? maar zeggen dat er in mijn ogen geen directverband bestaat tussen de kwaliteit van eencongres en de (onderzoeks)ervaringen van haardeelnemers. Een geluid dat men in de wandel-gangen immers ook steeds meer hoort, is datgevestigde onderzoekers zich steeds minderzouden laten zien (en vooral horen) op de loka-le congressen, zodat deze dreigen te ontaardenin promovendi-bijeenkomsten. Hoewel dezetrend zich nog niet heeft gemanifesteerd binnende divisie Lerarenopleiding en Leraarsgedrag,het aandeel in de bijdragen dat door AIO's/OiO's en studenten is geleverd is met 25% sta-biel gebleven ten opzichte van eerdere jaren enligt daarbij zeker niet te hoog, en voor zoveraanwezig zeker niet heeft geleid tot een dalingin kwaliteit, moet voor een homogeniseringvan deelnemers wel gewaakt worden. Hoger Onderwijs (C. Terlouw, OC, UniversiteitTwente, Enschede) Hoger Onderwijs, voor het eerst zonder Vol-wasseneneducatie, was dit jaar vertegenwoor-digd met een keur van communicatievormen:twee

fora, twee symposia, een postersessie,twee papersessies, en demonstraties in het ver-lengde van één van de papersessies. TevensWas er nog een plenaire lezing van GoodyearWaarin het hoger onderwijs centraal stond. Met steekwoorden als 'nieuw', 'toekomst-gericht', en 'activerend onderwijs' kunnen deVerschillende bijdragen worden gekarakteri-seerd. In de fora stonden met name uitwerkin-gen centraal als gevolg van de verschuivingVan docentgecentreerd naar studentgecentreerdonderwijs. De symposia richtten zich op degehele studieloopbaan van de student: van deaankomende student, in het bijzonder hetaspect studiekeuzemotivatie, tot en met deafstudeerder waarvoor de arbeidsmarkt in hetzicht komt. In de postersessie, terecht is erapart tijd voor ingeruimd, en in één van depapersessies waren allerlei nieuwe onderwijs-l'enaderingen en -vormen aan de orde; dedemonstraties sloten hier bij twee papers aan.I^e andere papersessie betrof het beleidsvoor-''ereidend onderzoek in het HO. Helaas kon ik door

de parallelle program-mering en eigen optredens slechts aanwezigzijn bij de fora, één van de papersessies, en depostersessie. De bezochte fora, papersessies en postersessie worden hier besproken, gevolgddoor een korte algemene conclusie. In het forum 'De impact van nieuwe assess-mentvormen op leren en onderwijs' stond debeoordelingscultuur in het HO centraal. In ditzeer levendige forum werden twee papersgepresenteerd. (Dochy en Moerkerke, beidenOU). Na deze presentaties reageerden enkelepanelleden (Dyck, Pilot en Straetmans) waarbijde reactie van de laatste eveneens een volledigepaperlezing opleverde. Daarna vond een fellediscussie plaats met de bezoekers van hetforum. Zoals gezegd, beide paperlezingen betroffende beoordelingscultuur in het hoger onderwijs.Dochy schilderde het gehele palet van mogelij-ke beoordelingsvormen dat nodig is om in tespelen op een aantal trends in de onderwijsont-wikkeling van het hoger onderwijs: (i) hetonderwijs staat dichter bij de werksituatie, (ii)er is

meer aandacht voor het verwerven vancomplexe vaardigheden dan voor kennisver-werving, (iii) toetsen heeft in toenemende mateeen functie tijdens het totale leerproces (volgenen ondersteuning) dan na afloop van het leer-proces (summatief toetsen), en (iv) het inscha-kelen van studenten in het toetsproces. Dit allesmaakt het nodig om van een testcultuur naareen toetscultuur te evolueren. Moerkerke gafhier vervolgens in toegespitste zin een concreteillustratie van door in het bijzonder in te gaanop het curriculum als uitgangspunt voor hettoetsen van complexe vaardigheden, en hetgebruik daarin van portfolio's. Moerkerke pleitvoor een curriculaire toetsingslijn naast eenmodulaire of cursus-toetsingslijn. In de eerstetoetsingslijn gaat het met name om de individu-ele voortgang in de beheersing van een com-plexe vaardigheid vast te stellen (bijvoorbeeld:de vaardigheid in een team te werken). Een discussiepunt dat hierbij dank zij dereactie/paperlezing van Straetmans (CITO,Arnhem) in alle levendigheid naar

