? Divisie D: iVleasurement and ResearchMethodoiogy (R.R. Meijer, Universiteit Twente) Binnen Divisie D en binnen de gelieerdeNCME (National Council on Measurement inEducation) bijeenkomst werd dit jaar veel aan-dacht besteed aan performance assessment enStandard setting en, net als vorig jaar, adaptieftesten per computer. Wanneer ik mij beperk tothet programma van de NCME dan waren er,wanneer ik goed heb geteld, 58 sessies waarvan18 sessies waren gewijd aan performanceassessment en 8 sessies te maken hadden methet afnemen van tests per computer. Een wille-keurige greep uit de andere onderwerpen diewerden belicht: nonparametrische item respon-se theorie, geheimhouding van testopgaven,betrouwbaarheid response-tijden, en generali-seerbaarheidstheorie. Opvallend was verder dediscussie over het gebruik van statistische toet-sing bij de interpretatie van onderzoeksgege-vens. Of beter gezegd de poging het gebruikvan statistische toetsing af te schaffen. Een

dis-cussie die in heel sociaal wetenschappelijkAmerika woedt en waar op het ogenblik eenwerkgroep van de American PsychologicalAssociation (APA) mee belast is die, naar allewaarschijnlijkheid, met het advies zal komenhet gebruik van statistische toetsing te beper-ken in APA tijdschriften. Binnen Divisie D washieraan een speciale sessie gewijd met eenalgemene inleiding over de geschiedenis vanstatistische toetsing en een discussie door(voormalig>editors van de tijdschriften Journalof Experimental Education (Brice Thompsonand Patricia Snyder), Journal of EducationalMeasurement (Rebecca Zwick) en Educationaland Psychological Measurement (LarryDaniel). Onderwerpen die aan de orde kwa-men waren onder andere het probleem dat sta-tistisch significante resultaten lang niet altijdinhoudelijk betekenisvol te interpreteren zijnen het feit dat een statistisch significant resul-taat weinig zegt over de herhaalbaarheid van deresultaten bij een iets gewijzigde steekproef-samenstelling.

Tijdschriften als EducationalfCDABooiscHf Psychological Measurement hebben hunsTUDiiH beleid inzake statistische toetsing aangepast, zowerd duidelijk. Belangrijke richtlijnen zijn bij-voorbeeld dat, wanneer er statistisch wordtgetoetst, een betrouwbaarheidsinterval en eeneffectgrootte moet worden opgegeven en dat. 296 wanneer enigszins mogelijk, replicatiegege-vens moeten worden vermeld. Veel van dezeaanbevelingen zijn niet nieuw maar zo oud alsde statistische toetsing zelf. Een van de meesthilarische voorbeelden van een anti-toets hou-ding is te vinden in een artikel van Louis Gutt-man uit 1982: 'Cyril Burt and the careless StarWorshipper'. Zwick beargumenteerde dat,hoewel zij een voorstander is van het vermel-den van betrouwbaarheidsintervallen, matenvan verklaarde variantie en effectgrootte, dezematen ook hun problemen kennen. Bijvoor-beeld, bij het opnemen van een R^ statistiekvoor de verklaarde variantie in een multipleregressie analyse moet worden bedacht datdeze

coëfficiënt onzuiver is en dat de onzuiver-heid toeneemt wanneer het aantal predictorentoeneemt bij gelijkblijvende steekproefgrootte.Ook betrouwbaarheidsintervallen zijn onder-hevig aan dezelfde logica: net als bij hypothesetoetsing worden bij het gebruik van betrouw-baarheidsintervallen willekeurige grensscoresgebruikt, één van de argumenten die tegenhypothese toetsing worden gebruikt. Wat betreft adaptief testen per computerwas er onder andere een symposium georgani-seerd door de Law School Admission Council,een instituut dat zich in de Verenigde Statenbezighoudt met het ontwikkelen van de testsdie worden gebruikt voor de selectie van juridi-sche studies. De volgende onderwerpen spelenop dit moment een belangrijke rol: het ontwik-kelen van psychometrische maten voor hetbepalen van de psychometrische kwaliteit vanitems en groepen van items, het ontwikkelenvan testdesigns om tot zo efficiënt mogelijkemanieren van itemaanbod te komen, en hetonderzoek naar gelijkheid en

eerlijkheid van detest voor verschillende raciale groepen. In ditsymposium presenteerde zowel Wim van derLinden als Douglas Jones item selectie metho-den die zijn gebaseerd op lineair programme-ren. Bert Green presenteerde een alternatievemethode om tot inzichtelijke scoring van delatente vaardigheid 'te komen en RebeccaZwick presenteerde een Bayesiaanse methodevoor itembias-analyse. Een onderwerp dat in opkomst lijkt is hetonderzoek naar response-tijden in CAT. Psy-chometrici hebben van oudsher vooral veelaandacht besteed aan de nauwkeurigheid vaneen meting. Met de opkomst van CAT kunnen

