
? bracht. Uit de presentatie van Goegebeur (VrijeUniversiteit Bmssel) bleek dat zich in Vlaande-ren en in Nederland vergelijkbare discussiesafspelen over het geschiedenisonderwijs (bij-voorbeeld over het relatieve accent op eenchronologische of thematische opzet). Hetsociologisch getinte paper van De Wolf (UU)en Van der Velden (ROA) betrof de relatie tus-sen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en uni-versitaire curricula. Kuiper, Bos en Plomp(allen UT) rapporteerden over de recenteTIMMS-resultaten en plaatsten die in interna-tionaal perspectief. In de eerste twee papers van de sessie 'Cur-ricidumimplementatie' kwam het inhoudelijkekeuzeproces aan de orde (in welk opzicht ver-schillen lesmethoden en het gebruik ervan enhoe komen methodekeuzen bij vaksecties totstand). De eerste bijdrage had als titel: &quot;Imple-mentatie van methoden voor begrijpend lezen&quot;en werd verzorgd door Wolbert en Houtveen(beiden UU). Zij deden verslag van een onder-zoek naar de daadwerkelijke

implementatievan drie nieuwe methoden voor begrijpendlezen waaraan 297 leerkrachten hebben deelge-nomen. Er is nagegaan in welke mate de leer-krachten de inhoud van de methode daadwer-kelijk aanbieden en in hoeverre de voortgang inde klassen overeenkomt met de jaarplanning.De resultaten laten grote verschillen zien in demate waarin de drie methoden worden geïm-plementeerd.. Als belangrijke oorzaak wordtaangegeven dat de nieuwe methodiek die tengrondslag ligt aan de methoden zonder begelei-ding moeilijk implementeerbaar is. Het tweedepaper handelde over &quot;Het methodenkeuzepro-ces van vaksecties&quot; (verzorgd door Witziers,UT en Moen, SLO). Uit interviews (met ledenvan zes vaksecties) en simulaties (met drie vak-secties) blijkt dat het methodenkeuzeproces bijleerkrachten vaak minder rationeel verlooptdan soms wordt verondersteld. Leerkrachtengebruiken weinig informatiebronnen en dedoorslaggevende criteria blijven vaak impli-ciet. '' De mogelijkheden

van technologie in hetcurriculumdomein kwamen aan de orde in desruoif« laatste twee papers van de sessie 'Curriculum-implementatie'. Moonen en Voogt (beiden UT)gaven hun bijdrage de titel mee: &quot;De inzet vaninformatie- en communicatietechnologie bijdocentennetwerken&quot;. In een ontwerpgericht onderzoek wordt nagegaan hoe docentennet-werken als een strategie van nascholing kunnenbijdragen aan de professionele ontwikkelingvan docenten. Door de toevoeging van ICT aandocentennetwerken wordt het mogelijk geachtdat de nascholingscomponenten 'feedback' en'coaching' in nascholingsactiviteiten geïnte-greerd kunnen worden. De deelnemendedocenten doorlopen drie fasen: een bekendma-kingsfase, een oefening en reflectiefase, en eenfase van zelfstandigheid. Het onderzoek wordtuitgevoerd in twee docentennetwerken (Fransen Duits) en lijkt succesvol te zijn. Dat ICT ookmogelijkheden biedt voor curriculumontwik-kelaars werd door Nieveen (UT) aan de ordegesteld

in haar bijdrage &quot;CASCADE: potentievan een ICT-tool voor curriculumontwikke-laars&quot;. In dit onderzoek werd nagegaan hoe eencomputersysteem eruit zou moeten zien datSLO-medewerkers zou kunnen ondersteunenbij het verbeteren van hun formatieve evalu-atieactiviteiten. Vijf opeenvolgende prototypeswerden ontworpen en getoetst op hun validi-teit, bruikbaarheid en effectiviteit. Uit het on-derzoek blijkt dat gebruik van het computeron-dersteuningssysteem kan leiden tot een flinketijdsbesparing; een grotere consistentie van deformatieve evaluatie-activiteiten; en verhoogdemotivatie van ontwikkelaars om daadwerkelijkeen formatieve evaluatie uit te voeren. Gastlezing Gastspreker Hopkins (University of Notting-ham) bracht in zijn boeiende voordracht 'Cur-riculum improvement: Linking national poli-cies and local practices' vele lijnen samen. Hijmaakfe duidelijk hoezeer curriculumverbete-ring pas kans van slagen heeft indien er sprakeis van een omvattende benadering met

verbin-dingen naar schoolverbetering en professioneleontwikkeling van docenten. Hij putte in zijnbetoog ruimschoots uit zowel theorie en empi-rische onderzoeksbevindingen, als uit zijnpraktische ervaringen als (naar eigen zeggen)&quot;educational activist&quot;. Teleleren (M.P. van Geloven en I.N. van deKamp, Universiteit Twente, OnderwijskundigCentrum) Tijdens de 25e ORD is voor het eerst een apartthema 'Teleleren' in het programma opgeno-



