1989). Criterion definition, effect size and stability, three fundamental questionsin school effectiveness research. In B. Creemers, T. Peters & D. Reynolds (eds.). School Effectivenessand School Improvement. Proceedings of the Second International Congress
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