? ciale interactie en het feit dat Ieren de gehelepersoon betreft en niet alleen het 'verstand'. De tekst van P. Sanders (CITO) heeft hetthema 'Methodologie en Evaluatie' tot onder-werp. Hij vk-ijst er onder andere op dat een grootaantal papersessies betrekking had op theoreti-sche en praktische aspecten van studietoetsenen andere meetinstrumenten. J. van der Sanden (KUB) bespreekt hetthema 'Beroeps- en Bedrijfsopleidingen'. Hijgaat in op de key-note lezing door prof. Mandl,de drie symposia, de gepresenteerde papers ende forumdiscussie. Hij rapporteert onder meerdat uit een van de gepresenteerde onderzoekenbleek dat het karakter van in samenwerkingmet het bedrijfsleven gelegitimeerde eindter-men ingrijpend verandert tijdens het proces vancurriculumontwikkeling: het uiteindelijk ont-wikkelde lesmateriaal vertoonde weinig spo-ren van de oorspronkelijke (wenselijk geachte)doelstellingen. J. Willems (KUN) tot slot doet verslag vanzijn ervaringen met betrekking tot het thema'Probleemgestuurd Onderwijs'. Hij constateert- in

tegenstelling tot voorafgaande jaren - eenstijgend aantal voordrachten waarin nieuwe re-sultaten worden gepresenteerd. De deelnemers aan de kroniek tonen zich in hetalgemeen tevreden over de inhoudelijke kwali-teit en de presentatievorm. Of dit ook te makenheeft met de voor het eerst gehanteerde thema-indeling kan blijken in 1994 als de ORD inUtrecht zal plaatsvinden (24 tot en met 26 meiin de Jaarbeurs). Curriculum & Organisatie (J. J. H. van denAkker, Universiteit Twente) In het thema 'Curriculum en Organisatie' wer-den 21 papers gepresenteerd, die door de the-macoördinatoren (waarschijnlijk met enigemoeite) gegroepeerd waren in acht 'themati-sche papersessies' met als titels: computer encurriculum, aspecten schoolklimaat, schoolor-ganisatie, schoolorganisatie^ basisonderwijs,effecten van onderwijsbeleid, implementatie,schooleffectiviteit, curriculum en organisatie. Opvallend in dit diffuse aanbod was het welzeer bescheiden aantal curriculumpapers (tij-dens de AERA-conferentie in april j.1. inAtlanta waren meer

Nederiandse curriculum-papers te beluisteren dan op deze ORD!), als-mede het ontbreken van key-note lezingen,symposia, fora en dergelijke die in diverse an-dere thema's als 'aandachttrekkers' fungeer-den. Inmiddels is na enige discussie binnen deVOR besloten afzonderiijke divisies te creërenvoor de thema's 'Curriculum', respectievelijk'Beleid en Organisatie in het Onderwijs'. Datlijkt een wijs besluit dat er hopelijk toe zal bij-dragen dat volgend jaar de beide divisies zichbeter zullen manifesteren. Over een deel van deprestaties in het thema volgen nu enkele im-pressies. Onder de noemer 'computer en curriculum'vonden enkele afzonderlijke presentatiesplaats vanuit de UT: een verkennende studienaar computerondersteunde curriculumont-wikkeling; een terugblik op het 'ProefstationOost-Nederland', toegespitst op vereisten voorde invoering van onderwijskundig computer-gebruik; en een onderzoek naar implementatie-bevorderende kenmerken van courseware. Onder de noemer 'implementatie' werdeneen tweetal Nijmeegse

papers en een Amster-dams paper gepresenteerd. Het eerste Nij-meegse paper (Van den Goor et al.) betrof eenonderzoek naar de institutionalisering van eenprogramma voor begrijpend lezen. Daarinwordt gebruik gemaakt van zgn. 'configuratie-vragenlijsten' voor leerkrachten om de pro-grammarealisatie in de lespraktijk te meten. Dediscussie spitste zich vooral toe op de beperkin-gen van dergelijke zelfrapportages en hoe dieeventueel te ondervangen. Uit het andere Nij-meegse paper (Raemaekers & Veenman) overde institutionalisering van teamgerichte na-scholing bleek dat er sprake was van duidelijkelange termijn effecten, maar ook van een op-merkelijk gering effect van de componentcoaching, hetgeen aanleiding vormde tot de no-dige discussie. Het Amsterdamse paper (Mei-link & Nool) ging over observatiemethoden diegehanteerd werden in een vergelijkend onder-zoek naar de effecten van groepswerk ten op-zichte van een klassikale aanpak in hetscheikunde-onderwijs. Daarbinnen werdentwee observatiemethoden

toegepast: een com-puterondersteunde aanpak om enkele alge-meen-onderwijskundige lespatronen te regi-streren en een sterk kwalitatief geaardewerkwijze om vakdidactische aspecten te kun-nen analyseren. 388 PEDAGOOtSCHC STUDIËN