? men. Eerdere jaren vielen onderzoeken diebetrekking hadden op de inzet van informatie-en communicatietechnologie (ICT) in hetonderwijs onder de overige thema's. Nietvreemd natuurlijk, omdat ICT als middel enniet als doel wordt ingezet in het onderwijspro-ces. Dit jaar bevatten zoals eerder vermeld demeeste andere thema's presentaties waarin ICTaan de orde was. Reden om een apart thema'teleleren' op te nemen is volgens de organisa-toren (Toegepaste Onderwijskunde, Universi-teit Twente) om het telematica-profiel van deUniversiteit Twente te benadrukken. Het is danook niet verwonderlijk dat de meeste bijdragenaan dit thema van deze universiteit afkomstigWaren. De posters die gepresenteerd werdenhadden alle betrekking op teleleren, maar doorde gekozen plaats en tijd voor de presentatiesvielen ze weg tegen vele andere activiteiten. Veel van de bijdragen hadden betrekking opde daadwerkelijke toepassing van ICT in hetonderwijs. Er viel een duidelijke verschuivingWaar te

nemen van theoretisch onderzoek naargewoon doen', en direct daaraan gekoppeldaction research. Hoewel 'gewoon doen' langniet zo eenvoudig is als het lijkt, is het eengoede manier om te ervaren hoe ICT optimaalmgezet kan worden. Velen constateren goedemogelijkheden om het onderwijs te verbeteren,Waarbij gebruik gemaakt kan worden van nieu-we technische ontwikkelingen. Een goed voorbeeld van action research isdoor Collis e.a. (Toegepaste Onderwijskunde,UT) gepresenteerd in een symposium over hetTeletop-project (http://teletop.to.utwente.nl).'^it project behelst een volledige onderwijs-'^undige herziening van het curriculum, waarbijeen integrale manier ICT-toepassingen wor-den ingezet. Een centrale rol hierin spelenInteractive Classrooms (lokalen met pc's in eennetwerk, video- en audioconferencing-facilitei-etc.). Reden om ICT op deze manier in te^stten is dat men niet alleen studenten in Twen-maar ook voltijdstudenten op een dislocatie(i-c. de Vestiging Friesland van de

UT) en deel-'Udstudenten in het hele land wil bedienen. Tijdens het symposium werd niet alleen•^esproken welke technische voorzieningen er^'jn, maar ook welk didactisch concept centraalstaat. Actieve werkvormen en scaffolding zijnhierbij de kernbegrippen. Studenten komen eens in de twee weken met alle drie de groepensamen. Verder zijn er bijeenkomsten in deInteractive Classrooms en werken studententhuis, via het web ondersteund. In het symposi-um kwam verder de implementatiestrategie aanbod. De aanpak is breed: alle docenten heront-werpen hun vak, gestimuleerd door het bestuurvan de faculteit. Een ander kenmerk van deaanpak is dat de docenten ondersteund wordendoor een heel team van onderwijskundige entechnische medewerkers, die voorzien zijn vanverschillende ontwerptools. Spannend is noghoe de nieuwe werkvormen studenten gaanbevallen. En hoe groot zal de werkdruk voordocenten worden? Een tweede voorbeeld van action researchwerd gepresenteerd

door gastspreker Davis(Exeter). Zij vertelde over een aantal scholenwaar heel veel ICT-voorzieningen geïnstal-leerd zijn. De betrokken docenten hadden allenweinig ervaring met ICT. Door docenten vanverschillende scholen met dezelfde toepas-singswensen aan elkaar te koppelen, werdengoede resultaten bereikt. Docenten besprakenvia videoconferencing met elkaar hun ervarin-gen en ideeën. Davis leverde haar bijdrage viavideo-conferencing. Het was inspirerend om tezien hoe goed dit medium werd ingezet. Inandere settings zie je dit nog heel erg vaak foutgaan. Van den Dool (OC&W), Moonen en Kraan(beiden UT) presenteerden hun Programme-ringsstudie Onderwijstechnologisch Onder-zoek. De ProgrammaRaad Onderwijsonder-zoek (PROO) wil meer aandacht vooronderwijstechnologisch onderzoek. Deze stu-die had als doel kennisvraag en -aanbod inkaart te brengen, mede gerelateerd aan activi-teiten elders in Europa en de VS. De onder-zoekers maken zich zorgen over de

snelheidwaarmee ICT verandert. Daarom stellen zemeerjarig onderzoek voor in combinatie metkortlopende programma's. Het onderzoek zouvanuit meer disciplines de relatie onderwijs-kunde-ICT moeten bekijken. De nieuwe gene-ratie stimuleringsprogramma's moet zich rich-ten op technische en conceptuele problemen,want de toepassing van ICT blijft voorlopig studknnog ingewikkeld. Van de Kamp, Ruijter en Verheij (UT)bekeken vanuit drie invalshoeken de relatietussen ICT en studeerbaarheid. Op vakniveau



