? het IVLOS werd georganiseerd, had als thema&quot;Onderzoek naar de aansluitingsproblematiekVWO-WO gericht op de propaedeuse&quot;. Drieonderzoeken werden gepresenteerd. Admiraal keek naar de invloed van studen-tenfactoren op cognitieve en affectieve op-brengst bij rechtenstudenten na 1 jaar. Hij vondkleine effecten, wat mede veroorzaakt kan zijndoor de selectie die had plaatsgevonden bij detweede vragenlijst. Wientjes presenteerde eenzeer interessant explorerend en kwalitatiefonderzoek naar de aansluitingsproblematiek opde UU, dat in opdracht van het College vanBestuur was verricht. In het onderzoek werdvanuit het perspectief van de studenten geke-ken naar de verwachtingen die aan studentenworden gesteld en naar hun werkelijke capaci-teiten. Door observaties bij zowel werk- alshoorcolleges bij verschillende faculteiten enhet afnemen van een vragenlijst bij een aantalgeslaagde en niet-geslaagde studenten verkre-gen de onderzoekers een beeld van de interac-tie tussen student en

studie-omgeving. Eenbelangrijke conclusie was de inconsistenteleeromgeving: onderwijsdoelen worden gede-finieerd, maar de leerstof leidt niet tot die doe-len. In de praktijk blijken studenten op tenta-n^ens de leerstof te moeten reproduceren.Studenten zijn tot veel meer in staat, maar pas-sen zich aan de verwachtingen, waardoor hunintellectuele ontwikkeling wordt belemmerd. De derde spreker (Prins) vertelde over eenonderzoek gehouden bij de studie Farmacie,dat is opgezet om de knelpunten in de aanslui-ting helder te krijgen. Uit zijn onderzoek bleekdat niet alleen naar de interactie tussen studenten onderwijs-leeromgeving gekeken dient teWorden, maar ook naar de interactie tussenzowel studentenfactoren als onderwijsfactorenzich. Zo zeggen studenten bijvoorbeeldgemotiveerd te zijn terwijl ze weinig aan zelf-studie doen. Ook blijkt dat de leerstof waarmee®P het tentamen de meeste punten verdiendkunnen worden, in de colleges de minste aan-dacht krijgt. Het is daarom belangrijk onder-zoek te

verrichten naar inconsistenties, die de'nteractie tussen student en leeromgeving ver-storen en er toe leiden dat de student niet (op•^Ud) leert wat hij moet leren. In de discussie, geleid door Pilot, kwamw^er naar voren dat er een te gefragmenteerdbeeld bestaat. Ieder onderzoek is net iets andersopgebouwd en leidt tot andere conclusies. Ermoet meer aan een theoretisch kader gewerktworden, waardoor een beter beeld verkregenkan worden van het samenhangend systeemwaarin de processen verlopen. Het onderzoekdat door Wientjes gepresenteerd is, is eengoede stap in de richting. Een andere mogelijk-heid is een grootschalig onderzoek naar de aan-sluitingsproblematiek, waarin verschillendefaculteiten en universiteiten participeren. De bijeenkomsten waren allemaal druk bezeten er was tijd genoeg voor discussie. Opvallendwas dat de onderzoeken en uitkomsten een watonsamenhangend beeld lieten zien. Iedereen ismet aparte opdrachtonderzoeken bezig, terwijleen grote lijn ontbreekt. Bij beide

symposiawerd dit probleem aan de kaak gesteld. Het isgoed om tijdens de ORD zicht te krijgen op devele studies die plaatsvinden en te ontdekkenhoe de trend verder ontwikkeld moet worden.De taak die er nu ligt is om, naast de aparteopdrachten en problemen, een overkoepelendetheorie te ontwikkelen van waaruit verderonderzoek verricht kan worden. Beleid & Organisatie van Onderwijs (R. Maslowski, TG, Universiteit Twente, Ensche-de) Rond het thema &quot;Beleid & Organisatie in hetOnderwijs&quot; had de organisatiecommissie ditjaar vier symposia en drie papersessies gepro-grammeerd, waarin uiteenlopende onderwer-pen aan bod kwamen. De symposia warengegroepeerd rond de onderwerpen onderwijs-economie; -structuur, besluitvorming en kwali-teit van schoolorganisaties; de voortgang vande basisvorming; en toekomstig onderzoeknaar schoolleiderschap. In de papersessieswerd verslag gedaan van onderzoek op het ter-rein van personeelsbeleid, autonomie en stu-ring in het onderwijs, en de

realisatie van WeerSamen Naar School. De papersessie &quot;Autonomie en sturing inhet onderwijs&quot; stond in het teken van hetonderwijsbeleid van deregulering en enve-loppefmanciering, zoals de lump-sum financie-ring van scholen in België enigszins plastischwordt omschreven. Leysen en Van Petegem(Universiteit Antwerpen) verrichtten onder-zoek naar het maatschappelijk draagvlak in 57 PEDAGOGISCHE STUDIËN

