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Het par 1974 kan als een opvallend an belangrijk jaar in de ontwikkeling van de
activiteiten van de S.V.O. ter bevordering van' het onderzOek van 'het onderwijs
worden getypeerd, hetgeen moge blijken uit de vermelding van de volgende
punten:

Made op verzoek van de huidige Minister van Onderwus an Wetenschappen
is een plan opgesteld voor de zo hoog nodige vertetering van het financie-
ringsilysteem van het onderwIjskundig onderzoek, dat via de S.V.O wordt
gesubsidieerd.

Een werkgroep is op ri voor het ontwerpen van een bruikbaar systeem
voor programmermg van de o erwIjsresearch in het kader van de do.elstelling
van de S.V.O., met behulp waarvan het onderzoek beter op de behpeften van
het beleid an de praktljk van het onderwijs kan worden gencht

Het zgn. Institutenoverleg kwam tot stand. Het gaat hier om een geregeld
overleg tussen de S.V.07 an de onderzoeksinstituten, die het grootste deal van
hot door S.V.O. gesubsidieerde onderzoek verrichten Deze samenwerking
maakt het met name mogelijk de ontwikkeling en coOrdinatie vary instituuts-
plannen te bevorderen. Verder wordt in de naast toekomst gestreefd near
een onderlinge afstemming tussen die plannen an de landelijke programmering,
van ,het onderzoek.

Een analyse word gerneakt van de structuur an functionering Van het werk-
appareat van de%.StIchting, op' grand waarvan de indeling van het bureau
werd" herzlen en maatregelen konden worden genomen, die een voortgaande
aanpasqIng Mogelijk maken eon de eisen waaraan het 9.V 0.-apparaal in een
nog voortdurend veranderende situatid moat voldoen.

Daarnaast publiceerde de Minister van OnderwIjs en Wetenschappen in het begin
van 1974 een discussienota over de structuur voor de ontwikkeling an vernieuwing
van Het primair an s4cundair onderwt. Voortgozette bezinning op de groat near
een optimaal functkmerende organise e van de onderwijsresearch zal nodig zijn
om de taken te kunnen verrichten, die eon het onderzoek an daormee annex, eon
de S.V.O. worden toegekend In daze mInistenele plannen voor de opbouw wan
de voorgestelde verzorgings- on onderateuningostructuur.

De opzet van dit verslagboek is gelijk aan die van vorige jaarverslagen. Het ward
nuttig geacht de In 1973 begonnen analyse van het projectenbestand voort te
zetten, waarin tevens de gegevens uit 1974 zijn. opgenomen.

In het jaarverslag 1973 ee do indeling In soorten van onderwijEi, opgenomen in
hoofdstuR 6, gewijd aan d projectenanalyse, of van de indeling in de paragraaf
over het projectenbeheer in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken 4 an 5. In dit
verslag is in elle hoofdstukken eenzelfde indeling in onderwljssoorten aange-
houden..
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De bestuiurssamenstelling bleef in het verslagjaar ongewiJzigd. Er waren. twee
plaatsen in het bestuur vacant. In afwachting van de riadere positie en functie-
bepaling van de S.V.O. binnen de ministeriele plannen m.b.t.-een regeling van de
verzorgings- en ondersteuningsstructuur ten dienste van het primair en secundair
onderwijs, werden deze nog met aangevuld.

Er werden teen bestuursvergaderingen gehouden, gewijd zoals gebruikel k
aan de behandeling van subsidieaanvragen en aan kwesties verband houdend met
onderzoeksaspecten, mede in hun relatie near het overheidsbeleid en het veld toe
gezien. De voornaarnste daarvan zijn in het kort hieronder weerldegeven.

2.1 Uitgebreide aandacht is besteed aan de finanCidle beleidsaspecten van het.
onderzoek van het onderwijs da2 door de S.V.O. wordt gesubsidieerd.

< I

2.1.1 In de eerste pleats gold dit het verschijnsel dat het geld, dat binnen een'
S.V.O.-begroting in de vorm van financiOle verplichtingen ten'laste van het lopende
begrotingsjaar wordt toegekend voor de uitvoering van gesubsidieerde projecteh,
voor een belangrijk deel niet wordt gebruikt. De omvang hiervan kan echter pas
exact worden vastgesteld na afsluiting van het boekjaar aan het einde vari het
eerste kwartaal van een daarop volgend jeer.

.

Het gevolg van deze gang van zaken is dat het bestuur zich in de loop van een
begrotingsjaar met een dreigend tekort ziet geconfronteerd, hetgeen weer reper-
cussies heeft op de toekenning van nieuwe subsidie-aanvragen in dat jaar, terwiJl
achteraf bliJkt dat er toch nog yoldoende geld beschikbaar was.

Als belangrijkete oorzaken van dit verschijnsel kunnen worden aangegeven:

eer( latere start van projecten dan de begtndatum die in de betreffende
subsidieaanvragen is aangegeven;

temporisering in de uitv'oering van gesubsidieercfe projecten, vaak tengevolge
van personeelsmutaties;

wijziging.en, die some *ens
te worden aangebracht.

de uitvoenng in de planning an projecten dienen

, Als eerste en tijdelijke maatregel om deze budgettaire moeiliJkheid te ondervangen,
werd in 1974 biJ de toekenning van subsidi ten laste van dot jaar met een
percentage .,lucht" in de S.V.O. -begroting reke ing gehouden, dat geliJk was ,aan
het percentage dat op de begroting 1973 ber end werd. v

Voorts rs besloten:

om van het Ministerle van 0. & W. gedaan te kriJgen dat voor de S.V.O., als
stichting die in 1973 werd aangewezen voor toepassing van art. 24 van de
Comptabiliteltswet, deze toepassing ook de facto mogellJk te maken; daardoor
zou het batig saldo van do projecten-besteding in een bepaald jaar naar.een
volgend jaar overgeheveld kunnen worden;

om in nauwe samenwerking met de instituten, die in het I.O. participeren
(zie hieronder sub. 2.2), te bereiken dat gegevens over het financieel-admi-
nistratieve verloop van het onderzoekswerk tiJdiger worden ver6trekt;
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om het administratieve apparaat in het S.V.O.- bureau aan te passen, ten einde
op elk gewenst moment een duidelijk beeld te verkrijgen van de financiala
stand van zaken zo el wat de aangegane verplichtingen als wat de gedene
en nog te verwacht n uitgaven voor een bepaald kalenderjasr betreft.

e: --
2.1 2 In de tweede pleats eek eind september van het verslegjaar, dat op de
in februari 1974 door de S.V.O. voor 1975 ingediende begroting een bedrag van
bijna 11/2 miljoen door het inisterie in mindering was gebracht. Aangezien de
financiele verplichtingen die door de S.V.O. in de loop van een jaar voor uit-

n7-------- voering van onderzoek wor en aangegaan, ook en vooral consequenties hebben
voor het daarop vorgende jaar, zou deze vermindering gelet op de reeds
aangegane verplichtingen tot een tekort op de begroting voor 1975 gEran
leiden.

Derhalve werd om overleg met de Minister verzocht ten einde na te gaan hoe
deze- moeilijkheid voor 1975'zou kunnen worden opgelost. Bovendien 'werd hem
gevreagd de -Stichting in de ..toekomst tijdiger op de hoogte te stellen van het te
verwachten bedrag aan rijkssubsidie voor een komend dienstjaar. Tenslotte werd
er blj de bewindsman op aangedrongen het bestuur nader te informeren over zijn
te voeren,,beleid aangaande de ontwikkeling, van het onderzoek van het onderwijs,
ten einde deV.O. in staat te stellen haar financieringsbeleid sneller en beter
daarop of te i3temmen.

2.1.3 In tegenstelling tot voorafgaande jaren, waarin de Stichting_ op eon
eliondering na -- over voldoende.rniddelen kon beschikken om -aan de v g
near subsidie voor onderzoek te kunhen voldoen, werd het eind 1974 duidell dat
dit in de toekomst niet meer zonder meer het geval. zou zijn. Geconcl deerd
werd dat dit tot een herziNing van het financieringsbeleid zou moeten voeren,
in swrknwerking met het inisterie en de betreffende onderzoeksinstituten.
De p annen voor de onderzoeksprogrammering zie hfdst. 3.3 en voor wijzi-
ging van het subsidieringssysteem t.b.v. daarvoor in aanmerking komende insti-
tuten zie hiernti sub 2.1.4 zouden dear mede toe kunnen bijdragen.

14 de vierde pleats wordt nog vermeld dtit, mede op verzoek van de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen, studie werd gemaakt van een vorm
vaN4ilianciering van door instituten uit te voeren onderzoekswerk. Deze studle
zou Jmoeten leiden tot het bieden van meer waarborgen zowel voor de continuiteit
van de dodr S.V.O. gesubsidieerde onderwijsresearch als voor de rechtspositie
van de daarbij betrokken onderzoekers en hun assistenten, dan het tot dusver
gebruikte systeem waarbij projecten ad hoc wordeh gefinancierd, al dan niet in
combinatie met een zgn. toeslagfinanciering.

Deze tudie is verricht in samenwerking tussen het S.V.O. - bureau en enkele
werkgroepen, die daarvoor vanuit het Institutenoverleg werden aangewezen. Het
resultaat daarvan vond zijn neerslag in een note getiteld: Subsidieringssysteem
voor onderzoek van het onderwijs-, die aan het einde van het verslagjaar aan
het bestuur van de S.V.O. is aangeboden.

9



2 2 Het reeds gesignaleerde institutenoverleg kwam begin 1974 tot stand. Daarin
participeren acht instituten, die to zamen het grootste deel van het door S.V.0
gesubsidieerde Onderzbek uitvoeren, en het S.V 0 -bureau Deze instituten zijn.

het Research Instituut voor de Toegepaste Psychologie, Amsterdam;

het Kohnstamm-instituut voor Onderwijsresearch, AmsterAcr,

het Instituut voor Pedagogische en Andragogische Wetenschappen, Utrecht,

Intersubfacultaire Vakgroep i.o. Onderwijskunde, Rijksuniversiteit. Leiden;

het Instituut voor Toegepaste Socioldbie, Nijmegen,

het Nijmeegs Instituut voor 0.nderwusresearch, Nijmegen,

de Vakgroep Onderwijskunde Katholieke Universiteit, Nijmegen,

het Research Instituut voor het Ondtus in het Noorden, Groningen

Er werd in 1974 vijfmaal vergaderd.

11Aan het S V 0 -bestuur werd advies uitgebracht over

positie en functie van het onderzoel, zoals deze werden beschreven in de
dis sienbta van Minister Van Kemenade _Naar een structuur voor de ont-
wi keli en vernieuwing van het primair en secundair onderwlJs ";

door het Ministerte van Onderwijs en- Wetenschappen geentanieerde
aluatieonderzoek van de nieuwe lerarenopleidingen;

e n subsidieringssysteem voor onderzoek van het ondervyijs, gebaseerd op
m erjarenplanning van de instituten;
de wijze van beoordeling van eindrapporten, uitgebracht over door S.V.O.
gesubsidieerde onderzoeksprojecten.

