? EUROPEAN SEMINARON LEARNING AND THE EDUCATIONAL PROCESS doorE. VELEMA Onder auspiciën van het UNESCO-instituut te Hamburg werd in sa-menwerking met de Zweedse en de Engelse Raad voor Sociaal-We-tenschappelijif Onderzoek èn met de commissie voor „Learning andthe Educational Process&quot; van de Amerikaanse Raad voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (S.S.R.C.) van 29 juli tot en met 23augustus 1968 in het conferentie-oord Skepparholmen, gelegen in denabijheid van Stockholm, een internationale studieconferentie van vierweken over leer- en onderwijsprocessen gehouden.Deze studieconferentie - de eerste S.O.L.E.P. in Europa - werdgefinancierd door UNESCO, de Zweedse Raad voor Sociaal-Weten-schappelijk Onderzoek, de Volkswagenstichting (West-Duitsland) ende Ford Foundation

(Ver. Staten van Amerika). In sommige gevallennamen ook andere stichtingen of universiteiten een deel van de kostenvoor hun rekening. Zo droeg de Stichting Onderzoek van Onderwijsbij in de reiskosten van de Nederlandse deelnemers.Het initiatief tot de organisatie van deze bijeenkomsten werd inder-tijd genomen door de S.S.R.C. In 1962 benoemde deze Raad een com-missie, die werd opgedragen het fundamenteel onderzoek van leer-en onderwijsprocessen te stimuleren. De vraagstukken werden geïn-ventariseerd, maar Cronbach en Atkinson stelden terecht vast dat hetprobleem van de mankracht en van de communicatie alle aandachtzou moeten krijgen. Bovengenoemde overwegingen leidden tot de organisatie van eentweetal Amerikaanse conferenties (Stanford University 1964 en 1965)-De bijeenkomsten stonden onder leiding van

de zojuist genoemdehoogleraren. Voor de opzet en de inhoud van de conferentie 1964 ziJverwezen naar „Learning and the Educational Process.&quot; i Van de con-ferentie 1965 werd een intern verslag samengesteld door Cronbach.Om verschillende redenen werd besloten de derde S.O.L.E.P-Europa te houden. Het hoofddoel van deze bijeenkomsten is afgestudeerde, enigsz&quot;^®ervaren onderzoekers, een korte voortgezette training te geven.

? AFL. 12 EUROPEAN SEMINAR 567 niet minder belang wordt de confrontatie van onderzoekers met con-crete ontwikkelingen in het onderwijs geacht. De daaruit voortvloeien-de onderzoekproblemen moeten voortdurend onder de aandacht vande onderzoeker worden gebracht opdat de relevantie van het onder-wijskundig onderzoek wordt verbeterd. Evenzeer wordt aandacht ge-schonken aan recente ontwikkelingen in de methodologie. Deze bij-eenkomsten beogen tevens de communicatie tussen onderzoekers vanonderwijs met een verschillende wetenschappelijke achtergrond teverbeteren. Bovendien wordt er naar gestreefd metliodologische ver-schillen te overbruggen. Intensieve discussies tussen Europese en Ame-rikaanse onderzoekers in een rustige omgeving bieden daartoe eenuitstekende gelegenheid. Bijzonder belangrijk acht ik ook

dat de on-derzoeker zich in deze bijeenkomsten geheel kan bezighouden metonderzoekvraagstukken. De Europese S.O.L.E.P. stond onder leiding van prof. dr. John B.Carroll, hoofd van de researchafdeling van „Educational Testing Ser-vice&quot; te Princeton. Hij werd bij de uitvoering van zijn taak bijgestaandoor Björkman (Zweden), Keislar (Verenigde Staten van Amerika),Wertheimer (Verenigde Staten van Amerika), Wiley (Verenigde Sta-ten van Amerika), Brimcr (Engeland) en de schrijver van dit verslag.Een vertegenwoordiger van het UNESCO-instituut te Hamburg,I^ostlethwaite, een centrale figuur in de projecten van de „Council ofthe International Project for he Evaluation of Educational Achicve-'&quot;ent&quot; (I.E.A.) nam eveneens aan de besprekingen en aan de uitvoe-??'ng deel. ï^c taak van de conferentiestaf bestond allereerst in

