? 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-

? wijs werd geconstateerd. In die eerste jarenneemt de ongelijkheid dus niet verder toe. Inalle sectoren en fasen van het onderwijs, zobleek uit diverse papers, is de achterstand vanallochtonen op de autochtone leerlingen preg-nant. Met de keuze van een nieuwe doelgroep, denieuwe onderlaag in onze samenleving, veran-dert er echter inhoudelijk tevens iets. Zoals dui-delijk naar voren komt uit de papers gepresen-teerd binnen het symposium 'de leer- enopvoedingssituatie van jonge autochtone en al-lochtone leerlingen' wordt getracht, vroegerdan voorheen namelijk reeds vanaf het vierdelevensjaar, de mechanismen te vinden die tengrondslag liggen aan deze ongelijkheid. Daar-mee komt echter direct een frustrerend feno-meen om de hoek kijken: het gezin (met namede kwaliteit en kwantiteit van de ouder-kind in-teracties) is doorslaggevender dan de school,maar dat gold natuurlijk al decennia lang te-vens voor het probleem van de onderwijsach-terstand van (hand)arbeiders leerlingen. Nieuwis wel dat met name taaiinteracties

nauwkeurig(in het onderzoek van Leseman c.s. (RISBO))door observaties worden vastgesteld, en datniet volstaan wordt met door middel van inter-views verkregen informatie over opvoedings-praktijken. Hiermee dringt zich de vraag op wat een enander betekent voor onderzoek van ongelijk-heid in het onderwijs. In de eerste plaats krijgenwe hiermee nader inzicht in de grenzen van demogelijkheden van de school het ongelijk-heidsfenomeen aan te pakken (bezie in dit ver-band de weinig bemoedigende resultaten vande OVB-evaluatie). In de tweede plaats zalhardnekkiger dan voorheen onderzocht dienente worden of schooleffecten (ofwel verschillentussen scholen in prestaties van leerlingen)eigenlijk niets anders zijn dan gezinseffecten(ofwel verschillen tussen scholen zijn terug tevoeren op gemiddelde verschillen in ouder-kind-interacties). Tot de verbeelding sprekendis in dit verband het empirische feit dat ver-schillen tussen scholen in leerlingprestaties naFCDAeoeisfiü zomervakantie groter zijn dan daarvoor. InsTUDiin de derde

plaats ontstaat de behoefte de doel-groep nauwkeuriger te definiëren: is het inder-daad de nieuwe onderlaag van de samenlevingof gaat het hier om een cultureel specifiek eigengroep die zich boven op haar sociale achter-stand door culturele, linguïstische of anderekenmerken onderscheidt van het klassiekehandarbeidersmilieu. En in hoeverre zijn dezeetnische kenmerken aan verandering onderhe-vig als gevolg van de confrontatie met 'de' Ne-derlandse cultuur? Ongelijkheid in het onder-wijs, hardnekkig als het fenomeen is, isvoorlopig niet van de onderzoeksagenda weg tedenken, evenmin als het longitudinale school-loopbaanonderzoek dat als basis dient om hetverschijnsel in kaart te brengen. Dat scholen enleerkrachten met name belangrijk zijn voorkinderen in achterstandssituaties, belangrijkerdan voor de bevoorrechte leerlingen (een empi-risch meer algemeen onbekend gegeven) zoubovendien aanleiding moeten zijn tot een meerintegrale bestudering van het ongelijkheidsfe-nomeen, zoals dit nu bijvoorbeeld in het

onder-zoek, gepresenteerd binnen het symposiumover jonge allochten, aan de orde is. In die zinzou ook een inhoudelijk andere invulling vanhet schooleffectiviteitsonderzoek (ooit ont-staan uit het onderzoek naar ongelijke onder-wijskansen, maar zich nu richtend op de 'ge-middelde' leerling) wenselijk zijn. Lerarenopleiding & Leraarsgedrag (G. ten Dam,G. Rijlaarsdam en J. Terwei, ILO, Universiteitvan Amsterdam) Het rapport van de commissie Van Es 'Een be-roep met perspectief. De toekomst van het le-raarschap' heeft de gemoederen danig beziggehouden. Sinds geruime tijd staat de beroeps-loopbaan van docenten en de kwaliteit van delerarenopleiding weer hoog op de politiekeagenda. In een serie openbare discussie-bijeenkomsten in den lande tracht de commis-sie Van Es te voorkomen dat haar aanbevelin-gen in de la verdwijnen. Eén van de discussie-bijeenkomsten vond plaats tijdens de Onder-wijsresearchdagen 1993, waarmee het belangwerd onderstreept dat in onderzoekerskringenwordt gehecht aan de toekomst var;

het beroep.Niet alleen tijdens de panel-discussie werd ge-debatteerd over het leraarsberoep, het werk vande commissie Van Es klonk ook door in de key-note lezing van Knoers (KUN). In een doorwrocht betoog beredeneerde hijdat een grotere autonomie van scholen onderzekere voorwaarden kan bijdragen tot een gro-tere professionaliteit van docenten in het voort-