? Binnen het subthema 'schooleffectiviteit'presenteerde eerst Hofman (RUG), mede naaraanleiding van de reacties op haar recenteproefschrift, een secundaire analyse van onder-zoeksgegevens over de relaties tussen denomi-natie, schoolbestuur en schooleffectiviteit.Hoewel die relaties niet geheel doorzichtigzijn, lijkt de conclusie dat de invloed van deno-minantie op schooleffectiviteit vooral verlooptvia de organisatiestructuur en -cultuur vanschoolbesturen. Het functioneren van die be-sturen blijkt te variëren over de denominaties.Vervolgens presenteerde Knüver (UT) een on-derzoek naar de relatie tussen klas- en school-kenmerken en het affectief functioneren vanleerlingen. Affectief functioneren blijkt vooralbevorderd te worden door een ordelijk en dui-delijk, maar ook vriendelijk en soepel klimaat.De relatie tussen cognitief en affectief functio-neren lijkt overigens zwak. Van der Werf(RION) ging tot slot in op verschillen inschool- en instructiekenmerken tussen scholendie wat effectiviteit betreft stabiel hoog, ge-middeld en laag

zijn. De twee hoofdconclusieswaren dat (i) de stabiliteit van schooleffectivi-teit gering is, en (ii) instructiekenmerken (bij-voorbeeld effectieve leertijd) er meer toe doendan schoolkenmerken (bijvoorbeeld onder-wijskundig leiderschap). Vooral die laatsteconclusie bleek (opnieuw) een bron van discus-sie over de mogelijke verschillen tussen effec-tiviteitskenmerken van Nederlandse en Angel-saksische scholen. Onder de brede noemer 'curriculum en or-ganisatie&quot; vonden twee presentaties plaats. Deeerste van Bos en Koelma (UT) over het ge-bruik en de betekenis van PPON-produktenmaakte duidelijk dat de bekendheid met en ze-ker het benutten van PPON-gegevens nog laagis. Het tweede paper (De Groot & Witziers,UT) over marketing door scholen in het funde-rend onderwijs accentueerde de toegenomenstrijd om een aandeel op de leeriingenmarkt enverschafte een overzicht van de middelenwaarvan scholen zich daarbij (kurmen) bedie-nen. Onderwijs & Samenleving (R. Bosker,Universiteit Twente) Met 28 papers en 4

symposia vormde het thema'Onderwijs en Samenleving' een van de qua volume grootste onderdelen van de Onderwijs-researchdagen in Maastricht. Daarmee, envooral door de goede kwaliteit, zowel theore-tisch als methodologisch, profileerde de onder-wijssociologie zich prominent binnen het na-tionale forum van onderwijsonderzoekers.Ondoenlijk als het is in een kort bestek een in-houdelijke samenvatting te geven van de ge-presenteerde lezingen, volstaan we met hetconstateren van enige trends. De thema's 'ongelijkheid in het onderwijs'en 'onderwijs en arbeidsmarkt' blijven voor-alsnog de centrale thema's. Binnen dezethema's treden er echter enige elkaar aanvul-lende veranderingen op. Sekse-ongelijkheid inhet onderwijs lijkt zich meer en meer te con-centreren op het einde van het voortgezet on-derwijs en bij de overgang van het onderwijsnaar de arbeidsmarkt. Pregnant komt uit degepresenteerde papers naar voren dat pakket-keuzen in het voortgezet onderwijs het eerstestruikelblok vormen voor meisjes, en dat

ver-volgens opleiding voor vrouwen aanzienlijkminder rendeert dan voor mannen. Aanvul-lende opleidingen in het tweede-kans circuitvermogen dit niet te verhelpen, zoals ook nogeens gedemonstreerd werd bij presentatiesover het extern rendement van het MBO. Datverschillen in vormingsaanbod (in casu ver-schillend samengestelde vakkenpakketten)hiervoor verantwoordelijk zouden kunnen zijn,lijkt een voor de hand liggende maar nog nietonderzochte hypothese. De tweede opvallende verschuiving is dievan de doelgroepen. Concentreerde het onge-lijkheidsonderzoek zich oorspronkelijk opmeisjes en leerlingen uit de (hand)arbeiders-milieus, langzamerhand lijkt de laatste catego-rie vervangen te worden door de allochtonen.Gezien het door Bakker en Cremers (CBS) ge-presenteerde trendonderzoek op basis van viercohorten leerlingen naar ongelijke kansen, isdit laatste niet zo verwonderlijk. Het lijkt alsofde ongelijkheidssituatie zich na de invoeringvan de mammoetwet gestabiliseerd heeft. Na1965 verandert het effect van

milieu op dekeuze voor voortgezet onderwijs niet of nau- ffilooG/scHtwelijks meer, zij het - en dat wordt niet door studunBakker en Cremers vermeld - dat het effect in-middels pas na twee ä drie jaar voortgezet on-derwijs wordt vastgesteld, waar het vroegermeteen bij de entree in het voortgezet onder-