Daarnaast werden twee werkgroepen ingesteld, die een note voorbereiden over
respctievelijk: t,

,

illet publiciteitsbeleid op het terrein va% de onderwijsresearch, en
bruikbaarheid en verspreiding van ohiVerzooksresultaten ten du:mete van
beleid en praktijk op het terrein van het onderwlJs.

Voorts vond overleg pleats over onderwerpen van gemeenschappelijk belang, zoals
de financidle situatie van de S.V.O., de mogelijke consequentie daarvan voor 1975
en 1976 en de rechtspositie van de instituutsmedewerkere; tevens werd besloten
tot het doen t amenstellen van een overzicht van alien die els medewerkers
betrokken zijn bij onderzoek van het onderwljs in ons land.

2.3 In het verslag over 1973 is reeds medegedeeld dat, met assistentie van
een organisatle-adviebbureau, een begin werd gemeakt met de nodig gebleken
aanpassing van het uitvoerend apparaat van de Stichting. De hiereenverbonden
werkzaamheden zijn in het verslagjaar voltooid. Als resultaat daarvan werd het
bureau van de S V.O. bIj de jaarwisseling 1974/1975. ingedeeld in:

10



het directiesecretariaat,

de afdeling projectenbeheer,

de afdeling prograramering,

de dienst voor de fingnciele administratie,

de (gecombtheerde) dienst voor Ocumentatie en informatie,

terw1J1 een huismeester is belast met huishoudelijke zaken. Er is een DegeliJkse
Leiding (D.L.) gevormd, bestaande uit de directeur en de hoofden van de fde-
engen projectenbeheer en programmering.

Bovendien werd een Werkgroep Interne Organisatie (W.I.O.) ingesteld, bestaande
uit twee bestuursleden, de drie leden van de Dage lijkse Le ng en twee leden,

.gekozen door en uit de gezamenliJke bureaumedeWerkers. Dez .1.0. adviseert
het bestuur en de DageliJkse Leiding in bureauaangelegenhed n, die door de
leden in de vergaderingen van de W.I.O. worden ingebracht.

Voor de nominale Samenstelling van het bureau wordt near hoofdstuk 9 verwezen.
p

AfzonderliJk moet nog warden vermeld dat de heer W. Vitters, ale boekhouder
werkzaam bij de Financiele Administratie, na een kortstondige ziekte in het najaar
van 1974 is overleden. Het S.V.O.- bureau verloor in hem een conscientieuze en.
collegiale medewerker, die wij In dankbare herinnering herdenken.

2.4 Behalve ten aanzien van de bovengenoemde punten had het bestuur verder
nog bemoeienis met verschillende daarnaast door de Stichting in 1974 ondernomen
activiteiten, waarover in floofcletuk 3 verslag is gedaan.

11)
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3011.0..activiteiten

3.1 Projectenbeheer

3.2 Toeslagfinanciering

3.3 Programmering van onderzoek en daarmee samenhangend
ontwikkelingswerk

3.4 Experimentele verspreiding van projectprodukten

3.5 Onderzoek in samenhang met experimenteg

3.6 Documentatie en Informatie

3.7 Verzoeken en adviezen

3.8 Internationale aangelegenheden
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'31 Prajectenbeheer Z
4

Hieronder ie een kwantitatief overzicht gegeven van de projecten, die in '1974 in
uitvoering waren en van de nieuwe projecten, die in dat jaar voorthet egret voor
subsidiering in aanmerking kwamen.

De projecten zirn gegroepeord volgens de soorten van onderwijs waarop zlj
betrekking hebben.

..r
In ult. Nieuw

Soorteti van onderwijs voering toogokend
in 1974 in 1974

...--

I Pouter deryvijs

II 1nt retie Peuter-Kleuterowijs 4 ' 2

III Klouterohderwijs 1

Integratie Kleuter-basisonderwijs 9 1

V Basisonderwijs 18 3

VI Buitengewoon onderwijs 4 1

VII Integratie Basis-Voortgezet onderwijs, incl. brugjaar 9

VIII H.A.V.O., V.W.O. 12' 1

IX Lager, Middelbear en Hoger Beroepsonderwtjs,
excl. docentenopleidingen 5 2

X . Voortgezet Onderwijs, Algemeen 6 1

XI Onderwijs t.b.v. 3 a 4- tot 16-jarige 10 1

XII Docenfenopleiding, Incl. voortgezette holing 7

XIII fk-Irt time Onderwijs, met inbegrip van
Porticipatie-onderwljs 3 1

XIV Wetenschappe jk Onderwljs .10

XV Onderwljs buiten schoolverband 4 2

XVI Diverse school-typen, d.w.z. meer don OOn,
don wel niet an toepassing 18 10

Totalen 120 31 ".)

Voor zovor do in do twoodo kolom vormoldo projocton in 1974 in ultvooring wordon gonomon,
zIJn zlj tevono In do oantallon von do ooroto kolom bogropon

14
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In 1974 werden 42 nieuwe subsidieaanvragen _behandeld, waaronder 2 herziene
aTvragen. a

Daarvan werden er 31 toegekend, 9 afgewezen en 2 aangehouden.

Bovendien is onder nummer PO 321 aan de, in de Onderzoeksgroep Participatie-
\Onderwijs deeln mende instituten een subsidie toegekend voor de woorberaiding

- en cobrdinatie va projecten in het-kader van het werkplan onderzoek participatie-
onderwijs.
Tegen twee afwijzingen werd door de betreffende aanvrag.ers beroep aange-
tekerid..Het resultaat van dit beroep leverde in het eerste geval eel" herziene
aanvrage op, die alsnog kon worden gehonoreerd. De beroepspeocedure met
betrekking tot de tweede afgewezen aanvrage was aan het einde van 'het verslag-
j4ar nog niet afgebloten.

Ten befioeve van reedS lopende projecten werden in 1974 22 vervolgbegrotingen,
24 vervolgaanvragen, 28 verzoeken om aanvullende subsidie en begrotings-
verachuivingen behandeld. In 1974 zijn over door de Stichting gesubsidieerde
projecten ussentijdse versiagen en 35 eindrapporten uitgebracht.

Daar al vaker gebleken was dat onduidelijkheid in het veld bestond onitrent de
gevallen waarin men subsidie kan aanvragen voor het maken yan een studiereis,
het bijwonen van buitenlandse congressen en conferenties en het uitbrengen van .

een publikatie, werden hiervoor nader omschreven criteria vastgesteld. In aan-
merkl,ng voor behandeling komen:.

a. aanvragen die worden ingediend voor, in het kader van een of meer
projecten, parficiperende personen, waarbij het verband van de studiereis of con-
ferentie met en het belang, ervan voor de reeds gesubsidieerde. werkzaamheden
dient te worden aangetoondi.

b. aanvragen voor studiereizen, conferenties en publikaties, waarvan kan worden
aangetoon'd dat het onderwerp .valt binnen de doel telling van de Stichting: het
bevorderen van onderzoek en daarmee samenharjgend ontwikkelingswerk ten
dienste van het onderwijs.

Deze aanvragen dienen derhalve duidelijk gerelateerd te zijn aan S.V.O.- projecten
of te passen in het kader van de S.V.0.-activiteiten.

3.2 Toeslagfinanciering

Zoals in het jaarverslag 1973` reeds is meegedeeld, houdt het verstrekken van
een toeslaginanciering in dat aan daarvoor in aanmerking .komende stituten
onder bepaalde voor aarden een extra subsidie wordt verleend vo het bekos-
tigen van werkzaa den, die worden verrtcht voor de planning, e voorbereiding
en de interne c rdinatie van door de -S,,V.0; gesubsidi9arde projecten.

Op grond van deze regeling werd in 1974 ,een subsidie toegekend aan het
R.I.O.N. te Groningen, het Kohnstamm-instituut te Amsterdam, de VakgroepOn-
derwijskunde van de Techhische Hogeschool Twente en de Vakgroep Onderwijs-
kunde van de Katholieke Universiteit te Nijmegen.

1'i;
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3.3 Programmering van onderzoek en daarmee samenhangend ontwikkelingswerk

In het vorige jaarverslag bericht, dat in het najaar van 1973 de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen aan de S.V.O. de wens te kennen gaf nog niet
over te gaan tot. de instelling van een Programmeringscommissie op brede basis";
dit in erband met de plannen om tot een nieuwe structuur voor de ontwikkeling
en verh bwing van het primair en secundair onderwijs te komen.

De begin 1974 gepubliceerde diP'Cusienota over deze nieuwe structuur maakte
uidelijk, dat de bezinning van 'de S:V.O. over de programmering van het door

h ar gesubsidieerde onderzoek en het daarmee samenhangend ontwikkelingswerk,'
iet los kon worden gezien van de in de 'nota neergelegde gedachten over de

programmering van de onderwijsvernieuwing en over de taak en positie van de
SV.0.-nieuwe stir.

Afweging van de in de g even situatie meest geschikte mogelijkheid leidde
uiteindelijk in april. 1974 tot het besluit een Werkgroep Programrnering (W.P.) o
te richten, samengesteld u t enkele externe deskundigen" en uit medewerkers
van \het S.V.O.-bureauDeze werkgroep kreeg tot taak: (1) de bestudering van
het programmeringsvraag uk gezien in het kader van de ckoelstelling van de

S.O. en, op basis iervan, (2) het ontwikkeIen van richtlijnen ten behoeve
het (zo spoedig m gelijk) nader uitwerken en uitvoereh van een program-

merino vett:, onderzoek an het onderwijs.
41k-'

Vanaf juni ream de W.P., Vier maal in het verslagjaar-bijeen. Gedurende deze
periode we een eeeste gedachtenwisseling afgerond over de grondlijoen van
de voor het .V.0.-be tuur, op te stellen nota; dieluiterlijk medio 1975 gereed zou
moeten en. .

Vanaf 19/2 betrof e meest belangrijke as et tot programmering het initieren
en laten uitvoeren vat een dental voorstudies over hoofdproblemen van het,
kleuter- en 'basis° deli*ijs en het voortijezet onderwijs. In 'het jaarverslag 1972
is mededeling ge aan van de redepen om de programmeringsactiviteiten van de
S.V.O. voorlopig tot deze voorstudies te beperken (dp zgn. nooit-weg-filosofie").
Medio 1974 waren inmiddels op basis van de in het voorjaar 1972 door het
bureau opgestelde..npta Denkraam voor te entameren voorstudies ten behoeve
van de programmering" Z es van deze studies in uitvoering.

In toenemende mate deden zich echter problemen voor rond de functie en het
doel van de voorstudies. Een en ander kwam nog eens expliciet naar voren tijdens
het eerste gezamenlijke overleg tussen de instituten die een voorstudie in uit-
voering hadden en het S.V.O.- bureau in'maart 1974. Dit alles maakte het dringend

,gewenst .om op korte termijn tot duidelijkheid te komen over het kader, waarin
dit soort terreinverkennende activiteiten moeSt Ovorden geplaatst.