vorenkwam, was in hoeverre we bij deze alternatieveassessmentvormen nu nog uit kunnen komenmet de gebruikelijke testpsychologie waarinmet name de betrouwbaarheid van de metingvan een individuele prestatie centraal staat. De studiin'voorstanders' hiervan wezen op het belangvan het overeind houden van de klassieke kwa-liteitsnormen van toetsen en tentamens: er wor-den immers belangrijke beslissingen over de 381 PEDAGOGISCHS

? verdere studieloopbaan op grond van de uit-komsten genomen. De 'tegenstanders' vroegenom één andere of een aangepaste toetsmetho-dologie, omdat de klassieice werkwijzen zolangzamerhand een obstakel gaan vormen voorinhoudelijke onderwijsvernieuwing. In het tweede forum stond het begin van ditjaar uitgekomen handboek voor docenten'Onderwijskunde Hoger Onderwijs' centraal.Eén van de redacteuren, Hans van Hout (UvA)hield een korte inleiding waarin het centralethema 'Zelfstandig leren in een consistenteomgeving' werd uiteen gezet. In toenemendemate voeren faculteiten in het hoger onderwijseen beleid uit waarin het 'zelfstandig leren' enin het bijzonder de ontwikkeling daarvan cruci-aal is. Daartoe is een consistente omgevingnodig waarin de rol van de docent kenmerkendis veranderd. De aandacht van docenten moetnu vooral uitgaan naar (i) werkvormen waarinmomenten voor 'zelfstandig leren zijn inge-bouwd, (ii) onderwijsontwikkeling waarintegelijkertijd rekening wordt gehouden met

hetles-, cursus- en curriculumniveau, (iii) speci-fieke werkvormen die bij uitstek 'zelfstandigleren' kunnen stimuleren: vormen van pro-bleemgeoriënteerd leren (PGL) en projecton-derwijs (PO), en (iv) een onderwijsorganisatiegericht op grotere professionaliteit en kwali-teitszorg. De discussiant Pilot (IVLOS, UU) had naastlof - eindelijk eens wat zaken systematisch opeen rij vanuit een duidelijke visie op het hogeronderwijs - ook kritiek op de pretenties van deauteurs. De kritiek en de discussie spitste zichtoe op de inschatting van de vaardigheden ende mogelijkheden van docenten. Het boek zalzeker zijn nut hebben voor docenten die openigerlei wijze bij onderwijsontwikkelings-projecten zijn betrokken en/of een docenten-cursus volgen bij één van de RWO-centra; eenindividuele bestudering van een 'losse' docentvraagt teveel naar het oordeel van sommigeaanwezigen, ook al gelet op de theoretischetoonzetting. Wat dat betreft had het boek eigen-lijk nog één slag extra nodig gehad om nogofD/iooo/scHE sluiten bij

de concrete problemen sTUDiiN van docenten. In de papersessie 'Nieuwe onderwijsbena-deringen in het hoger onderwijs' kwam eenviertal papers aan de orde waarin op enigerleiwijze een relatie bestond met nieuwe onder-wijsvormen: een simulatie, courseware, pro-jectonderwijs, en probleemgestuurd leren. 382 Coetsier en Lievens (UG) rapporteerdenover het ontwikkelen van een video-simulatievoor de evaluatie en selectie van kandidaatmedische studenten. De achterliggende ge-dachte is dat studenten beter kunnen wordengeselecteerd als ook een aantal representatieve,realistische situaties, waarover zij vragen moe-ten beantwoorden, onderdeel uitmaakt van detoelatingsproef. Coetsiers en Lievens verteldenop welke wijze zij stapsgewijs de videofrag-menten van dokter-patiënt gesprekken en eenteamvergadering hadden ontwikkeld en geva-lideerd. De discussie spitste zich toe op tweevragen: (a) hoe kunnen beginnende studenteneen goed antwoord geven op dergelijke vragenals ze het nog moeten