? response-tijden worden geregistreerd en ditkan wellicht additionele informatie opleverenover de vaardigheid van een persoon. Seramsen Schnipke deden verslag van onderzoek naarde relatie tussen nauwkeurigheid en snelheid inCAT, waarbij werd geopperd de snelheidsfac-tor mee te wegen bij het schatten van de vaar-digheid. Bontempo en Julian onderzochten inhoeverre de hoeveelheid tijd die een respon-dent ter beschikking had voor het beantwoor-den van de vragen van invloed was op de snel-heid waarmee werd geantwoord. Deze bleek,liet onverwacht, van groot belang te zijn. En dan was er veel, heel veel aandacht voorperformance assessment en Standard setting.Bij performance assessment gaat het om onder-wijskundig evaluatie-onderzoek van vaak com-plexe verrichtingen en het bepalen van mini-Riale eisen waaraan deze verrichtingen moetenVoldoen (Standard setting). Een voorbeeld ishet in kaart brengen van de kwaliteit van lera-i'en en het bepalen aan welke minimale

eisenleraren dienen te voldoen. Een lezing van JeanMiller leerde ons dat leraren worden beoor-deeld op de mate waarin zij 'leerstofgericht^ijn', 'zich bewust zijn van verschillende cultu-•&quot;en', 'kermis hebben van de inhoud van hetVak' en 'pedagogisch coherent zijn'. Anderelezingen omtrent dit onderwerp leerde ons datde Angoff methode (ter bepaling van grens-scores) nooit verloren zal gaan, maar wel eenjaren negentig jasje heeft gekregen: De Angoffmethode voor meerdimensionele gedrags-beoordelingen. Verder was er veel aandachtVoor betrouwbaarheid en validiteit van dit, inmethodologisch opzicht, lastige onderwerp. Tot slot mag niet ongenoemd blijven dat ereen dag was uitgetrokken voor een cursus'Using humor in the classroom and in profes-sional presentations'. Ik ben er echter helaasniet geweest. ?divisie G: Social Context of Education (H.P.J.M. Dekkers, ITS/Katholieke UniversiteitNijmegen) t^ivisie G omvat onderzoek naar de relatie tus-sen het onderwijs en zijn sociale, politieke,

cul-turele en economische context. De relatie tus-sen de sociaal-economische herkomst vanleerlingen, hun etnische achtergrond en hunsekse met onderwijsloopbanen vormen tradi-tioneel belangrijke issues binnen deze divisie.Multi-cultureel onderwijs en de relatie school-community waren dit jaar programma high-lights, waarbij thema's aan de orde kwamen alstweetalig onderwijs en de ontwikkeling vanlerarenopleidingen waarin aandacht is voor hetomgaan met maatschappelijke verschillen tus-sen leerlingen. De titel van de als highlightaangekondigde sessie 'Making a difference inchildren's lives: Stories from Administrators,Community Activists, Researchers, andTeachers' geeft een beeld van de aard van eenaanzienlijk deel van de sessies uit deze divisie.Een groot aantal papers omvatte eerder filoso-fische/politieke bijdragen en/of case studiesvan zeer beperkte omvang dan 'hardere' resul-taten van empirisch onderzoek. Dat neemt nietweg dat er voldoende interessante lezingen ensessies waren

voor degenen die behoefte had-den aan meer generaliseerbare resultaten vanonderzoek. Bovendien was het mogelijk omover onderzoek dat qua onderwerp past in dezedivisie, informatie te genereren in sessies vanandere divisies (of Special Interest Croups),zoals Divisie H: School Evaluation and Pro-gram Development en de nieuwe Divisie L:Education Politics and Policy. In de eerste bie-den bijvoorbeeld lezingen waarin school-effectiviteit in relatie wordt gebracht met hetrealiseren van niet alleen 'exellence' maar ook'equity' soelaas. In Divisie L zijn sessies over(de)centralisatie en lokaal onderwijsbeleidinteressant in het kader van de decentralisatievan het Nederlandse Onderwij sachterstands-beleid (Lokaal Beleid). De relatie tussen de sociaal-economische envooral etnische achtergrond van leerlingen enhun onderwijsprestaties werd zoals gezegdvaak gepresenteerd in verslagen van kleinscha-lig onderzoek en soms politiek geïnspireerdelezingen. Bovendien zijn bevindingen ten aan-zien van

Hispanics in Philadelphia niet meteente transformeren naar belangwekkende inzich-ten ten aanzien van de problematiek van cultu-rele minderheden in Nederland. Daar staattegenover dat het zeer zinnig is kennis tenemen van de wijze waarop de bekende 'Suc- ,j„^bogisc«ecess for All'-inzichten van Slavin in diverse studunlanden (Canada, Mexico, Israël, Australië)worden geïmplementeerd, en dat de sessiewaarin werd gediscussieerd over de implemen-tatie en evaluatie van dergelijke programma's. 297