De genoemde onduidelijkheid leidde in het najaar 1974 tot een door het bureau
opgestelde ota: Van voorstudies naar trendreports". Op basis van deze nota
besloot het bestuur de in uitvoering zijnde voorstudies voor zover mogelijk
om-te bouwen en te beperken tot zg_p. trendstudies. Met de aanzet van nieuwe
soortgelijke studies zou worden gewacht op de ontwikkeling rond de Werkgroep
Programmering,
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Onder een trendreport werd verstaan: een systematische ,en leritische'compara-
.tieve weergave van langs empirische weg verworven inzi ten, vastgesteld in de
literatuur, met betrekking tot een onderzoeksthernagebi

In aansluiting op bet Iaatstgenoemde bestuursbesluit we).4 door het' bureau een
begin gemaakt met het overleg om tot aanpassing van dlopende voorstudies
te komen.

.

'3.4' ,Experimentele verspreiding van projectprodukten

De S.V.O. heeft zich vanaf 1970 daadwerkelijk beziggehouden met de pro
matiek rond de overdracht van onderzoeks- en ontwikkelingsprodukten naar de
onderwijspraktijk. Men zag ziceh hierbij geplaatst voor problerrien van zoweljnaer-
wijskundig-inhoudelijke als derwijs-structurele aard.

De tot nu toe in de afgelopen vier jaar opgedane erv6ringen maakte een nad(re
bezinning in een ruimer verband met in het bijzonder de innovatie-organen nodig,
ten einde na te gaan welke oplossingen zouden' kunnen worden gevonden voor
de gesignaleerde overdrachtsproblemen, vooral met het oog op een goede voort-
gang en afsluiting van een aantal (lopende) S.V.O.- projecten. Dit ook al, daar
het Contactorgaan voor de Innovatie van het Onderwijs (C.I.O.) *) in het voorjaar
het weten eerst duidelijkheid te wU en hebben over het vraagstuk van systema-
tische overdracht van onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten, alvorens men verder
wilde deelnemen aan de bij de verschillency S.V.O. - projecten ingestelde Produkt-
begeleidingskommissies (P.B.K.'s). e.

In 'het hierop volgende overleg mit het C.I.O. werd onderscheid gemaakt tusse
de algemene problematiek en de thans erezen problenien bij enkele
projecten, die zich in een stadium van afsluiting bevonden (t.w. de projecten: 033,
OF 89 en OF 128B). In .mei werd overeenstemming bereikt over de inschakeling
van het C.I.O. bij de voornoemde projecten.

Met betrekking tot de meer algemene samenwerking tussen het C.I.O. en de
S.V.O. resulteerde het overleg in november 1974 in een drietal afspraken, t.w.:

een 'ertegenwoordiger vany de S.V.O.,zou in het vervoig en 'voorlopig
voor n periode van een jaar als waarnemer de vergaderingen van het

. kunnen bijwonen;

het C.I.O. zou, bij de behandeling van subsidieaanvragen van daartoe 'in
aanmerki komende projecten, als extern adviseur" worden ingeschakeld;

aan d 'van een, door de S.V.O. beschikbaar'gestelde inventarisatielijst
van projecten zou het zich beraden over een eventuele part-
cip het -Obb op, een mogelijke verspreiding van onderzoeksresultaten.

*) In het C.I.O. participeren de, drIe landelIike Pedagoglache Centra en het Werkverband van
PIaatsellIke en RegIonale Onderwlisadvlescentra (W. P. R.O.)
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Conform het advies van de P.B.K. van project 033 (Rekenproject Basisonderwijs")
besloot het bestuur niet over te gaan tot een experimentele innovatiefase. Het
leek, gewenst de ontwikkelde produkten, via een beperkte verspreiding aan een
aantal instanties, zoals C.I.0.-participanten. en opleidingsinstituten, tegen ,kostprijs
beschikbaar te stellen.

Een dergelijk besluit werd in die vergadering ook omtrent project OF 128B (Voor-
bereiding verspreiding van het KIOSK-programma) genomen. Tevenl werd het
betreffende instituut in de gelegenheid gesteld in overleg te treden met de'
innovatie-opganen en de opleidingsinstituten om tot een bevredigende :herziening
van het voorliggende materiaal te komen: Een en ander zou ertoe kunnen leiden
dat .te gelegener tijd het herziene produkt aan een uitgever voor publikatie 'Dab
kunnen worden aangeboden.

r .

3.5 .Onderzoek in samenhang met experimenten

1. Voor de ondersteuning van de experimenten in de landelijke sector van het,
participatie-onderwijs voor de werkende jongeren werd, zoals in het vorige
verslag is bericht, door de SN, . in het najaar 1973 de Onderzoeksgroep Parti-
tipatie-onderwijs (O.P.O.) opgericht, waarvan de werkzaamheden door de Stichting
worden gefinancierd. -

Medio 1974 is over het door de O.P.O. inmiddels ontworpen werkplan, 1974/75
aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen advies uitgebracht. Hierin
werd benadrukt dat de gekozen prioriteiten van onderzoek te veel de resultante
waren van de actuele behoeften van dit experimenteertield. Te wei 16 zou het
voorgestelde ociderzoek zich gaan richten op de basisproblemen vai het parti-
cipatie-onderwijs, hetgeen toch nodig zou zijn om een bijdrage te everen aan
de verheldering, c.q. oplossing van de hoofdproblemen in deze sector van het
onderwijsif

Bovendien werd, gelet'op het grote aandeel van het ontwikkelingsonderzoek in
het werkplan, gewezen op de oorspronkelijke taakstelling van de onderzoeksgroep:
Geattendeerd werd op het gevaar bat de O.P.O. door de situatie in dit veld, voor
een aantal taken 'zou worden gezet; waarvoor deze niet in eerste instantie werd
opgericht.

Tenslotte is er op geattendeerd dat de in 1973 getroffen regeiing voor de onder-
zoeksgroep in de sector participatie-onderwUs, op grond van de verkregen ervaring,

dringen.d aanpassing behoefde. Zijn positie en functionering zowel binnen de betref-
fende onderwijssector, als in zijn relatie tot de C.O.E., de S.V.O. en de onder-
zoeksinstituten zouden nader bepaald en verduidelijkt moeten worden.

2, Met de door de Minister ingestelde Innovatiecommissies voor het basisonder-
wijs en de middenschool (I.C.B. vonden in het voorjaar van 1974 de
eerste contacten pleats, op grond waarvan bij de S.V.O. aanwezige informatie
over lopend qnderzoek in deze beide onderwijsaectoren aan de genoemde corn-
missies werd verstrekt.

P
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Hierop aansluitend is, op haar verzoek, aan de Innovatiecommissie Middenschool
steun verleend 'bij de samenstelling van een adviesgroep in verband met het
ontwerpen van een zgn! globaal onderzoeksraamplan.

in het najaar van 1974 werd voorts nog overleg op ambtelijk'niveau tussen het
Departement en Net S.V.O.- bureau gepleegd over de pleats en de .functionering
van hef onderzoek in het kader van de landelijke innovatieprojecten basisonderwijs
ermiddenschool Besloten werd daarna om in dit overleg tevens de betreffende
innovatiecommissies, enkele vertegenwoordigers van onderzoeksinstituten en de
coordinator van de Onderzoeksgroep Participatie-onderwijs te betrekken.

3.6 Documentatie.n Informatie

In de samengtellMg van de Commissie Documentatie Ondwwijsresearch (C.D.O.R.)
kwamen enkele wijzigingen tot stand. Zo ia het Miniseerie van Onderwijs en

'Wetenschappen niet meer doo twee personen vertegenwoordigd. De heer W. F.
de Regt, hoofd van de afdeling Documentatie veg. het Departement treedt nu als
zodanig op. Voorts is de commissie aangevuld met eery vertegenwoordigster van
het Werkverband van Plaatselijke en Regioti Onderwijsadviescentra
een vertegenwoprdiger van de universitair Onderwijskundige Irptituten en een
vertegenwoordider van de Researchcentr Wetenschappelijk Onderwijs.

De heer Aarts bedpnkte aan het einde van het jaar voor het voorzitterschap van
de C.D.O.R. Mevrouw Hogeweg-de Heart verklaarde zich bereid om voorlopig als
interim-voorzitter van de commissie op te treden.

Voor de samenstelling van de C.D.O.R. eiAe 1974 zij verder verwezen naar
hoofdstuk;;9 punt 3: S.V.O. organisatie, commissies.

In het ve'Alagjaar zijn door de C.D.O.R. 100 excerpten van geselecteerde tijd-
schriftartikelen., rapporten, dissertaties en andere publikaties vervaardigd en aan
gebruikers toegezonden. Hieronder bevonden .zich 10 excerpten van Belgische
tlJdschriftartikelen, gepubliceerd in het kader van de samenwerking met Neder-
landatalig Belgic, waarover in het vorige jaarverslag werd bericht. I--
In de laatstgehouden C.D.O.R.-vergadering van 1974 werdbesloten een evaluatle
van de excerpten en van de richtlijnen. voor de correspondenten, die de excerpten
samenste1len, te verrichten. Een overzic van, het abonnementenbestand met
betrekking tot de excerpten gedurende 1 74 Is hieronder, in combinatie met de
abonnementen 9p het Informatiebulletin 0- ier, gegeven.

Literatuurdocumentatie

Informatiebulletin 0-vietk

De samenstelling van de bontactgroep die dit bulletin verzorgt, bleef ongewlJzigd.
....ek

In het vislagjaar is de vierde jaargang -' in vier afleveringen en een Wage
gepublic rd, die op abonnementsbasis aan de gebruikers is verstrekt.

Orridat abonnerIng op de literatuurexcerpten en het bulletin 0-vier zowel afzon-
derlijk als in combinatie mogellJk Is, wordt in het navolgende overzicht een
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gecombineerd beef van de ontwikkeling van het abonnementenbestand in 1974
gegeven.

Abonnementenbestand
Aantal abonnementen

begin 1974 einde 1974
Aantal exemplaren

begin 1974 einde 1974

Excerpten 53 68 59 74

0-vier 51 81 76 145

0-vier in combinatie
met excerpten 280 290 .366 377

Totaal 384 439 501 596

Memoreeks OnderwlJsresearch 11

In het verslagjaar werd de experimentele periode, gedurende welke de uitgave
van deze reeks door de S.V.O. is gefinanciere, beeindigd. In deze periode van
juni 1973 tot juli 1974 zip zeven afleveringen verschenn.

Hierna vond overleg pleats op welke wiJze dit Memo zou kunnen worden gecon-
tinueerd, daar uit een gehouden enquete onder de afnpmers. gebleken was dat
de vraag kon worden gesteld gezien het bestrekeh .agelterrein van onder-
zoek of aan een dergeliJke publikatie in afzonderliJke vorm wel voldoende
behoefte bestond. Dit overleg resulteerde in het besluit, om, in vervoig op de
Memoreekd, te komen tot de oprichting van een tiidschrift voor onderwlisresearch.
Afgesproken werd dat een subsIdieaanvrage vanuit de kring van de initiatlefnemers
voor de uitgave van een dergeliJk tildschrlft, gedurende een nog nader vast te
stellen experimentele periode, zou worden voorbereid.