? België voor een vergaande autonomie vanscholen. Door de Belgen werd het door scholenin dienst kunnen nemen en bevorderen vanleerkrachten, het zelfstandig vaststellen van dewijze waarop vakken onderwezen worden, ende besteding van het schoolbudget, als hetmeest belangrijk beschouwd. Het onderzoekvan Majoor (UvA) sloot nauw op het onder-zoek van Leysen en Van Petegem aan. Majooronderzocht welke kenmerken van de organisa-tiestructuur samenhangen met de mate waarinscholen in Nederland gebruik maken van demogelijkheden die hen op het terrein van debekostiging worden geboden. Het bleek datscholen waarin schooltaken door het team alsgeheel worden uitgevoerd het meest gebruikmaken van de financiële mogelijkheden diedoor het huidige bekostigingsstelsel wordengeboden. Voor het overige bleken er nauwe-lijks verbanden tussen de structuur en de benut-ting van bekostigingsmogelijkheden van eenschool te bestaan. Autonomie en sturing van scholen nam

ookin het symposium &quot;Schoolorganisaties: struc-tuur, besluitvorming en kwaliteit&quot; een belang-rijke plaats in. Karsten (UvA) ging in op deinrichtingsvrijheid van schoolbestuur enschoolleiding. Hij concludeerde dat de ver-schillende richtingen in verschillende mate vande hun geboden vrijheid gebruik maken. Open-bare scholen worden gekenmerkt door inspraakvan de verschillende betrokken geledingen bijde besluitvorming, algemeen bijzondere scho-len profileren zich door een sterke nadruk ophet belang van de onderwij skundige-pedagogi-sche opvatting, terwijl het rooms-katholiekonderwijs zich op geen van deze dimensiesnoemenswaardig onderscheidt. Verwateringtussen de denominaties lijkt op te treden, zoconcludeerde Karsten (UvA), doordat scholenzich steeds sterker profileren, maar feitelijk isvan verwatering slechts in beperkte mate spra-ke. Scholen worden tot een sterkere profileringgedwongen, aldus Teelken (UvA), door de ver-anderende consumentenvraag. De kritisch

wor-dende ouder kiest bewust een school, met alsp£0XG0G/scHE kcuze-argumcnten niet alleen afstand en deno-sTUDiÈH minatie, maar vooral kwaliteit. Karstanje (UvA) ging na in hoeverre de gro-tere autonomie van scholen ten aanzien van hetbesteden van het nascholingsbudget conse-quenties heeft voor hun bestedingspatroon. Uit 58 het onderzoek bleek dat basisscholen redelijkgebruik maken van het aanbod van anderenascholingsinstellingen. Basisscholen zijn vanmening dat er door de nascholingsinstellingenbeter rekening wordt gehouden met hun wen-sen. De tevredenheid over de nascholing is ech-ter niet toegenomen. In het voortgezet onder-wijs vindt meer formeel overleg overnascholing plaats dan in het basisonderwijs, enwordt een groot aantal plannen voor nascholinggemaakt, maar van coördinatie van nascho-lingsactiviteiten is vooralsnog nauwelijks spra-ke. Er wordt, met andere woorden, meergepraat, maar minder gedaan. Mogelijk dat debehoefte aan nascholing, na de

invoering vande Wet op het Basisonderwijs, in basisscholenreeds nadrukkelijk aanwezig is, waar de invoe-ring van de Basisvorming en de Tweede Fasein het voortgezet onderwijs nog niet vertaaldzijn in concrete nascholingsactiviteiten. In het symposium rond het &quot;Toekomstigonderzoek naar schoolleiderschap&quot; deed Wit-ziers (UT) verslag van een meta-analyse waar-in de directe invloed van de schoolleider op deleerresultaten werd onderzocht. Hij vondslechts in een zeer beperkt aantal gevallen eensignificant verband tussen beide variabelen.Witziers opperde dat het onderzoek naarschoolleiderschap zich mogelijk beter kan rich-ten op de leiderstaken die door leden van deschool worden uitgevoerd dan op de persoonvan de schoolleider. Imants (RUL) kwam toteen soortgelijke conclusie. Hij plaatste vraag-tekens bij de strikte koppeling in veel onder-zoeken tussen de functie leidinggeven aanonderwijs en de positie van de schoolleider.Tevens stelde Imants het gangbare

onderscheidtussen algemene managementtaken en onder-wijskundige leiderschapstaken ter discussie.Peters (KUN) stelde zich hiertegen teweer. Zijgaf aan dat schoolleiders en anderen die leider-staken binnen scholen vervullen zelf onder-scheid maken naar taken die dichtbij en takendie ver van het onderwijsproces af staan. Krüger (UvA) presenteerde een op onder-zoek van het Far West Laboratory in San Fran-cisco gebaseerd model van schoolleiderschap.Centraal in dit model staan de handelingen vande schoolleider, die worden bepaald door ach-tergrondfactoren als de omgeving van deschool, de visie en ervaring van de schoollei-der, en de wettelijke kaders en regelgeving. Het