de selectie vande kandidaten. De Europese selectiecommissie, bestaande uit Carroll,ßjwrkman. Brimcr. Härnqvist, Postlcthwaite en Velema, vergaderdedaartoe in januari 1968 te Stockholm. Een voorselectie van de Ameri-•^aanse en Canadese kandidaten had reeds plaatsgevonden door een'Amerikaanse sclccticconunissie. totaal hadden zich aan de andere zijde van de oceaan 110 gega-^?eden aangemeld. Daar ongeveer 35 kandidaten (10 Amerikanen en 25 Europeanen)jonden worden toegelaten stond de Amerikaanse commissie voor de10 kandidaten Ie selecteren. Van Europese zijde meldden zichkandidaten aan. Deze kandidaten werden volgens het systeem datAmerikaanse commissie had toegepast beoordeeld, gerangschikt en«==iclcctccrd. Van de 65 kandidaten vielen 9 af omdat ze niet aan denestelde eisen voldeden: van de

resterende 56 werden 25 op grond van

? 568 E. VELEMA 1968 prestaties en belangstellingsrichting gekozen. Bij de selectie van deEuropese kandidaten is tevens rekening gehouden met de geografischespreiding. Nevenstaand overzicht licht de lezer enigszins in over deherkomst en het wetenschappelijk niveau van de deelnemers.De tweede taak van de staf bestond uit het globaal vastleggen vande thema's. Dit is zoveel mogelijk geschied in aansluiting op de be-langstelling van de geselecteerde deelnemers. Voorts moest er aan-dacht worden geschonken aan de uitnodiging van gastsprekers en aanhet treffen van technische voorzieningen (bibliotheek, rekentuig etc.).De organisatoren waren van mening dat de deelnemers grote vrij-heid zou moeten worden gegeven wat betreft het deelnemen aan ge-programmeerde voordrachten e.d. en het organiseren van eigen

be-langstellingsgroepen. Op grond van voorhanden gegevens en van enke-le richtlijnen werd een voorlopig werkschema opgesteld. Hierondervolgt een globaal beeld van de inhoud en van het niveau van de con-ferentie. Introductie, algemene oriëntatie, werkgroepen De leiders en de deelnemers van de conferentie kregen ieder de gelegenheid de anderen over hun werk in te lichten in plenaire zittingenDaarna werd in de eerste week begonnen met het houden van 4 werkcolleges, geleid door de „instructors&quot;. De bedoeling van deze werkcolleges was de deelnemers te oriënteren in een bepaald gebied („productresearch&quot;, operationalisering, ontwikkeling van het denken, onderzoekmethoden in de vergelijkende onderwijskunde) en in de gelegenheid te stellen hun keuze nog nauwkeuriger te bepalen. Langzamerhand vormden zich

verschillende werkgroepen. Hieronder volgende voornaamste. Studiestrategieën;Leer- en onderwijsmodellen;Sociaal-psychologische processen;Het onderwijs in vreemde talen;Constructie van tests;Psychologie van het denken;De opvattingen van Piaget;Methodologische vraagstukken;Taalontwikkeling; Onderzoekmethoden in de vergelijkende onderwijskunde;Evaluatie van studieprogramma's.

? Overzicht van de samenstelling van de studiegroep >Tl r Landen Leiders/medewekers vanonderzoekinstituten Hoogleraren Lectoren Totaalper land lO M M M Australië Canada Denemarken Engeland Frankrijk Italië Nederland Noorwegen Polen Schotland Tsjecho-Slowakije Ver. Staten van Amerika West-Duitsland Zweden Zwitserland 1112 w§ 41 M raSS 1 2 11 6231 Totaal 23 34 Opmerking: Uiteindelijk namen 11 Amerikanen deel. Eén Europese ge-selecteerde trok zich terug.De psychologen waren verre in de meerderheid; sociologen ontbraken geheel. o>O vo