3.7 Verzoeken en adviezen

In tiidsvolgorde worden In deze paragraaf in het Olt vermeld de gevraagde en
ongevraagde adviezen, die in de loop van 1974 werden uitgebracht, en de verzoe-
ken tot het verlenen van medewerking aan buiten de S.V.O. ondernomen activi-
teiten in relatie tot het onderzoek van het onderwlJs.

1. In januari is aan de Akademie van Bouwkunst te Tilburg, op verzoek, van haar
directeur, advies verstrekt over de,wlJze waarop de problematiek ter take van de
Identitelt van de akademies voor bouwkunst en hun pleats in het Nederlands
onderwiJsbester, het beste kunnen worden onderzocht.

2. Begin februari is de Minister van Onderwlis en Wetenschappen een
kritisch commentaar toegezonden op ziJn note over de Sticbting voor de Leerplan-
ontwikkelIng".
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3. In dezelfde maand is aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen een
met argumenten onderbouwd oordeel gegeven over de nota d.d. november 1973
Oen het Educational Committee van de OECD te Parijs, getiteld! Policies for
Innovation. and Research and Development in Education".

4. In februari is ook van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen bericht
ontvangen over de instelling van de Verkenningscom issie Onderwijsresearch.
Aari zijn verzoek deze commissie alle medewerking te ve lenen is van S.V.O. -zijde
ruimschoots gehoor gegeven.
In dit verband kan nog worden meegedeeld clef," in overleg met deze commissie,
de in de door haar gehouden enquete gebruikte vragenlijst tevens dienstbaar
werd gemaakt voor het verzamelen van de gegevens over de stand van onderwijs-
research in'ons land in de periode september 1972-1974. Het gaat hierbij om
gegevens ten behoeve van een inventarisatie van het'onderzoeks- en ontwikke-
lingswerk, die om de twee jeer in de lid-staten van de Raad.van Europa wordt
opgemaakt en waarvan., het Nederlands aandeel door de S.V.O. wordt uitgevoerd.

5. In maart is het eindrapport van de studke naar de problerriatiek, verbonden
aan een mogelijke verlaging van de toelatingsleeftijd voor ,het kleuteronderwijs,
aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aangeboden. Om deze studie
was einde 1972 door de toenmalige staatssecretaris Mr. C. E. Schelfho.ut verzocht.

De aanbieding ging van een advies van bestuurszlJde vergezeld over de inter-
pretatie- van de verkregen uitkomsten. In Juni rdeelde de Ministeh mee dat NJ met
het voorstel akkoord ging om, in de vorm van een bondige en eenduidige semen-
vatting, het rapport te publiceren.

6. Voorts is In maart het verzoek van de Minister van Onderwijs en Weten-
schappen ontvangen hem voorstellen te willen doen over een verbetering van het
financieringssysteem ter bevordering van het onderzoek van het onderwijs, mede
ter verkrijging van een garantie voor continuiteit in een onderzoeksprogramma dat
op beleidsbehoeften is afgestemd.
Over de wiJze waarop aan dat verzoek is voldaan, wordt verwezen naar hoofdstuk
2, punten 2.1.4 en 2.2.

7. .Eveneens in maart is aan de Minister voor het Wetenschapsbeleld de beant-
woording van een aantal Vraagpunten over de Organisatie van het Wetenschaps-
beleid" verzonden. Hiertoe was door de genoemde Minister verzocht In het kader
van een door hem ingestelde enquete, die in hoofdzaak betrekking had op de
organisatie van het wetenschappelijk onderzoek. .

8. In april werd, daartoe door de Werkgroep organisatie Onderwijskundig Onder-
zoek met betrekking tot de Kunstzinnige Vorming verzocht, een krItisch oordeel
gegeven over de door deze Werkgroep- samengestelde nota, getiteld: Modellen
voor de organisatie van onderzoek met betrekking tot de kunstzinnige vorming".

9. In mei Is het door de Minister van 'Qnderwljs en Wetenschappen verzochte
commentaar geleverd op ziJn discussienota, getiteld: Naar een structuur voor de
ontwlkkeling en vernieuwing van het primair en secundair onderwijs".
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10. Van ministeriele zijde is in dezelfde maand aan het--tierstuur van S.V.O.
verzocht advies uit te brengen over het, door de Gf rfcderzoeksgroep Participatie-
Onderwijs opgestelde werkplan voor de periode juli 1974/juli 1975. Voor dit
advies, dat begin juli is verstrekt, zij verwezen naar paragraaf 3.5 van dit hoofdj
stuk, handelende over onderzli'n samenhang met experimenten".

11. Medio september deed de M-Aster van Onderwijs en Wetenschappen me
eling van zijn voornemen tot instelling van een Adviesgroep leermidde10",
met het verzoek een vertegenwoordiger van S.V.O. in deze adviesgroep' aan
te wijzen. Geantwoord is dat reeds enkele door S.V.O. gesubsidieerde projeoten
op het terrein van de leermiddelen in uitvoering waren, maa4-dat no z,eer weinig
concrete gegevens uit onderzoek op dit terrein beschikbaar waren, zodat het
moeilijk zou zijn zich nu al een oordeel te vormen over de aard van+ leerboeken
en de didactische kenmerken waaraan deze moeten voldoen,
Nochtans is de uitnodiging van de Minister aanvaard en werd een medewerker
van het S.V.O.- bureau aangewezen om in de adviesgroep zitting te nemen.

12, Begin november werd de S.V.O. in kennis gesteld van het plan van ,de
Minister an Onderwijs en Wetenschappen in Hoevelaken een geografische
concentrate tot stand te brengen van een aantal instellingen in de verzorgings-
sector van het onderwijs. Verzocht werd om een vertegenwoordiger van S.V.O.
te doen participeren in een werkgroep, waarin dit p'an zou kunnen worden uit-
gewerkt en geconcretiseerd. Op dit verzoek tot deelname aan deze werkgroep
is positief ger'eageerd, met de aantekening erbij dat die deelneming geen prin-
cipiele stellingname inhield ten aanzien van een eventuele verhuizing van de
S.V.O.

13. In 'december is, mede op verzoek van het Institutenoverleg zie hoofdstuk
2,* punt 2 , de Minister van Onderwijs en Wetenschappen geattendeerd op de
gang van zaken met betrekking tot een door hem geentameerd evaluatie-onderzoek
van de nieuwe lerarenopleidingen. Daarbij is een voorstel gedaan over de wijze
waarop een dergelijk type van beleidsonderzoek, met inschakeling van de S.V.O.
en het Institutenoverleg,. het beste zou kunnen worden aangezet, gepland en
uitgevoerd.

14. Dgarnasst is in december een uitvoerige kritische beschouwing over de
Ontwerp-sptuten van de Stichting voor de Leerplanontwikkeling (S.L.O.), waaraan,
in de vorm van een bijlage van het Verslag van een mondeling overleg d.d.
11 september 1974 Van de Vaste Commissie voor onderwijs en wetenschappen
van de Tweede Kamer met de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, was
kennisgenomen, aan de leden van deze Commissie aangeboden en naar de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen verzonden.

3.8 Internationale aangelegenheden

In het contact met het Centre for Educational Research and Innovation (C.E R.r.)
van de 0.E.C.D. te Parijs lag in het verslagjaar het hoofdaccent op de participatie
in de activiteiten van het te Oslo 9evestigde centrum voor International Mana-
gement Training for Educational Change" (I.M.T.E.C.).
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De voorzitter van de hiervoor in ons land functionerende stuurgroep, prof. dr. E.
Velema, was in 1974 tevens voorzitter van de Internationale. Directing Group van
de I.M.T.E.C.
De samenstelling van de Nederlandse Stuurgroep bleef gelijk aan die in 1973,
met uitzondering van de vertegenwoordiger van de landelijke Pedagogische
Centra, de heer H. J. Jacobs jr., .die vervangen werd door de heer H. K. F.
Kaldenbach.

De Stuurgroep verzorgde in 1974 de deelname aan de volgende drie IMTEc-
cursussen, die door respectievelijk vier, twee en nogmaals twee Nederlanders
uit de kringen van innovatie, opleidingen en onderzoek werden bijgewoond:

mei 1974, Lofthus, Noorwegen: Management of Change: Elementary Educa-
tion;
juni 1974, Sevres, FrankrUk: een Franstalige cursus over Management of
Educational Change.;

november/december 1974, Dokka, Noorwegen: Seminar on critical processes
in educational change.

Daarnaast vond uitvoerig beraad pleats- over een Nederlandse follow-up van de
IMTEC-cursussen. Deze lokam nog niet tot stand omdat geen duidelijkheid
bestond over de doeigerichtheid van deze cursussen. Ze hadden tot dusver
meer het karakter van analytische studies van innovatieprocessen, dan van een
training in management of educational change.
Besloten werd daarom eerst een inventarisatie te laten maken van de manage-
mentproblemen die bIj het proces van onderwijsVerandering in het geding zijn.
Deze studie is verricht door de 'heer J. A. Brands, die door het A.P.S. hiervoor
werd beschikbaar gesteld.

2. Wat de internationale samenwerking betreft in het verband van het Committee
for Educational Research van de Council for Cultural Cooperation van de Read
van Europa te Straatsburg, Ran in de eerste pleats worden gewezen op de
S.V.0.-publikatie Educational Research in the Netherlands, september 1970

gseptember 1972, die begin 1974 is verschenen.
Met de voorbereiding van het vervoig hierop over de periode september 1972
september 1974 ie aan het einde van het verslagjaar begonnen. Men zie hiervoor
paragraaf 3.7 van dit hoofdstuk, punt 4.
Daarnaast is nog in hetzelfde verband vermeldenswaard het vanuit het laatst-
g$noemde Committee genomen initlatief om tot een nieuw systeem voor onderwijs-
documentatie te komen in West-Europa, ter vervanging van het verouderde U.D.C. -
systeem en als tegenhariger van het Amerikaanse ERIC- systeem. In dit zgn.
EUDISED-project is op experimentele basis een begin gemaakt op het terrein
van de onderwijsresearch,A0araan door het hoofd van de dienst Documentatie
an Informatie van het S.V.GGburbau is deelgenomen.

3. Tenslotte wordt opgemerkt dat, evenals rn voorafgaande Jaren, ook in 1974,
met financiele steUn van S.V.O.- zijde, door verschillende onderzoekers aan nog
andere buitenlandse activIteiten op het terrein van Het Oncierzeek en ontwikke-
lingswerk ten dienste van het onderwijs werd deelgenomen; men zie hiervoor
hoofdstuk 5, punt 5; lijst van congressen, conferenties en studiereizen.
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Financleel beheer

4.1 Financleel overzicht 1974

4.1.1 Staat van fasten en ,baton dienstjan 1974

4.1.2 Toelichting bij de staat van lasten en baten dienstjaar 1974

4.2 Overzicht projectfinanCiering 1974 ' .
4.2.1 Overzicht van toegekende subsidies near soorten van on-

derwijs sedert de oprichting van de Stichting

4.2.2 Jaaruitgaven voor in 3974 in ultvoering zlJnde proJecten,
geraniischikt near soorten van onderwije
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4.1 Financieel overzlcht 1974

4.1.1 Staat van !Elston on baton dienstjaar 1974

Lasten

I ProJectfinanciering actohoc

HI Programmafinanclering

V Toeslagfinanclering Instituten

VII Internationale samenwerking

VIII Andere activiteiten

IX Bestuur en bureau

Niet ten !este van 1974 verbruikte subsidie

f 7.167.742,01

839.960,21

148.213,58

37.351,26

319.299,57

1.274.548,36

880.778,

Subtotaal f 10.667.892,99 .,

Kosten van acttifiteiten buiten de begroting:

II Expehment-financiering ad hoc f 455.787,13

IV Financiering experlmentele overdracht S.V.0.-proJecten 394.50730

)ubtotaalS f 850.294,43

ti
Totaal generaal f 11.518.187,42

4.1.2 ToellchtIng by de Staat van lasten err baten over het dlenstiaar 1974

Post I Deze post heeft'Vetrekking op de financiele steunverlening aan research-
proJecten, die werden toegekend In de Jaren 1966 en 1968 tot en met 1974.