leren?; en (b) zou dit opzich mooie materiaal niet veel beter gewoon inhet onderwijs kunnen worden gebruikt, inclu-sief als voortgangstoets (zie Dochy en Moer-kerke hiervoor), in plaats van in een toelatings-toets? Naast deze videosimulatie presenteerdenLievens en Coetsier in een demonstratiesessieook andere videosimulaties: één voor perso-neelsselectie en één voor screening en trainingvan beoordelaars. Proost en Elen (KUL) presenteerden onder-zoek en ontwikkeling (althans de eerste stap)van een 'Electronic Performance SupportSystem' (EPSS), een electronisch hulpmiddelvoor docenten dat hen moet aanmoedigen enondersteunen bij het gebruik van technologieënin het onderwijs. Het ging hier in het bijzonderom DigIT (Digitale Informatie Technologie),een computergebaseerd informatiesysteem(gegevensbank) in hypertextformaat, ter on-dersteuning van het gebruik, ontwikkelen, enevalueren van didactische programmatuur.DigIT is in een aantal versies ontworpenwaarbij in de werkwijze het

betrekken van dedoelgroep van docenten als cruciaal werdgezien. Bij wijze van veldtest zal de nubestaande voorlopige versie via het lokaleuniversitaire netwerk in Leuven (KULnet) vrij-blijvend ter beschikking worden gesteld (ziehttp:/www.cs.kuleuven.ac.be/~koenh/digit). Inde discussie werden twijfels geuit of een derge-lijke vrijblijvende opzet nu wel tot resultaat zalleiden. Voorts vroeg men zich af in hoeverredocenten bereid zijn, en de tijd kunnen vinden,om op een dergelijke rationele wijze de vorm-

? geving van het onderwijs te ontwerpen.Ondanks de wellicht kritische opmerkingenwerd de ontwikkeling van een dergelijk 'jobaid' voor docenten toch zeer interessant gevon-den. In een demonstratie werd het programmaDigIT ook getoond. De gegevensbank bevatverschillende soorten van computergebruik ineen onderwijssetting, ontwikkelingsstappen,criteria voor evaluatie van software, program-ma-voorbeelden, en verwijzingen naar perso-nen, literatuur en websites. Perez Salgado, Terlouw en Kramers-Pals(UT) rapporteerden de resultaten van eenexploratief onderzoek naar de invloed vangeslacht op leereffecten en welbevinden ingroepsprocessen in projectonderwijs in chemi-sche technologie. De eerste onderzoeksvraag isof gedifferentieerd tutorgedrag, waarbij detutor inspeelt op coöperatief/competitief/individueel (groeps)gedrag effect heeft op deaard van het groepsgedrag en de leerresultatenvan de vrouwelijke en mannelijke gesociali-seerde studenten (gender). De tweede en derdeonderzoeksvraag is of

coöperatief leergedrageen positief effect heeft op respectievelijk deleerresultaten en het welbevinden van de vrou-welijke en mannelijke gesocialiseerde studen-ten. De resultaten betreffen vooralsnog eenonderdeel van de eerste vraag, en zijn samen-gevat als volgt: (1) het groepsgedrag is coöpe-ratiever naarmate het aandeel vrouwen (0% -33%) hoger is; er is hier geen duidelijke relatiemet gender; (2) de groepsprocessen in de pro-jectgroepen zijn competitiever naarmate hetaandeel mannelijke studenten (67% - 1(X)%)hoger is, en wanneer de overall gender-type-ring 'mannelijk' is; en (3) in aanwezigheid vande tutor gedragen de projectgroepen zich coö-peratiever. In alle gevallen was de tutor zelfoverwegend coöperatief. De discussie spitstezich met name toe op de plaats en rol van meis-jes in technische studies en hun perceptie daar-van, en de mogelijkheden van een docent(e)/tutor om hier invloed uit te oefenen. De discus-sie hierover is zeker nog niet afgerond. Van den Hurk, Wolfhagen, Dolmans en Vander

