? land niet synchroon loopt: in de V.S. extremenadruk op 'de-tracking', in Nederland een be-scheiden terugkeer naar 'streaming'. In iedergeval is duidelijk dat (experimenteel of 'ont-wikkelend') onderzoekin de V.S. inhet geweldvan de sociaal-politieke conflicten het onder-spit moet delven. De SIG van de AERA had oponderzoeksgebied helaas weinig te bieden. Kosten en baten van informatietechnologie (A. ten Brummelhuis, Universiteit Twente) Het gebruik van informatietechnologie in hetonderwijs kan worden onderverdeeld in drietoepassingsvormen: (1) object van onderwijs;(2) medium bij het lesgeven; (3) aspect van eenvakgebied. Bij informatietechnologie als ob-ject van onderwijs staat het lesgeven over com-puters en computertoepassingen centraal.Hiervan is bijvoorbeeld sprake biimen het vakinformatiekunde of informatica. Informatie-technologie als medium heeft betrekking op desituaties waarin de computer wordt gebruikt alshulpmiddel voor keimisoverdracht of organisa-tie. Bij

een dergelijke gebruiksvorm gaat hetveelal om reeds bestaande onderwijsdoelenwaarbij computertoepassingen worden inge-zet. Een voorbeeld uit het primair onderwijs ishet gebruik van de computer bij rekenen voorhet leren van tafels. Met de derde toepassings-vorm, nl. informatietechnologie als 'aspect',wordt bedoeld het-computergebruik als zijndeeen aspect van een bepaald vakgebied. Dezegebruiksvorm is veelal gerelateerd aan hetcreëren van 'human capital' ten behoeve van demarktsector, en komt met name voor in het be-roepsonderwijs. Een voorbeeld van computer-gebruik als 'aspect' is het leren omgaan meteen computerboekhoudprogramma in de oplei-dmgen voor de economische en administra-tieve beroepen. Kenmerkend voor informatietechnologieals 'aspect' en 'object' is dat het gebruik inbeide situaties gedefinieerd kan worden in ter-men van leerdoelen. Afhankelijk van de aarden complexiteit van de doelen kan voor het rea-liseren ervan worden volstaan met het

opne-men van één of meerdere lesuren in het rooster.Dit geldt echter niet voor het computergebruikals medium. Bij medium-gebruik van informa-tietechnologie gaat het in de eerste plaats om deinzet van informatietechnologie als hulpmid-del bij het realiseren van bestaande onderwijs-doelen. Het is juist deze toepassing die vanonderwijsonderzoekers de meeste aandachtkrijgt. Ook op het AERA-congres had het me-rendeel van de presentaties op het gebied vaninformatietechnologie betrekking op het ge-bruik van computerapparatuur als mediumvoor onderwijsdoeleinden. Opvallend hierbijis dat de technologische ontwikkelingen veelalaanleiding zijn voor het ontwerpen van onder-wijskundige toepassingen. De meest ingrijpende en vergaande vormvan medium-gebruik doet zich ongetwijfeldvoor in de zgn. 'telecommunicatie-school',waarin de leerlingen via interactieve video enaudio met hun leerkracht verbonden zijn. Per-manente interactie tussen leerkracht en leerlin-gen is mogelijk

door de inzet van zogenoemde'two-way interactive video'. In de tot nu toeuitgevoerde proefprojecten geeft een leraarvanuit een klaslokaal tegelijkertijd onderwijsaan meerdere klaslokaties die soms tientallenkilometers van elkaar verwijderd zijn. Viabeeldschermen heeft de leraar permanent con-tact met de leerlingen waaraan les wordt gege-ven. Ook de leerlingen die op verschillende lo-katies zitten, staan via beeld en geluidpermanent met elkaar in verbinding. De leraarregisseert zijn onderwijs door zelf de camera-beelden te selecteren die aan de leerlingen wor-den getoond. Behalve dat de leraar er voor kankiezen zelf in beeld te zijn, maken verschil-lende camera-opstellingen het mogelijk datleerlingen ook borduitleg, videobeelden ofcomputerbeelden gepresenteerd krijgen.Werkbladen ontvangen de leerlingen per fax.Proefprojecten in de Verenigde Staten mettelecommunicatie-scholen zijn uitgevoerd inzowel het primair onderwijs, het voortgezetonderwijs als het

volwassenenonderwijs. Be-halve dat de 'telecommunicatie-school' eenoplossing kan zijn voor gebieden waar het leer-lingaantal te laag is voor hét in stand houdenvan een reguliere school, biedt zij ook eenoplossing voor kinderen die wegens ziekte ge-durende een bepaalde periode aan het reguliereonderwijs niet kunnen deelnemen. Ervaringenmet de 'telecommunicatie-school' tonen aandat leerlingen deze vorm van onderwijs als sti-mulerend ervaren en de leerprestaties van deleerlingen vergelijkbaar zijn met die van deleeriingen uit het reguliere onderwijs.

