? 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-

? derd. Naast de bijdragen uit de universitairelerarenopleidingen werden ook onderzoeks-resultaten gepresenteerd over de gewenstevaardigheden van docenten in het basisonder-wijs en over de functie en effectiviteit van destages binnen de pedagogische academies ende tweedegraads lerarenopleidingen. De bijdra-gen vanuit de universitaire lerarenopleidingenWaren overwegend gericht op drie deelgebie-den: (a) de leerprocessen en de begeleiding vanleraren in opleiding, alsmede van leraren in heteerste jaar van hun beroepspraktijk; (b) hetzelfstandig leren in het studiehuis en (c) deVakdidactiek. Naast deze onderwerpen vormdehet curriculum van de pedagogische academiesen van de tweedegraads lerarenopleidingen eeninteressant discussiethema. Opleiding In de onderzoekingen waarvan tijdens het con-gres verslag is gedaan wordt met name aan-dacht besteed aan het sociale leerproces van deleraar in opleiding, waarbij de ontwikkelingVan de interpersoonlijke stijl, de relatie

tussenleraar en klas, object van onderzoek is. Deonderzoekingen vinden plaats met de leraren inopleiding en met docenten in de eerste jarenVan hun beroepsloopbaan. De theoretische bij-drage van deze onderzoekingen wordt ge-vormd door toetsing van een model voor inter-persoonlijk leraarsgedrag. Daarnaast wordenaspecten van interpersoonlijk gedrag geordendäan de hand van de dimensies macht en nabij-heid. In dit kader past ook onderzoek waar deWerktheorie van de leraar in opleiding bestu-deerd wordt, dat is de theorie die de aanstaandeleraar hanteert bij het voorbereiden, uitvoeren®n evalueren van onderwijs. De werktheorie isOpgebouwd uit persoonlijke en professioneleervaringen en blijkt tijdens een in-functieopleiding te wijzigen. De meeste onderzoekersgeven aan dat het eerste jaar van de beginnendedocent als moeilijk ervaren wordt (de 'praktijk-schok'). Uit rapporten van de inspectie blijktdat de beginnende docenten in het basisonder-wijs en voortgezet onderwijs in de

beginperio-de nauwelijks of geen begeleiding ontvangen.Tijdens het congres is gerapporteerd over eenonderzoek naar het effect van speciale begelei-dingsprogramma's voor beginnende lerarendoor het inzetten van mentoren. Vooral wan-•^eer de mentoren een training in begeleidingvan beginnende leraren ontvangen blijkt hunbegeleiding effectief op aspecten als bevorde-ren van autonoom leren, geven van feedback enstimuleren van zelfreflectie. Naast de studiesover het leerproces van de leraar in opleidingen in de beginjaren van het arbeidsproces zijnverder onderzoekingen gepresenteerd waarinde evaluatie van het leerproces het onderwerpvan onderzoek vormde. Het blijkt dat de port-folio in opmars is bij de lerarenopleidingen,waarbij overigens nog verschillende onzeker-heden zijn over het gebruik. Wat zijn de crite-ria voor gebruik, hoe betrouwbaar en valide isde beoordeling en in hoeverre is de leraar inopleiding in staat tot een adequate zelfevalutiete komen in verschillende rapporten

voor eenportfolio? Zelfstandig leren De congresbijdragen toonden dat er uiteenlo-pende opvattingen zijn over wat zelfstandigleren nu eigenlijk is. Enerzijds werd de nadrukgelegd op de aard van de opgaven, waardoorzelfstandig leren bevorderd wordt en als resul-taat heeft dat zorgvuldige begripsvorming totstand komt, zodanig dat de kennis ook daad-werkelijk kan gaan functioneren. Daarbijkomen vragen aan de orde hoe de studenten/leerlingen de kennis opbouwen in een samen-hangend netwerk van begrippen en reflecterenop wat geleerd is. Anderzijds werd duidelijk uitde praktijk in het studiehuis dat het zelfstandigleren ook opgevat wordt als leren een plan temaken hoe het huiswerk gestructureerd kanworden, welke begeleiding daarbij gebodenkan worden in de zin van het verstrekken vanstudiewijzers en andere planningsdocumenten.Uit onderzoek naar de (na)scholing van ervarenHAVOA'WO docenten bleek dat de docentenin de gang naar het zelfstandig leren op schoolvooral op vele

organisatorische problemen wij-zen en minder vragen hebben over een nieuwedidactiek. De meeste onderzoeken toonden aandat wat betreft de invoering van zelfstandigleren en het ontwikkelen van algemene vaar-digheden bij leerlingen in HAVOA'WO veelonzekerheden zijn en dat in de komende jarenverschillende problemen in het voortgezetonderwijs om een oplossing zullen vragen.Interessant op het gebied van zelfstandig lerenwas een studie in het MBO waarin de opvattingvan leraren over de wijze waarop zij de studen-