De specificatle van dit bedrag Is als volgt:
Projecten, toegekend In 1966 f 110.526,08
ProJecten, toegekend in 1968 1.026.388,42
Projecten, toegekend In 1969 312.951,39
Projecten, toegekend in 1970 6.213,77
Projecten, toegekend In 1971 1.308.426,24
Projecten, toegekend in 1972 634.895,91
Projecten, toegekend In 1973 2.872.907,84
Projecten, toegekend In 1974 895.432,36

tr

f 7.167.742,01
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Baten

XI RiJkssubsi e 1974 f 10.493.000,

XII Rente 140.314,34

XIII Opbrengst publikaties 26.732,59

XIV Opbrengst door Instituten overgenomen inventaris 600,
XV Diverse baten 7.246,06

Subtotaal f 10.667.892,99

Opbrengsten voor activiteiten buiten de begroti99:

II Experiment7fInanciering ad hoc

JV Financiering experimentele overdracht S.V.O. -projecten

SubtotaaI

f 455.787,13

394.507,30

f 850.294,43

Totaal generaal f 11.518.187,42

Post II en IV Kosten en opbrengsten van activiteiten buiten de begroting. Met
het Ministerie van OnderwiJs en Wetenschappen is overeengekomen dot post II
Experiment financlering ad hoc" en post IV Financiering experimentele over-
dracht S.V.O. -projecten" als P.M. posten op de S.V.O. begroting 1974- zouden
worden geplaatst. De met instemming van het Ministerie op deze posten to .maken
kosten zouden buiten de begroting aan de S.V.O. worden vergoed.
Deze vergoeding betreft
ad II: bekostiging van de Onderzoeksgroep Participatie-onderw9s.
ad IV: de bekostiging van de onderzoekskosten van, het innovatieepject IN 83

(Programma gediffarentleerd onderwlJs aan kinderen van minstge-
schoolden in de IeeftlJdsgroep van 5-8 Jaar);
de bekostiging van het innovatleproject IN 101 (Engels in het basis-.
onderwlJs).

24
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Post ill Deze post heeft betrekking op een zestal programmeringsprojecten.

Post V In het verslagjaar kwamen 2 instituten in aanmerking voor toeslagfinan-
cienng t.b.v. de administratieve en inhoudelijke coOrdinatie van hun projecten-
bestand.

Post VII Op deze post zijn voornamelijk de kosten voor het IMTEC- project
van het C.E.R.I. en de met rift project samenh6angende buitenlandse dienstreizen
geboekt, te weten:

7 deelneMers van de IMTEC-cursussen te Oslo.
5 bijeenkqmsten te Parijs.

De kosten van de door de S.V.O. gefiriancierde research-activiteiten die in inter-
nationaar verband zijn verricht, werden in projectvorm geadministreerd en zUn
als.zodanig onder I Projectenfinanciering ad hoc" opgenomen.

Post VIII De kosten voor Andere activiteiten" kunnen, worden onderverdeeld in:

StudiebUeenkomsten f 6.756,60

Publikatie en voorlichting 25.013,62

Documentatie en literatuurrecherche 154.357,52

Adviezen ad hoc 133.169,83

f 319.299,

Post IX Mede door vacatures in de personeelsbezetting zUn de kosten beneden
het begrote bedrag gebleven.

Post XIII Op deze post staan de opbrengsten verantwoord van door de S.V.O.,
gesubsidieerde publikaties en van publikaties, voortkomend Litt door de S.V.O.
gesubsid?eerde projecten. q

Post XIV .Goederen, die voor projecten van (para)-universitaire instituten zUn
aangeschaft en na afloop van deze projecten niet op korte termUn in andere
S.V.O. - projecten konden worden aangewend, werden rekening houdend met
een normale ijaarliJkse afschrljving aan bedoelde instituten .doorverkocht.
be opbrengsten hiervan staan op post XIV verantwoord.

Post XV Het saldo van deze post heeft bUna geheel betrekking op van projecten
terug ontvangen of terug te ontvangen subsidies, in verband met aan bedoelde
projecten terugbetaalde gelden door de belastingdienst of de bedrUfsvereniging.

28
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4.2 Overzicht projectfinancierIng 1974

4.2.1 Overzicht van toegekende subsidies near soorten van onderwijs sedert
de oprichting van de Stichting ')

OrfderwiJssoorten 1966. 1967 1968 1969

I PeuteronderwiJs
II Integratie peutee-

. kleuteronderwljs
III Kleuteronderwijs
IV Integratie kleuter-

bpsisonderwijs 928 3614
V Basisonderwijs 711 1807 2729 4787

VI Buitengewoon 4
onderwiJs 172 42 2

VII Integratie basis-
vobrtgezet onderwiJs,
Incl. brugjaar

VIII M.A.V.O., H.A.V.O.,
V.W.O.

IX Lager, middelbaar-
en hoger beroaps-
onderwijs, excl.

359 1558

227 870 1436 3483

1970 1971 1972 1973, 1974

473 536

2399 4626

441 28 22

9420 11856 14202 712334 9356

6720 10697 15081 14840 12904

115 '273 342. 462 1078

2518 508, 7259 7808 7167

4348 4748 4821 5434 4945.

docentenopl. 189 609 840 1099 767

X Voortgezet onder-
wiJs, algemeen 646 180 216 1103

X1 Onderwijs, t.b.v,
3- 6 4- tot 16-
jarigen 83 305 155 438

XII Docentenopleiding,
Inc!, voortgezette
scholing e 108 373 422

XIII Part-time ondorwijs,
met inbegrip van
partcipatie- onderwiJs

XIV Wetenschappelijk
onderwiJs 14 344 673 1743 375

XV Onderwijs buiten /". .

schootverband 20

XVI Diverse schooltypen,
d.w.z. meer dan 66n
dan wel niet van
toepassing 8 509 1989 792 977

Totaal 1149 5040 9589 17842 27203 39089 254425

Allo bodrogon x 100

/

314

386 2564

108 397

434 523

1 9

3632 3005

2321 4897

5114 102,6

2777 1886

22

386 3709

4381 8343

65532 88580
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4.2.2. laaruitgaven van in 1974 in uitvoering zijnae projecten, gerangschikt "naar
soorten van onderwijs 1) 2)

II Integratie Peuter-Kleuteronderwijs

Nr. Aanvrager

0001 Stichting Kreche en We-
tenschap Amsterdam en
Stichting Kohnstarnm-in-
stituut voor Ondervyijsre-
search aan de Universiteit
van Amsterdam

0261A Stichting Kohnstamm-inati-
tuut voor Onderwijsre-
search aan de Universiteit
van Amsterdam

0270 Vakgroep Ontwikkelings-
psychologie aan de Katho-
lieke Universiteit te Nij-
megen

0301 Stichting Kohnstamm-insti-
tuut voor Onderwijsre-
search aan de Universiteit
van Amsterdam

Totaal

III Kleuteronderwijs

0296 instituut voor Toegepaste
Psycho logie te Nijmegen

Totaal

Onderwerp

Studie ter inventarisatie en analyse v
I
ah,

"problemen, verbonden aan een-verlaging
van de toelatingsleeftijd voor het :kleu-
teronderwijs

Uitgave van een samenvatting van de
resultaten van het project .Studie ter
inventarisatie en analyse van problemen
verbonden aan een verlaging van de toe-
latingsleeftijd voor het ,Kleuteronderwijs"
(S.V.0.-project 0261)

Onderzoek naar stimulering van de so-
ciale ontwikkeling in het onderwijs (Role
Taking Test")

Onderzoek%aar opvoedingsmotieven die
ouders en verzorgers er toe beweben of
er van weerhouden hun kinderen, kinder
centre en kleuterscholen te laten bezoe-
ken

Evaluerende literatuurstudie met betrek-
king tot het onderzoek taalvaardigheid
van kleuters"

alle bedragen x 100
2) met ultzondering van projecten (zoals aangegeven in hoofdstuk 5), waarvoor geen subsidie

werd gebrulkt ten laste van 1974.
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1968 1969 1970 1971 1972 - 1973 1974
...

1456 205

57

943 2661

1703

- 2389 4626

28 22

28 22

28
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ti ikt)
IV Integratie Kleuter-basisonderwijs

Nr. Aanvrager

I N83 *Stichting Onderzoek Leer-
moeilijkheden Utrecht; Ver-
eniging de Samenwerken-
de Landelijke- Pedagogi-
sche Centra; Werkver-
band van Plaatselijke en
Regionale Onderwijsad-
viesdiensten

083 Stichting Onderzoek Leer-
moeilijkheden, Utrecht

OF 128B Stichting Kohnstamm-insti-
- tuut voor Onderwijsre-

search aan de Universiteit
van Amsterdam

0133 Research Instituut voor het
Onderwijs in het Noorden
te Groningep

0181 Stichting Onderzoek Leer-
moeilijkheden, Utrecht

As"

0206 Stichting Onderzoek Leer
moeilijkheden, Utrecht

Subtoiaal

32

23

Onderwerp

Programma gedifferentieerd onderwijs
voor kinderen van 4-8 jaar (het. zg.
GEON-project)

Uitgave van de hekiene versie van het
programma Voorbereidend Rekenen",
voortkomend ,uit het project: Het ontwer-
pen en beproeven van een compensatie-
programme in de kleuterschoolfase, ten
behoeve van kinderen uit de, sociaal-eco-
nomisch gezien,. meest kwetsbare bevol-

. kingslaag

Voorbereiding verspreiding van het
KIOSK-werkplan

Ontwikkeling van een (extern en intern)
arganisatiemoder met varianten voor het
Rleuter- en basisonderwijs ten plattelande

'Project voor het ontwikkeien en beproe-
ven van optimale condities om de onder-
wijsdoelen van het basisonderwijs te
realiseren met van huis uit friestalige kin-
deren' in overwegend friessprekende
plaatsen
Fase I Startonderzoek:
naar de beheersing van het nederlands
bij friessprekende kinderen als faktor in
de schoolbekwaamheid

Onderzoek naar de effecten van drie ge-
controleerde onderwijsprocedures op Viet
getaibegrip vary 5- en ,6-jarigerr,

ideptiteitstraining, verzamelingen en
relaties)
(Voortzetting project 0136)