? Het toepassen van informatietechnologievoor onderwijsdoeleinden zoals hierboven ge-schetst, brengt echter zeer hoge kosten met zichmee. In het algemeen geldt dat ook voor mindervergaande toepassingen van informatietechno-logie, zoals het gebruik van de computer alshulpmiddel in de klas. In het bijzonder zijnde kosten voor programmatuurontwikkelingdie volledig is afgestemd op gebruik voor on-derwijsdoeleinden en verder gaat dan eenvou-dige 'drill-and-practice'-toepassingen, der-mate hoog dat subsidiëring een voorwaarde is.Dit werd tijdens de AERA nog eens bevestigdtijdens een presentatie van een programmavoor het toetsen ('Computerized mastery test-ing') van computerondersteund bouwtech-nisch tekenen. Aan de ontwikkeling van ditprogramma is inmiddels zeven jaar gewerkt ennaar verwachting zal dit programma over driejaar voor toetsdoeleinden kunnen wordengeïmplementeerd. De totale ontwikkelkostenvan dit ene programma bedragen zeven miljoendollar. Met

dergelijke prijskaartjes valt niet teverwachten dat op grote schaal onderwijskun-dige programmatuur beschikbaar zal komen.Daarnaast doet zich bij medium-toepassingennog een ander probleem voor. Voor veel leer-krachten is de meerwaarde van het gebruik vaninformatietechnologie als medium onduide-lijk. Behalve dat voor het gebruik van nieuwemedia in de klas beproefde werkwijzen veelaldienen te worden ingewisseld voor geheel an-dere manieren van lesgeven, resulteert het ge-bruik van informatietechnologie volgens veelleraren niet in betere onderwijsresultaten. Ge-geven de hoge kosten voor het inrichten en on-derhouden van een infrastructuur voor infor-matietechnologie en het beperkte aanbod vanprogrammatuur dat voor scholen betaalbaar isen voldoet aan de wensen van onderwijsgeven-den, is er weinig reden om in de nabije toe-komst een sterke groei van medium-gebruikvoor onderwijsdoeleinden te verwachten. Naarverwachting zullen het enkele proefscholenzijn die met

subsidie en extra ondersteuning inde gelegenheid worden gesteld de (on)moge-lijkheden van informatietechnologie alsmedium nader te verkennen. Voor scholen dietoepassingen van informatietechnologie zelfVolledig uit de reguliere middelen moeten be-J^ostigen, dient te worden betwijfeld of, naafweging van alle kosten en baten, er een draagvlak is voor het gebruik van informatie-technologie als hulpmiddel bij het lesgeven. Over longitudinaal en multilevel onderzoek (J. Van Damme, Katholieke Universiteit Leuven) Traditiegetrouw werd in enkele AERA-sessiesinformatie gegeven over de grote longitudinaleonderzoeken die gepland zijn of uitgevoerdworden door het National Center for EducationStatistics, door Abt Associates, E.T.S., enz.Voor de 'Longitudinal Study of AmericanYouth' (LSAY) werd zelfs propaganda ge-maakt. Het gegevensbestand van dit onder-zoek, waarin de klemtoon ligt op de effectenvan het onderwijs in de wiskunde en de weten-schappen op het niveau van de

middenschoolen de 'high school', is voor alle geïnteresseer-den beschikbaar bij het Social Science Re-search Institute van de Northern Illinois Uni-versity. In vele sessies kon men vaststellen dat eenlongitudinale benadering ten onrechte afwezigwas. Nog steeds worden over de meest uiteen-lopende fenomenen-in het bijzonder overschooleffecten - uitspraken gedaan op basisvan eenmalige posttests of op basis van een-voudige discrepanties tussen pre- en posttests,waar een zicht op de invloed op de individuelegroei (en de variantie daarin) zoveel adequaterzou zijn. Gelukkig wordt longitudinaal onderzoek intoenemende mate gecombineerd met een mul-tilevel benadering, waarbij veelal verwezenwordt naar het hiërarchische lineaire model(HLM) van Bryck en Raudenbusch. Dat aanlaatstgenoemde één van de AERA-prijzen toe-gekend werd, is een bijkomende aanwijzingvoor het waarderen van hun bijdrage. Onder-tussen klinken ook al de eerste kritische ge-luiden, ter 'de-mystificatie' van

de multilevel-benadering. Kreft leverde een bijdrage daartoe. Als belangrijk heb ik de stappen ervaren diegezet worden in de richting van een integratievan het modelleren van individuele groei en decovariantiestructuuranalyse. Zo toonden Wil-lett en Sayer van Harvard overtuigend de voor- ° rcDAcaaiscMt delen aan van een covariantiestructuuranalyse studhhvan longitudinale gegevens, waarbij als enige -wel erg belangrijke - beperking gesteld werddat voor dergelijke analyse bij alle subjecten bij