? zijn er goede mogelijkheden voor inzet vanICT. Het uitstelgedrag van studenten kan ver-minderd worden, onder andere doordat hetonderwijs aantrekkelijker kan worden en ermeer afhankelijkheden en deadlines in opgeno-men worden. Via het web zijn nieuwe samen-werkingsvormen mogelijk en docenten kunnenplaats- en tijdonafhankelijk meekijken in deelektronische werkomgevingen van studenten.Veel moeilijker lijkt het te zijn om op curricu-lumniveau de studeerbaarheid te verbeteren.Wanneer een vak duidelijk verbeterd wordt enstudenten heel intensief studeren voor dat vak,zie je dat dit vaak ten koste gaat van anderevakken. ICT kan op curriculumniveau een rolvervullen doordat de transparantie van hetonderwijs (via het web) vergroot kan worden.Een andere interessante functie van ICT is dathet als breekijzer kan dienen bij onderwijsver-nieuwingen. De implementatie van ICT is daneen goede aanleiding voor docenten omopnieuw over hun onderwijs na te denken. De derde invalshoek

bij dit symposium wasflexibiliteit van onderwijs. Flexibel onderwijsstelt bepaalde groepen studenten in staat beterte studeren. Het bieden van de juiste stimulan-sen blijft daarbij natuurlijk belangrijk. Flexibi-liteit heeft overigens niet alleen betrekking optijd en plaats, maar ook op mate van begelei-ding. Door in dit laatste te variëren, kun je stu-denten op maat bedienen. Discussiant Moonen (UT) ziet bij dit sym-posium een groot probleem: we zijn het metelkaar eens hoe we ICT moeten inzetten, maarin de praktijk lukt het nooit. De problematiek iste ingewikkeld. De oplossing die hij voorsteltluidt: maak het eenvoudiger, neem maatregelenwaarvan het effect makkelijk meetbaar is, wanteen goed resultaat motiveert. In de discussiemet het publiek kwam verder aan bod dat ICTniet alleen studie belemmerende factoren wegkan nemen, maar vooral ook nieuwe toevoegt.ICT kan docenten ontlasten, maar ook verderbelasten. Nieuw onderwijs met ICT is leukvoor de pioniers, maar erg ingewikkeld voor derest.

pcDAcoGiscHc Gczien het aantal ICT-gerelateerde projec-sTutniN ten in het hoger onderwijs is een apart themahiervoor gerechtvaardigd. We kunnen tot onsgenoegen constateren, dat velen zich actief metdit onderwerp bezighouden, en dat onderzoekin toenemende mate is gerelateerd aan echte onderwijssettings. Een groot vraagteken blijftde schaalbaarheid van ICT-toepassingen in hetonderwijs. Kleine successen zijn wel te beha-len, maar het effect op curriculumniveau is nogonduidelijk. Zowel praktische toepassingen opdit niveau als aanpalend onderzoek zijn hardnodig. Het is in dit opzicht dan ook erg interes-sant om het Teletop-project van ToegepasteOnderwijskunde te blijven volgen. Lerarenopleiding en Leraarsgedrag (S. Dijk-stra, Universiteit Twente, TO; T. Bergen, Katho-lieke Universiteit Nijmegen, Vakgroep Onder-wijskunde; S. Janssens, Katholieke UniversiteitLeuven, Afdeling Didactiek) Het thema 'Lerarenopleiding en Leraarsge-drag' heeft tijdens de OnderwijsresearchDagen

1998 veel belangstelling gekregen,zowel van de onderzoekers als van de deelne-mers uit Nederland en Vlaanderen. Er werdenvier symposia ingediend, alsmede verschillen-de individuele bijdragen die door de coördina-toren gebundeld werden in drie subthema's: (a)opleiden van leraren; (b) didactiek en (c) pro-fessionele ontwikkeling van leraren. In totaalomvatten de symposia en subthema's 26 pre-sentaties. Daarnaast vond onder leiding vanStevens en Van Westrhenen een rondetafeldis-cussie plaats over het vernieuwde curriculumvan de pedagogische academies en de tweede-graads lerarenopleidingen. De meeste bijdra-gen waren afkomstig van de wetenschappelijkestaf van de universitaire lerarenopleidingen enhadden verschillende deelgebieden van dezeopleidingen tot onderwerp. Daarmee is sprakevan een duidelijke trend binnen dit jaarlijks opde onderwijsresearch dagen terugkerendethema, nl. een toename van de wetenschappe-lijke publicaties vanuit de lerarenopleidingenzelf over

verschillende aspecten van de oplei-ding en een afname van de publicaties door deinstituten voor onderwijsresearch. Sinds deafzonderlijke visitaties van de universitairelerarenopleidingen in Nederland, waarbijonderzoek, onderwijs, nascholing en contactenmet scholen integraal beoordeeld worden, is destatus van deze opleidingen sterk toegenomenen hebben ze binnen de universitaire instellin-gen een zelfstandige positie verworven. Datheeft het wetenschappelijk onderzoek gestimu-leerd en de wetenschappelijke productie bevor-