1968

1

1969 1970 1971 1972 1973 _1974

926 1287 614

- - 47

288 1147

1895 3061 3202 3645 2415

400 946 1289 1518

507 633 50

237 1895 3461 5581 7142 5791

33
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IV vervolg Integratle Kleuter-basisonderwljs

Nr. Aanvrager,
,

Transport

0217 Stichting voor het ontwer-
pen en toetsen van func-
tietrainingsprogramma's
(i.o.), Tilburg

0241 Nijmeegs Instituut voor
OnderwiJsresearch' en NiJ-
meegse Centrale voor Dia-
lect- en Naamkunde aan
de Katholieke Universgteit
te Nijmegen

0274 Nederlands Instituut voor. Praeventieve Geneeskunde
te Leiden

Totaal

34

31,r,

Onderwerp

Evalueren van het trainingsprogramma
voor het struktureren van de visuele en
auditieve waarneming, dat bestaat uit de
onderdelen: analyse van komplexe figu-
ren en figuur-achtergrond-relaties, trai-
ning van het sohema der ruirnteliJke coor-
dinaten, informatiewinning uit volgorde
-effecten en Intermodale koppeling van
visuele en auditieve waarneming

Studie ter voorbereiding van een onder- -
zoek van de Taalsituatie in Kerkrade e.o.
speciaal ten behoeve van het onderwiJs
op de basisscholen

VroegtiJclige herkenning van en hulp aan
kinderen (4-8 )aar) die op enigerlei wiJze
vastlopen in het ondbrwlis

'77



196g 1969 1970 1971 1972 1973 1974

237 I 1895 3461 5581 7142 5791

110 256 101

1224 1667

109 1797

237 1895 3461 5691 N. 8731 9356

0

N

32F,
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, -
V BasIsonderwlis

Nr. Aanvrager

033 Stichting Kohnstamm- insti -I
tuut voor OnderwUsre-
search aan de Universiteit
van Amsterdam .

IN101 Psychologisch Laborato-
rium aan de Rijksuniversj,-
telt te UtreCht

0102 Instituut voor Sociale Psy-
gologie aan de RUksuniver-
siteit te Utrecht

0134 Stichting Onderzoek Leer-
moeilUkheden, Utrecht

0186 Stichting Onderzoek Leer-
moqllijkheden, Utrecht

0204

O

Stichting Onderzoek Leer-
moeillficheden, Utrecht

2)

0257. Stichting Research Instl-
tuut voor de Toegepaste
Psxchologie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam

0259 Stichting Research Instl-
tuut voor de Toegepapte
Psychologle aan de Uni-
versiteit van Amsterdam

Subtotaal

36

33

Onderwerp

Rekenproject basisonderwijs: ontwikke-
ling van een handboek van het rekenon-
derwijs voor de leerkracht in de basis-
school

Experimentele lnnovatie van het project
Engels in het basisonderwijs

4-

Analyse van de sociaalpsychologische
processen bU het relatief geringe school-
succes van kinderen uit het handarbei-
dersmilieu in het basisonderwijs

Voortzetting van onderzoek naar de pro-
blemen welke zich voordoen blj het in-
voeren van een bepaald differentiatiemo:
del In het basisonderwijs jbinnen het lees-
taalgebied In het tweede IeerJaar)

Project aanvankelljk leesonderwljs. On-
derzoek naar de wijzen waarop een be-
paalde methode voor het aanvankelljk
lezen door de onderwijegevenden gehan-
teerd worth, en de samenhang tussen de
gebruikswijzen en de lees -taal-prestaties
en de lees}nteressEI van de leerlingen,

Opderzoek naar de differentiatle van het
aanvankelljk lezen binnen het kader van
de schoolbegeleiding

Voorstudie: beoordellng van leerboeken

Verrichten van een empirlsch doelatellIn-
genonderzoek voor het moedertaalon-"
derwijs.
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1968 1969 1970 1971 1972 . 1973

1340 1493 1738 1789 -1408 2007

89 388 427 543 1478 1 1403

147 572 674 496 25 320

479 1494 1752 608 575 ___

t

6 o

Off

50 2237 2045

226

693

544

1576 2932 4333 - 4630- 5756 7813

t 6

1974

1105

3331

156

184

4

2361

1025

1985

10151

37



V vervoig Baslsondenritis

Nr. Aanvrager

Transport

0269 J. A: M. Carpay, Utrecht

0275 DIdactisch InstItuut aan de
Vrlje Univers Itelt van Am-
sterdam; Instituut De Vooys
voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde aan de Rijks-
universitoit te Utrecht;
Psychologisch Laborato-
rium aan de RlJksuniversl-
sitelt te Utrecht

0276 StIchtIng Research Insti-
tuut voor de Toegepaste
Psychologies aan de UnI-
versiteit van Amsterdam

0290 . InstItuut voor Cognitleon-
derzoek aan de Universi-
telt van Amsterdam

0298 Vakgroep OnderwiJskunde
van de subfaculteit der
Pedagoglsche en Andra-
goglsche Wetenschappen
van de Katholleke Univer-
siteit te Nijmegen

'0302 Vakgroep Onderwijskunde
van de subfaculteit der Pe-
dagogisghe en Andragogi-
ache Wetenschappen van
de Katholleke UnlversItelt
te Nijmegen 'en het Katho-
Ilek Pedagogische Cen-
trum te 's- Hertogenbosch

Totaal

38

Onderwerp

PublIkatie eindrapport project 0101 En-
gels In het baslsonderwijs"

Receptieve Taalbeheersing

Evaluatle van Schoolkeuze-advlezen.
Resultaten-controle met betrekkIng tot
differentlatle-onderzoek aan het eind van
de lagers school

Een onderzoek naar het NOT-programme
wiskunde voor de tweede kias basis-
school

Onderzoek naar de doelotellIngen van
een aantal systemqtIsch ontwIkkelde lees-
programme's voor de basIsschool

Voortgezet Onderioek Interactie- analyse

.316



1968 1969 1970 1971 1972 1973 .1974

1576 2932 4333 4630 5756 7813 10151

50

- - 80 1084

22 I 60

1 992

293

274

1576 2932 4333 46300 5756 0916 12904
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VI Bultengewoon onderwljs

N r. Aanvrage,r

0149 Vakgrorip OnderwUskunde
van de subfacultelt der
Pedagogische en Andra-

_gogische Wetenschappen
van de Katholieke Univer-
siteit te NlJmegen

0235 Stichting Onderzoek Leer-
moeilUkheden, Utrecht

0245 Instituut voor Orthopeda-
gogiek aan de Katholieke
Universiteit te NUmegen

0307 J. Risqns, Utrecht

Totaal

40

Onderwerp

IJking van studietoetsen met betrekking
tot de leesvaardigheid van blinde kinde-
ren in het basisonderwUs en een explo-
ratief onderzoek naar de factor-en die de
leesvaardigheid van blinde kinderen beiin-
vioeden

Onderzoek naar de rol van auditieve fac-
toren bIJ het ontstaan van leesmoellUkhe-
den

Psycholinguistische test voor leergestoor-
de kinderen

Ultgave van het eindrapport project 0235
Onderzoek naar de rol van auditieve
factoren bIJ het ontstaan van leesmoellUk-
heden"



1968 1969

4

1970

115

115

1971

114

114

3

1972

202

1

1973 1974

85

426

377

888

16

105

914

43

1078
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VII Integratie Basis-Voortgezet OnderwlJs, Incl. brugjaar

Nr. Aanvrager

OF89 Research Instituut voor het
OnderwiJs in het Noorden
to Groningen

0168 Stichting 'Research Insti-
tuut vdor de Toegepaete
Psychologle aan de Uni-
versiteit van Amsterdam

0185 Laboratorlum voor Psycho -
fyslologie en het Coronel
Laboratorium voor Arbeids-
hygiene aan de Universi-
teit van Amsterdam

0230 Stichting Research Insti-
tuut voor de Toegepaste
Pelichologie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam

0266 Stichting Research Insti-
tuut voor de Toegepaste
Psycho!ogie aan de Uni-
versitelt van Amsterdam in
samenwerking met het Ka-
thollek Pedagogisch Cen-
trum to 's-Hertogenbosch

Totaal

42

Onderwerp

Het ontwikke1en van een. model en orga-
nisatievorm voor curriculumonderzoek en-
ontwikkeling, aan de hand van een em-
pirisch curriculum voor sociale wereld-
orientatie, t.b.v. de didactische aanslul-
ting tussen basis- en, voortgezet onder-
wijs
(LEDO-project)

Gedifferentleerd aardriJkskunde- onderwiJs

Onderzoek betreffende de invloeld van
extra lessen lichamellike oefening op
lichameliJkb en geesteliJke groel en ont-
wikkeling van leerlingen uit brugldassen
van een school voor v.w.o. en h.a.v.o.

--y

Evaluatie van een model k'oor cjgdifferen-
ii0Kdonderwijs binnen hgterogene brug-
klaY i het-blizonder voor het vak wiskun-
de P.

Vooronderz ek near interne differentiatie
in het brug ar gebaseerd op de princlpes'
van de L aming for Mastery Strategy"



TJ

1968 1969 1970 1971\ 1972 1973 1974

219 950 2108 1 3851 5347 5871 5234

365 285 49

76 275 372 20

485 1159 945

4.5

194 968

219 950 2108 4292 6392 ... 7645 7167

111

43
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VIII M.A.V.O., H.A.V.O., V.W.O.

Nr. Aanvrager

092 Technische Hogeschoot
Twente, Leerstoel voor al-
gemene en vergelijkende
onderwijskunde

0213 Commissie biteitierrirgFing
,Leerplan Natuurkunde,
Naarden

0238 I nstituut voor Arbeids-
vraagstukken aan de Ka-
tholieke Hogeschool
Tilburg

0240 Stichting Research Insti-
tupt voor de Toegepaste
Psychologie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam

0252 Instituut voor Toegepaste
Taalkunde an de Rijks-
universiteit te Utrecht

0254'

ki
0255

0256

0293

0304

44

Totaal

lnstituut voor Toegepaste
Taalkunde aan de Rijks-
universiteit te Utrecht

Laboratorium voor Psycho-
fysiologie en het Coronel
Laboratorium aan de Uni-
versiteit van Amsterdam

Nijmeegs Instituut voor
Onderwijsresearch

Stichting Research Insti-
tuut voor de Toegepaste
P$ychologie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam

Irratituut voor Toegepaste
Taalkunde te Groningen en
Instituut voor Toegepaste
Taalkunde te NUmegen

Onderwerp

Onderioek naar het ontwerp n, gebrul-
ken, toetsen en omwerken van een
empirische inleiding in de Scheikunde
(v.w.o.)

Project Leerplanontwikkeling Natuurkun-
de (PLON-project)

Voorstudie voor ecollenderzoek naar de
effekten. van interne democratiserings-
maatregelen in het algemeen voortgezet
onderwijs

Publicabel maken van studieresultaten
van het Nederlandse aandeel blj het In-
ternational Educational Achievement Pro-
ject"

Een onderzoek betreffende het testen van
spreekvaardigheld in een vreemde taal
i.c. Frans op het niveati eind V.W.O. en
eind H.A.V.O.