Vleuten (UM) gingen na in hoeverre dedoor studenten geformuleerde leerdoelen inProbleemgestuurd Onderwijs (PGO) nu ookdaadwerkelijk een leidraad vormden bij dezelfstudie, en in welke mate dit positief inwerk-te op de bestede tijd aan zelfstudie en op de leerprestaties. Daartoe werd een vragenlijstgeconstrueerd en voorgelegd aan 725 studen-ten Geneeskunde uit de eerste vier jaar van deuniversiteit van Maastricht. De resultaten: (i)vooral in het eerste jaar laten studenten zich lei-den door de geformuleerde leerdoelen, in delatere jaren neemt het af; (ii) er zijn geen ver-schillen in tijdbesteding, met die nuance, datdit wel het geval was bij leerdoeloverstijgendestudieactiviteiten; en (iii) er zijn ook geen ver-schillen in scores op de bloktoets. In de discus-sie werd er op gewezen dat eigenlijk toch weleen vrij centraal leerstuk van PGO, een zelfge-formuleerd leerdoel als leidraad voor zelf-studie, ter discussie wordt gesteld. De aanwezi-gen kwamen er in de beschikbare discussietijdniet uit wat dit nu betekende voor

PGO in hetalgemeen, en de stap van het 'leerdoel formule-ren' in het bijzonder. Er werden twee posters gepresenteerd. Oos-terhuis-Geers (UT) stelde twee wijzen van inte-gratie van studievaardigheden aan de orde: (a)integratie van studievaardigheden in het tradi-tionele onderwijs, en (b) integratie vanmanagementvaardigheden in projectonderwijs.In het laatste geval vormen de 'klassieke stu-dievaardigheden' een deelverzameling van demanagementvaardigheden. De poster van Oos-terhuis-Geers richtte zich met name op detweede vorm van integratie waarbij één enander concreet is toegepast in de studierichtingBedrijfsInformatieTechnologie (BIT) van deUniversiteit Twente. Op de poster en in degesprekken kwamen aan de orde de gehanteer-de onderwijstheorie, de opzet van het onder-wijs, en de positieve resultaten van het onder-wijs. Van belang is de rol van de begeleidingtijdens het groepswerk: studenten die democra-tisch en stimulerend worden begeleid, lerenmeer managementvaardigheden aan dan

stu-denten bij wie sprake was van een 'laissezfaire' begeleiding. Van Dijk, Van den Berg en Van Keulen(TUD) rapporteerden per poster een exploratiefonderzoek onder TU-Delft docenten naaractivering van studenten tijdens hoorcolleges:de wijze van activering, de frequentie, de tevre-denheid van docenten over de huidige manier studunvan college geven en de mogelijke oorzakenvan de eventuele discrepanties. Er is een vra-genlijst opgesteld en afgenomen onder 1206TU-docenten. De resultaten dienen als basis

? voor aanbevelingen voor de ontwikkeling vaneen professionaliseringsmodel dat in docenten-trainingen kan worden gebruikt. De poster-sessie werd druk bezocht, en er was sprake vaneen levendige directe discussie tussen de aan-wezigen. Tenslotte een aantal korte conclusies. Allebijeenkomsten waren druk bezet, en er wasveelal voldoende tijd voor discussie. Het wasjammer dat de bijeenkomsten voor het themahoger onderwijs (als enige) parallel warengeprogrammeerd, hetgeen het bijwonen vaneen aantal interessante presentaties verhinder-de. Verheugend was het grote aantal Vlamin-gen op het congres. Wat mij betreft had er zelfswel meer gebruik gemaakt van kunnen wordendoor Vlaamse en Nederlandse onderzoeks-projecten systematisch naast elkaar te zetten(bijvoorbeeld de beide symposia over studie-loopbanen) Ik heb de indruk dat we in hethoger onderwijs niet veel van eikaars werk enachtergronden weten. Helaas blijft de conclusievan de kroniekschrijver van 1996 (C. U. Sikke-ma) nog