? 570 e. velema 1968 Verschillende deelnemers werden op vrijwillige basis ingeschakeld bijhet leiden van groepen. Door een korte gemeenschappelijke dagelijk-se openingsbijeenkomst te organiseren en door regelmatige besprekin-gen van het verloop door de staf, konden vrijheid en voortgang rede-lijk worden gecoördineerd.Voordrachten Gedeeltelijk afgestemd op de thema's van de werkgroepen werdenvrijwel dagelijks voordrachten gehouden. De volgende onderwerpenkwamen aan de orde.Testvraagstukken; Ontwikkeling en stand van het onderwijskundig onderzoek in ver-schillende landen; Onderzoek naar de samenhang tussen intelligentie en creativiteit; Toepassing van computertechnieken op onderwijsproblemen; Observatietechnieken; Geprogrammeerde instructie; Onderzoek van het onderwijs in de vreemde talen; Leermodellen;

Onderzoek naar de taalverwerving; Onderzoek naar het effect van onderwijssystemen; Leerplanonderzoek. Vorengenoemde voordrachten werden verzorgd door experts uit o.m.Zweden en de Verenigde Staten van Amerika. Tijdens deze studie-conferentie was er gelegenheid voor de deelnemers nader contact teleggen met de inleiders en de „instructors&quot; te consulteren.Gedurende deze studieweken is er hard en op informele wijze aande verschillende vraagstukken gewerkt. Het resultaat bestaat voorna-melijk hierin, dat een groep onderzoekers waarvan velen belangrijkeposten in hun land bezetten van gedachten hebben kunnen wisselen,elkaar hebben kunnen informeren, contacten hebben kunnen leggen,tekortkomingen hebben ontdekt in hun werk en ook vaak opnieuwvertrouwen hebben gekregen in de wegen die ze reeds hadden

ingesla-gen. Het effect van deze weken zal ongetwijfeld zichtbaar worden iftoekomstige publicaties, in discussies over onderwijsvraagstukken i''eigen land en in de voortgaande verbetering van onderzoektechnieken.Wat Nederland betreft het volgende. Het lijkt me van de grootst''betekenis voor de verdere onwikkeling van de onderwijsresearchons land dat er intensieve aandacht wordt geschonken aan dc verbete-ring van de opleiding van onderwijskundigen, opvoedkundigen en p^y*chologen, die het onderwijs tot object van onderzoek kiezen.'De t'J

? AFL. 12 EUROPEAN SEMINAR 571 IS internationaal bezien, meer dan rijp voor een nauwe samenwerkingtussen de sociale wetenschappen met betrekking tot het onderzoekvan onderwijs en tot de opleiding van onderwijskundigen. Het zou deNederlandse Vereniging van Opvoedkundigen, het Nederlands Insti-tuut voor Psychologen en de Nededandse Sociologische Verenigingsieren, indien ze op korte termijn gezamenlijk een conferentie zoudenbeleggen met als thema: „De opleiding van onderwijskundigen&quot;.Van belang lijkt me tevens dat systematisch wordt gewerkt aan deuitzending van capabele jonge onderzoekers van onderwijs naar deVerenigde Staten van Amerika. De tegenstelling die vaak geschapenwordt tussen de zogenaamde „American approach&quot; en de zogenaam-de „European approach&quot; in de wetenschap lijkt

me weinig zinvol. Infeite gaat het om de verbetering van de wetenschapsbeoefening in desociale wetenschappen. Ik aarzel niet te schrijven dat er op dat puntontzaglijk veel van de Amerikanen valt te leren.In verband hiermede zou het van nauwelijks te schatten gewicht zijnhet betreft hier vraagstukken die ook voor de economische voort-gang uitermate belangrijk zijn - als de grote concerns in ons landZouden besluiten tot het oprichten van een Nederiandse „Foundation&quot;ter ondersteuning van de onderwijsresearch in ons land.Tot slot zij opgemerkt, dat het in de bedoeling ligt een tweede Euro-Pese S.O.L.E.P. te organiseren. In verband hiermee waren tijdens de-2e eerste engelstalige S.O.L.E.P. waarnemers van UNESCO (A. IeGrand) en van het UNESCO-instituut te Hamburg (Prof. Kobayashi,directeur; drs. J. van den Bossche, hoofd

programmaleiding en dr.^P'tz, programmaleider) en een van de toekomstige organisatoren(Prof. De Landsheere, België) van de tweede franstalige S.O.L.E.P. aanwezig. ^?^epparholmcn. 1968. and D. Krumboltz cd., Lcaming and the Educational Proccss Rand Mc.NallyCompany. Chicago 1965.