Project Sch rijfvaard ig held

I4chamelijke Oefening (Fase I: ontwikke-
ling van Meetinstrumenten)

Interacties tussen instructiestijlen en leer
ngkaaktersteken met betrekking tot het

lesrendemertt bij het H.A.V.O.

Inventarisatie en evaluatie van school-
onderzoekmethoden voor het vak Neder-
lands op het H.A.V.O.

Vocabulaire-afbakening Frans, Duits, En-
gels



1968

120

1969

322

1970

534

1971

618

--1

1972

783

1025 .

1973

1045

1543

1974

854

38

323 241

826 251

401

72 217

97 341

- - - - 921 2350

- - - - - -'214

- - - _ 38

120 322 534 % 618 1808 4827 4945
,

45
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IX Lager,Middelbaar en Iloger Beroepsonderwijs, excl. docentenopleiding

Nr. Aanvrager

0188 Psychoiogisch Laborato-
rium aan de Universiteit
van Amsterdam, afdeling
Ontwikkelingspsychologie

0224 Bosbouv_v en Cultutrtech-
nische School, Arnhem

0258 Vakgroep OnderwUskunde
van de onderafdelina Wijs-
begeerte en Maatschappij-
wetenschappen van de
Technische Hogeschool
Twente te Enschede

0273 Instituut voor Toegdpaste
Sociologie te Nijmegen en
de Stichting Wetenschap-
lpelijk 'Onderzoel vakcen-
trales te Utrecht

0330, Vakgroep 0,nderwijskunde
1 van de ondarafdeling WiJs-

begeerte en Maatschappij:
wetenschappen van de
Technische 'Hogeschool
Twente te Enschede

Totaal

46

43.

Onderwerp

Onderzoek naar de' nvioed van verschil-
lende vormen van gedragsveranderingen
van docenten in het lager beroepsonder-
wijs op leergedrag en leermotivatie van
de leerlingen, en wel bU uiteenlopende
intensiteit van de begeleiding biJ het tot
stand komen. van die gedragsveranderin-
gen lease I)

Pilotproject oriderwljs yreemde talen in
het hoger agrarisch onderwiJs,

Een onderzoek naar het praktijkjaar in het
H.T.O.

De ontwikkeling van een meetinstrument
voor het vaststellen van de mate waarin
met name het L.B.O. voldoet aan de voor-
bereiding op het fonctioneren in de ar-
beidsverhoudingen, mime! binnen als bui-
ten het bedrijf en op het algemeen maat-
schappelUk leven, voor zover dat gerela-
teerd is aan de-.wbeidssituatie en de ar-
beidsverhoudingen

Een onderzoCk naar de doelstellingen van
het Middelbaar Technisch Onderwljs en
de betekenis van de praktUktijd biJ de
realisering van die doelstellingen



1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

520 1390 2146 2890

673 142 138

516 1578

- - - - 1085

231

520 2063 2520 5922

\\.

47
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X Voortgezet Onderwijs Algemeen

Nr. Aanvrager

0229 $tichting Research Insti-
tuut voor de Toegepaste
Psychologie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam

0249A Instituut vpor Toegepaste
Sociologie to Nijmegen

0249B Instituut vcior Toegepaste
to Nijrne5gen

0284 Vakgrpep Toegepaste Taal-
kunde Technische Hoge-
school, Delft; Talenlabora-
torium aan de Rijksuniver-
siteit to Leiden

0305 Nederlandse Vereniging
voor Management (NIVE)
to 's-Gravenhage

Totaal

48

4,5

Onderwerp

Het diagnostisch ge6rulk van studietoet-
sen (Testing for Mastery) in het Wiskun-
de-onderwijs in de lagere kiassen van het
L.B.O., M.A.V.O., H.A.V.O. en V.W.O.

Onderzoek naar de belangstelling voor
en de behoefte aan vreemde-talen-onder-
wijs in het voortgezet onderwb

Onderzoek naar de determinanten van de
keuze van Moderne Vreemde Talen in het
eindexamsnpakket door A.V.O.- Ieerlingen

Onderzoek 'met b
van een aantar bi
wits gebruikte Fr

hulp van de computer'
het voortgezet onder-
se cursussen

Inventariseren van management-proble-
men van scholengemeenschappen



1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

268 1089 1832

952
46 1232

1752
,

332

4

29

314 2321 4897

4 G

49



XI

Nr.

OnderwIjs t.b.v. 3- a 4- tot 16:jarigen

Aanvrager

,
0198 Pedamisch-Didactisch In!."

stituut voor de leraarsop-
lelding aan de Rijksuniver-
sitelt te Utrecht

0198A Pedagogisch-Didactisch In-
stituut voor de leraarsop-
lelding aan de Rijksuniver-- ,, . r 1,1trecht

P228 Stichting Onderzoek Leer-
moellijkheden, Utrecht

0243 Research Instituut voor het
Onderw(Js In het Noorden
te Groningen

0260 Nijrneegs Instituut voor
Onderwljsresearch

P262 Vakgroep. Onderwijskunde
van de subfaculteit der
Pedagogische en Andra-
gogische Wetenschappen
van de Katholieke Univer-
siteit te Nijmegen

P263 Research Instituut voor het
OnderwiJs in het Noorden
te Groningen

Subtotaal

50

47

Onderwerp

Ontwerpfase van een biJscholingsexperi-
ment waarbiJ een longitudintiel en latitudi-
naal samengestelde groep van leerkrach-
ten, die zich .bezighouden met moeder-
taalonderwijs, leert werken met het sys-
teem van moedertaalplanalternatieven
(symowa):
LOLA-experiment

Uitvoeren en evalueren van een inservice-
tralningsprogramrna, waarbiJ teems ' van
leerkr.achten uit verschIllende schooltypen,
die zich bezighouden met moedertaalon-

leren werkeh'met On communIcd-
ren over een systeem van moedertaal-
werkplanalternatleven (symowa)

Een studio over wereldoritintatie

Onderzoek near het funktioneren van
handleidingen bij leerboeken

Terugsplegelingsprocedure (het geschikt
maken van een bestaand observatie -in-
strument voor gebruik in de praktiJk)

VOoretudie OpleldIngsproblematlek"

Voorstudie Structuur en' Intern-organise-
torlsche vormgeving van het onderwljs
voor 3- a 4- tot 16-jarlgen"



7
1969 1970 1971 1972 1973 1974

3 739 , 477

571

1262 1657

452 72

330 1883

199 514 505

267 2189

3 759 3564 8254

51

4 8



XI vervolg OnderwlJs t.b.v. 3 a 4- tot 16- jarigen

Nr. Aanvrager Onderwerp

Transport

P285 Stichting Onderzoek Leer- Curriculumontwikkeling en curriculumon-
moeilifkheden, Utrecht derzoek

P297 Intersubfacultaire Vakgroep Voorstudie Media en onderwiisontwik-
OnderwiJskunde uitgaande keling: media in functie van de flexibilise-
van de subfaculteit der Pe- ring van het onderwkjs aan 4- tot 16-

dagogische en Andragogi- jarigen"
ache Wetenschappen en
van de subfaculteit der )'
Psychologie van de RiJks-
universiteit to Leiden

Totaal

52

4 iv



a , ' , .:e°

1968 1969 1970 1971 1972 1973 19 4

- 3 759 3564 8254

30 1560

812

759
.

359X. *10626

53

50



XII DocentenopleldIng, incl. voortgezette scholing

Nr. Aanvrager

,0336 Intersubfacultaire Vak-
,' groep Onderwijskunde uit-

gaande van de subfacuiteit
der Pedagogische en An-
dragoglsche Wetenschap-
pen en van de subfacultelt
der Psychologie van de
Rijksuniversitelt to Leiden

0237 Vakgroep Onderwijskunde
van de subfaculteIt der Pe-
dagogische en Andragogi-
eche Wetenschappen van
de Katholieke Unlversiteit

4-te Nijmegen

0312 Intersubfacultaire Vek-
groep.Onderwijskunde uit-
gaande van de subfaculteit
der Pedagogische en An-
dragogische Wetenschap-

.pen en van de subfacultelt
der Psychologie van de
'R(Jksuniversiteit to Leiden

0325 Vakgroep Onderwijskunde
van de subfacultelt der Pe-
dagogische en Andragogl-
eche Wetenschappen van
de Katholieke Unlversiteit
to Nijmegen

Totaal

51

Onderwerp

Bewerking en aanpassing van een, In de
U.S.A. ontwikkelde minicursus" ten (lien-,
ste van de pre- en in-service training van
leerkrachten

. Bewerking en aanpassing van een, In de
U.S.A. ontwikkelde minicursus" ten dien-
ste van de pre- en -in-service training van
leerkrachten

Voorbereidende. studie Onderzoek near
het effect van taakgerIcht onderwljsge-
drag"

Ontwlkkeling minlcursus Het organise-
ren van zelfstandig leren"



1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

74 899 849

R.

13 1070

ti

651

244

142

87 1969 1886

55

r;



XIII Part -time Onderwija, met -Inbegrlp van PartIcIpatle-Onderwlja

Nr. Aanvrager

P0310 Inatituut voor Toegepaste
Sociologic) to Nijmegen

P0321/ Onderzoeksgroep lartici-
74 patieonderwUs

Totaal

56

Y. 45

5 3

Onderwerp

Onderzoek voor het verkrUgen van ge-
gevens over werkende jorigeren-voer
ver- deze 'releVant zUn voor onderwUs-
voorzleningen t.b.v. werkende jongeren
(Eehite fase)

Werkplan onderzoeksgroep particIpatle-
onclerwUs



1968 1969 1970'' 1971 1972 1973

1709

1709

1974

418

4140

4558

57



,XIV Wetenschappelijk Onderwijs

Nr. Aanvrager

0155 Centrum voor Didactiek en
Onderzoek van Fee Onder-
wijs aan de Technisdhe
Hogeschool 'Twente, 'En-
schede

0187 Instituut voor Toegepaste
Sociologie te Nijmegen in
samenwerking met de Com-
missie. Funktieanalyse Ju-
risten, van het Europa-insti-
tuut der Rijksuniversiteit
te Utrecht

0199 Sociologisch Instituut aan
de , Rijksuniversiteit te,
Utrecht

0199A Sociologisch Instituut aan
de Rijksuniversiteit te
Utrecht

0199B, Sociologisch Instituut aan
de Rijksuniversiteit te
Utrecht

0199C Sociologisch Instituut aan
de Rijksuniversiteit te
Utrecht

0239 " Technische Hogeschool
Eindhoven

0300 Instituut voor Toegepaste
Sociologie te Nijmegen

\ 0309

Totaal

58

Tj. Plomp, T.H. Twente,
Onderafdeling der Toege:
paste Wiskunde

Onderwerp

Ontwerpen, uitvoeren en evalueren van
een leergang Inleiding tot de methode
van natuurwetenschappelijk onderzoek",
in het kader van de algemene propedeuse
aan de T.H. Twente