overeind: Iedereen is met aparteonderzoeken bezig waardoor een onsamenhan-gend beeld ontstaat; er ontbreekt een grote lijn.Wellicht een opdracht voor de volgende ORD. Beleid en Organisatie In het Onderwijs (R. Mas-lowski, TC, Universiteit Twente, Enschede) Rond het thema 'Beleid en Organisatie in hetOnderwijs' had de organisatiecommissie ditjaar een symposium, een forum en drie paper-sessies geprogrammeerd, waarin uiteenlopendeonderwerpen aan bod kwamen. Het symposi-um had als .thema 'Lokaal schoolbeleid eninterne machtsverhoudingen'. In het forumstond de verhouding tussen onderwijsonder-zoek, onderwijsbeleid en praktijk in Nederlanden Vlaanderen centraal. In de papersessieswerd verslag gedaan van onderzoek op het ter-rein van schoolcultuur, schoolverandering enbeleidseffectiviteit. De papersessie 'Beschrijvingsinstrumentenschoolcultuur' stond in het teken van vragen-lijsten voor het meten van schoolcultuur. Mas-lowski (UT) deed verslag van een analyse vaninstrumenten

voor het meten van organisatie-cultuur in het basis- en voortgezet onderwijs.Daarin kwam naar voren dat deze aanzienlijkvan elkaar verschillen waar het de operationali-sering van cultuurdimensies en de wijze vanformulering betreft. Opvallend was echter dat,desondanks, de professionaliteit van leerkrach-ten, en de consequenties hiervan voor autono-mie en samenwerking, in nagenoeg alle instru-menten een belangrijke plaats bleek in tenemen. De professionaliteit van leerkrachtenstond ook centraal in het instrument dat VanPetegem (UA) presenteerde. Hij ontwikkeldeelf woordparen, zoals 'leerlinggericht versusleefstofgericht' en 'collegiaal versus rivalise-rend', aan de hand waarvan scholen hun eigenprofiel in kaart kunnen brengen. Hendriks enBosker (UT) presenteerden een instrumentari-um, 'School en klaskenmerken', dat in hetkader van zelfevaluatie door basisscholen kanworden gebruikt. Het instrumentarium bestaatuit drie afzonderlijke vragenlijsten voorrespectievelijk de schoolleiding, de leerkrach-ten

en de leerlingen. Met behulp van de vra-genlijsten kan het onderwijsaanbod van eenschool in kaart worden gebracht, en kunnenscholen inzicht krijgen in een aantal relevanteprocesfactoren op school- en klasniveau, zoalsde mate van samenwerking tussen leerkrachtenen de effectieve leertijd in de klas. In de papersessie 'Schoolverandering' deedKlerks (UU) verslag van haar onderzoek naarveranderingscapaciteiten van scholen met hetoog op de invoering van de basisvorming.Klerks gaf aan dat de invoering van de basis-vorming aanleiding heeft gegeven tot zowelonderwijsinhoudelijke als organisatorischeveranderingen in scholen. Uit onderzoek blijktdat het fundament voor de basisvorming welis-waar is gelegd, maar dat het verder vormgevenvan organisatorische en met name onderwijs-inhoudelijke veranderingen nog een proces vanjaren vergt. Voor een succesvol verloop van ditveranderingsproces is het van belang, zo gafKlerks aan, dat scholen een duidelijke visiehebben ten aanzien van de te bereiken

doelen,het veranderingsproces structureren, en datleerkrachten en leden van de schoolleiding eenlerende houding aannemen. Maes (KUL)maakte een vergelijkbaar onderscheid in zijnonderzoek naar het vermogen van basisscholenom doeltreffend leerfingen met onderwijs-achterstanden te helpen. Hij ontwikkelde eenvragenlijst, 'Zorg voor leerlingen met onder-wijsleerproblemen', die aangeeft in hoeverreeen school in staat is problemen bij leerlingen 384 l>EDAGOGISCH£ STUDIËN