? ten stimuleren tot 'leren leren' en de opvattingvan studenten over het instructiegedrag van deleraren in dit opzicht geïnventariseerd zijn. (Vak)didactiek Het terrein van de vakdidactiek heeft traditio-neel een sterke belangstelling binnen het themalerarenopleiding. Aan de orde kwamen vooralde opzet van praktijkopdrachten en profiel-werkstukken in het voortgezet onderwijs. Overde invoering hiervan blijkt onzekerheid tebestaan, met name over de aard van deopdrachten en de beheersbaarheid van de uit-voering. Ook is aandacht voor de nieuwe rolvan de docent aan wie nieuwe eisen gesteldworden op het gebied van formuleren vanonderzoeksvragen, de begeleiding ervan en debeoordeling van het eindresultaat. Naast de bij-dragen die verband houden met de tweede fasein het voortgezet onderwijs waren er ook ditjaar weer bijdragen over typisch vakdidacti-sche en meer algemeen didactische vraagstuk-ken. Onder andere werd een studie over de ont-wikkeling van didactische kennis voor het

vakscheikunde besproken. In een andere studiewerd het gebruik van analogieën bij begrips-vorming behandeld. De uitgangspunten voorcurriculum van de lerarenopleidingen voor debasisschool en voor de tweedegraads leraren-opleidingen zoals ontwikkeld door de beidetaakgroepen in het kader van het procesma-nagement lerarenopleiding werden in een ron-detafeldiscussie door de beide voorzittersStevens en Van Westrhenen toegelicht enbesproken. De implementatie van de curricula-voorstellen in de opleidingen zelf zal dekomende jaren centraal moeten staan. Kortom,het echte werk voor de opleidingen begint nu. Beleid en organisatie in het onderwijs (J. Braster, Erasmus Universiteit Rotterdam) Tijdens de ORD '98 omvatte het programmavan de divisie 'Beleid en Organisatie in hetOnderwijs' in totaal 18 bijdragen, verdeeldover twee symposia en twee papersessies. Blij-kens het programmaboek was er een derdesymposium gepland, waarin de eerste resulta-ten zouden worden

gepresenteerd van het doorhet OCTO uitgevoerde onderzoek naar deinvoering van informatie- en communicatie-technologie in het onderwijs. Dit symposium vond echter geen doorgang. In het eerste symposium werd invullinggegeven aan het concept onderwijskundig lei-derschap en de relatie met de kwaliteit vanonderwijsinstellingen. Om te beginnen werdduidelijk dat dit concept op meer actorenbetrekking heeft dan op schoolleiders alleen.Binnen de context van een schoolorganisatiekan bijvoorbeeld ook worden gedacht aan dezogenaamde docentbegeleiders die een vlieg-wielfunctie kunnen vervullen bij de invoeringvan onderwijsinnovaties. De competenties dievan belang zijn voor deze 'teacher leaders'stonden centraal in een bijdrage van Elzerman,Rozendaal en Tijsseling (RUL). Didactischekennis kwam daarbij naar voren als één van dekerncompetenties. Naast de docentbegeleiderskunnen ook de vaksecties binnen het voortge-zet onderwijs een object zijn waarop de aan-dacht van de

leiding van de schoolorganisatiezich richt. Zo werd de kwaliteit van deze vak-secties door Van Vilsteren (UT) gerelateerdaan het onderwijskundig leiderschap binneneen school. Eén van de bevindingen was datschoolleiders met aantoonbaar meer sectiege-richt onderwijskundig leiderschap in hun scho-len geen betere vaksecties hebben. In een bij-drage van Geijsel, Sleegers en Van den Berg(KUN) kwam onder andere naar voren dattransformatief leiderschap, als één van de com-ponenten van het innovatief vermogen van eenschool, wel een positieve invloed heeft op deinvoering van de basisvorming, maar dat degevonden samenhang niet sterk is. Beideonderzoeksresultaten deden de vraag rijzenwelke relatie er precies bestaat tussen onder-wijskundig leiderschap en schooleffectiviteit-In het Nederlandse onderwijsbeleid is er, innavolging van de Verenigde Staten, inmiddelsde nodige aandacht voor de verbetering van hetonderwijskundig management ter verhogingvan de onderwijskwaliteit.

Empirische eviden-tie ter ondersteuning van deze beleidslijn isechter nauwelijks te vinden. Een door Witziersen Bosker (UT) uitgevoerde meta-analyse vanonderzoeken waarin leerprestaties werdengecorreleerd met criteria voor onderwijskundigleiderschap illustreerde dit duidelijk: de gemid-delde correlatie was niet hoger dan 0,07. Datbetekent dat onderzoekers op zoek moetengaan naar een causaal model met interveniëren-de variabelen die zowel samenhangen met lei'