? handelen van de schoolleider beïnvloedt deschoolorganisatie, de leerresultaten, en hetpedagogische onderwijskundig klimaat van deschool. Krüger gaf aan dat in toekomstigonderzoek met name aandacht gegeven moetworden aan strategieën van schoolleiders.Evenals Imants wees zij op het belang vanonderzoek naar mentale modellen van school-leiders. Scheerens (UT), discussiant van hetsymposium, twijfelde aan het nut van dergelijkonderzoek. Van belang is met name, zo gafScheerens aan, wat schoolleiders doen, en inhoeverre dit handelen al dan niet direct de leer-resultaten beïnvloedt. Hij pleitte er voor het FarWest Laboratory model te vereenvoudigen,wanneer het er om gaat onderzoek te verrichtennaar schoolleiderschap en effectiviteit. Was-sink (LUW) stelde de vraag aan de orde of het,gezien de bevindingen van Witziers, wel zinvolis nader onderzoek te doen naar schoolleider-schap in ons land. Imants betoogde van wel,omdat schoolleiderschap ook van invloed is opde wijze waarop scholen met

vernieuwingenomgaan, en in staat zijn zich aan veranderingenin de omgeving aan te passen. Scheerensonderschreef dit, maar gaf aan dat daarbij welvoortdurend de relatie met leerresultatengelegd moet worden. Wanneer een schoollei-der goed inspeelt op vernieuwingen of veelgeld voor zijn school weet binnen te halen,maar dit uiteindelijk niet leidt tot betere resul-taten, kunnen terecht vraagtekens bij het onder-zoek naar schoolleiderschap geplaatst worden. Krachtige Leeromgeving/Leren & Instructie (H. Agterbos, TO, Universiteit Twente, Enschede) l-^ren & Instructie Op de woensdagmiddag vond een symposiumover leeractiviteiten binnen het thema &quot;Leren& Instructie&quot; plaats. Dit symposium werdVoorgezeten door Van Hout-Wolters (UvA),die deze taak bewonderenswaardig vervulde.Zij leidde het symposium in met een uiteenzet-ting over het onderzoeksprogramma van hetInstituut voor de Lerarenopleiding (ILO) vande UvA, waai'van alle presentatoren van ditsymposium afkomstig waren. De

centralevraag van het symposium was: Wat is vakspe-cifiek en vakoverstijgend betreffende leerstra-tegieën en leeractiviteiten binnen het voortge-zet onderwijs? Elshout-Mohr en Volman openden de serie presentaties met een vergelij-king van de perceptie van leerlingen en lerarenvan leeractiviteiten bij alfa- en gamma-vakken.Verschil tussen leerling- en leraar-perceptieswas er nauwelijks, wel was er een verschil tus-sen de vakken: bij de gamma-vakken werdenmeer activiteiten ontplooid, waarbij de docen-ten vooral meer informatie moesten (voor-)bewerken, en de leerlingen vooral hoog scoor-den op regulatie-activiteiten. De tweede lezing (Ten Dam en Volman)ging in op de leeractiviteiten bij twee nieuwevakken in de Basisvorming: Verzorging enTechniek. Hoewel deze vakken een beroep(moeten) doen op zowel psychomotorische alsaffectieve vaardigheden (attitude-verandering),komen deze twee factoren nauwelijks in dekerndoelen voor deze vakken voor. Opmerke-lijk, gezien de maatschappelijke discussie

diebij de invoering van deze vakken gevoerdwerd. Na de pauze ging Severiens in op verschil-len in leerstijlen tussen seksen en tussen vak-ken (Nederlands, geschiedenis, wiskunde, enbiologie). De resultaten lieten zien dat een opreproductie-gerichte leerstijl meer bij vrouwendan bij mannen te vinden was, terwijl mannenhoger op ongerichtheid scoorden. Daarnaastkwam betekenisgerichtheid veel voor bijNederlands en geschiedenis, en niet bij wis-kunde, terwijl reproductiegerichtheid veelvoorkwam bij biologie, en niet bij Nederlandsen wiskunde. Er was geen interactie tussensekse en vak wat betreft leerstijl. De laatstelezing (door Ferguson-Hessler) ging over deeffectiviteit van verschillende leeractiviteiten.Ferguson-Hessler gaf eerst een aantal definitiesvan begrippen die ze gebruikte, wat de helder-heid van haar betoog zeer goed deed. Daarnagaf ze de resultaten van een literatuurstudie: deactiviteiten classificeren, vergelijken, integre-ren en (extern) testen bleken als zeer effectiefuit de verschillende

onderzoeken naar voren tekomen. Het bestuderen en uitvoeren van dedoeltaak, het observeren van de uitvoering vande doeltaak door een model (bijv. docent), enhet evalueren bleken daarentegen niet of nau- ffo^oooiscHEwelijks effectief Lodewijks (KUB) besloot het studunsymposium met een discussie van de presenta-ties, waarin hij een leuke anecdote over zijnnatuurkunde-geniale zoon vertelde, die de dis-cussie over het aanleren van leeractiviteiten, de