Onderzoek Funktie-inventarisatie Juristen

Universitaire Simulatie (USIM-project)
centraal team

Universitaire Simulatie (USIM-project)
Deelproject: Basismodellen

Universitaire
Deelproject:

Simulatie (USIM-project)
Wetenschapsbeoefening

Universitaire Simulatie (USIM-project)
Deelproject: Wetenschappelijk personeel

Leren technische problemen op te lossen

Onderzoek naar de relatie tussen de
academische opleiding in de pedagogiek
en andragogiek en de beroepsuitoefening
van pedagogen en andragogen

Uitgave van de dissertatie De ontwikk'e2
ling van een individueel studiesysteem;
konstnuktie en evaluatie van een cursus
wiskunde voor de propaedeuse aan, de
T. H . Twell te

i)ey



1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

- 249 316 322 58

16 387 138

50 130 120 451

- - - - - 103 2623

- - - - - 748. 3163

- - - - 68 1188

355 484

- - - - - - 372

- - - 64

- - - 299 462 2103 8541

59

5fi



XV Onderwijs buiten schoolverband

Nr. Aanvrager

0291 Stichting Kohnstamm-insti-
tuut voor Onderwijsre-
search aan de Universiteit
van Amsterdam

0303 Nederlands Centrum voor
Volksontwikkeling Amers-
foort

Totaal

Onderwerp

Onderzoek hear mogelijke oorzakeh van
vroegtijdige .studiebeeindiging in het
schriftelijk onderwijs

Het uitvoeren van onderzoek onder stu-
denten aan avondschoien voor M.A.V.O.,
.H.A.V.O., V.W.O.
(Avondscholenproject)

XVI Diverse school-typen, d.w.z. meer dan een dart wel niet van toepassing

0113A Pedagogisch Instituut aan
de Rijksyniversiteit te

,Leiden

0113B PsychOlogisch Research
Laboratorium aan de Vcrije
Universiteit te Amsterdam

0172 Research Instituut voor het
Onderwijs in het Noorden
te Groningen

0190 Stichting Research Insti-
tuut voor de Toegepaste,
Psychologie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam

0232 Stichting Research Insti-
tuut voor de Toegepaste
Psychologie An de Uni-
versiteit van Amsterdam

0281 Werkgroep Onderwijpre-
search, Amsterdam

0281 Werkgroep Onderwijsre-
search, Amsterdam

Subtotaal

60

Onderwijs met de computer

Computer Assisted Instruction (C.A.I.):
programmering van Respdnsive Environ-
ments"

Onderzoeksprojecf Vergelijkende Onder-
wijskunde betreffende het onderwijskun-
dig onderzoek en de onderwijsinnovatie
in de U.S.S.R.

Algemene leereffecten van beoefening
van het schaakspel

Ond i ssysteem.
(Ontwik eling van een theorie met als
eerste produkt een adequaat begrippen-
apparaat over onderwijssystemen)

Onderwijsresearchdagen 1974

Evaluatie erwijsresearch



1968 1969 '1970

q

1140 28 594

1140 28 594

1.971. 1972 1973 1974

77' 127 2389

1320

127 3709

2470
3171 2170 3111

1503

14 30 22 5

190 464 39

643 1159

35 149

622

3375 2664 3811 5947

61

58

11C/11



XVI vervolg Diverse school-typen, d.w.z. meer dan een dan wel niet van toepassing

Nr. Aanvrager

Transport

0294 E. Warries, T.H. Twente

P299 Stichting Research Insti-
tuut voor Toe gepaste Psy-
chologie te Amsterdam

0308 B. Creemers (Instituut voor
Pedagogische en Andra-
gogische Wetenschappen,
R.U. Utrecht)

0313 Stichting Research Insti-
tuut voor de Toegepaste
Psycho !ogle aan de Uni-
versiteit van Amsterdam

0315 B. Th. Brus en P. F. San-
ders (Vakgroep onderwiJs-
kunde van de subfaculteit
der Pedagogische en An-
dragogische Wetenschap-
pen van ,de Katholieke Uni-
versiteit te NUmegen)

0318 NiJmeegs Instituut voor On-
derwiJs Research

0326 Research Instituut voor het
OnderwiJs in het Noorden
te Groningen

0329 C.. A. C. Klaassen
(Instituut voor Toegepaste
Sociologie te Nijmegen)

0331 Stichting tot Bevordering
van het Sociaal Onder-
zoek, R.U. Utrecht

Totaal

'62

Onderwerp

Werkbezoek aan het Curriculum Center
in Israel

VoorStudie Doelen en functies van het
onderwiJs"

BUwoning van het vijfde nationale con-
gres van de International Reading Asso-
ciation" te Wenen

Onderzoek betreffende de onderwijskun-
dige aspecten van het gebruik van objec-
tieve studietoetsen

Deelname aan het Interdisciplinary Se-
minar on Reading", State University of
New York, Buffalo, U.S.A.

De survey-feedback methode. Een onder-
zoek naar de voorwaarden waaraan een
dergeliJke veranderingsmethode moet vol-
doen en de ontwikketing van het voor deze
cnethode noodzakeliJke. instrumentarium

BewegingsonderwiJs: Wensen, feiten en
mogelUkheden. Een onderzoek near de
zelfinterpretatie van het bewegingsonder-
wUs, c.q. de lichamplijke (school) opvoe-,
ding in Nederland

BUwonen van het achtste Wereldcongres
voor Sociologie, dat geentameerd is door
de International Sociological Association,
in Toronto, Canada

Post-doctoral& cursus project-leiding
gammaresearch"

r,



1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

1140 28 594 3375 2664 3811 5947

14

1676

1146- 28 594 ,3375- 2664 3811

10

166

39

196

35

28

"^32

8343

63

ail
G '



(v.

.l.

Overzicht prOjecten 1974

5.1 Onderzoeksprojecten

5.2 PrOgrammeringsprojecten

5.3 Experimentele verspreiding en experirrienten

5.3.1 OF-projecten

5.3.2 Expe'rimentele innovatieprojecten en experimenten

5.4 Participabe-onderwlisprojecten

5-5 Congressen, conferenties en studiereizen

5.6 Dissertaties en publikaties

fa

65

61



5.1 Onderzoeksprojecten

Nr. Aanvrager

033 $tichting Kohnstamm-
instituut voor Onder-
wijsresearch van de
Universiteit van Am-
sterdam

089 Research Instituut voor
het Onderwijs in -het
Noorden te Groningen

092 Technische Hogeschool
Twente, Leerstoel voor
algemene en verge*
kende onderwiJskunde

093 Instituut vocr Toege-
paste Sociologie te Nij-
megen

0102 Instituut voor Sociale
Psychologie aan de.
RiJksuniversiteit te
Utrecht

011 Pedagcigisch Instituut
A aan de Rijksuniversiteit

te Leiden

0113 Psychologisch Fje-

B search -' LaboratoriUm
an de VriJe Universi-
teit te Amsterdam

66

Onderwerp

Rekenproject baSison-
derwijs: ontwikkeling
van een handboek van
het rekenonderwijs voor
de leerkracht in de ba-
sisschool .

Het ontwikkelen van
een onderwUsleerpak-
ket voor sociale we-
reldorientatie ten be-
hoeve van de didakti-
sche aansluiting tussen
basis- en voortgezet
onderwiJs

Onderzoek naar het ont-
werpen, gebruiken, toet-
sen en omwerken van
een empirische In lei-
ding in de Scheikunde
(v.w.o.)

Longitudinaal onderzoek
schoolcarriere na het
lager onderwijs; eerste
fase

Analyse van de sociaal-
psychologische proces-
sen bU het relatlef ge-
ringe schoolsucces van
kinderen uit het hand-
arbeiderSmilleu In het
basisoriderwijs

OnderNijs' met de com-
puter

Computer Assisted In-
struction (C.A.I.): pro-
grammerIng van Res-
ponsive Environments''

6

Uitvoering

Mej. G. Boomsma

Projectteam

H. H. ten Voorde en
Werkgroep Empirische
lnleiding

J. Co Maris
J. A. Kropman

S. SoutendUk

L. de Klerk
R. van de Perel

A. Di rkzWage r
S: D. rokkema



Geplande Eindrapport OnderwlJs- Opmerkingen
tUdedour (datum) soon

Januar' 1966--'7-
1 augustus

050974 V In 1966 lopend onderzoek over-
genomen van het Ministerie van
OnderwlJs en Wetenschappen

augustus 1968i 101274 VII De len--van de eind'versiaggeving
3i tedecember, 1973 zUn ontvangen.

Voortzetting van prOject 089 els
OF 89

%,

1 I
A,/

mei 1968
augustus 1974

VIII
V

najaar 1968 260774 X Voor dit project werd in 1972,
medio 1973 1973 en 1974 geen subsidie ver-.

bruikt.
Mede-subsidient is het Ministe-
rie van Sociale Zaken

september 1968 120771 V Delen van de eindvers.laggeving
augustus 1975 121273 zIJn ontvangen

1, januari 1973-
1 januari 1977

1 Januari 1973
medic) 1976 ,

XVI

XVI

- 67



5.1 vervolg Onderzoekprojecten

Nr. Aanvrager

0133 Research Instttuut voor
het OnderwiJs in het
Noorden te Groningen

0134 Stichting Onderzoek
Leermoellijkheden,
Utrecht

0137 Pedagogisch-pidac-
tisch Instituut aan de
Universiteit van Am-
sterdam, aftteling Le-
raarsoplei ding

0149 Vakgroep OnderwiJs-
kunde van de subfacul-
teit der Pedagogische
en Andragogische We-
tenschappen van de
Katholieke Universiteit
te Nijmegen

0155 Centrum voor Didac-
tiek en Onderzoek van
het Onderwijs aan de
Technische Hogeschool
Twente, Enschede

68

Onderwerp

OntwikkelIng van een
(extern en intern) orga-
nisatiemodet met vari-
anten voor het kleuer-
onderwijs ten plattelan-
de

Voortzetting van onder-
zoek near de problemen
welke zich voordoen biJ
het irivoeren van een
bepaald differentiatie-
model in het basison-
derwiJs, (binnen het lees-
taalgebied in het twee-
de leerjaar)

OntwikkelIng, en evalu,
atie van een nieuwe di-
dactische werkwijza be-
treffende het wiskUnde-
onderwljs in het brug-
jaar

IJking van studietoetsen
met betrekking tot de
leesvaardigheid van
blinde "kinderen in het
basisonderwiJs en een
explorptief onderzoek
near de factoren die de
leesvaardigheid ' van
blinde kirlderen bein-
vloeden

Ontwerpen, uitvoeren
en evalueren van een
leergang inleidIng tot
de methode van natuur-
wetenschappelifk onder-
zoek" in het kader van
de algemene propedeu-
se aan de T.H. Twente

64

Uitvoering

Projectgroep

W. Nijhof

B. W. van der Krogt
met assistentle van het
Research Instituut voor
de Toegepaste Psycho-
logie aan de Universi-
teit van Amsterdam

M. J. C. Mommers

C. F" van der Klauw



Geplande Eindrapport OnderwIjs- Opmerkingen
tiJdsduur (datum) soort

mei 1969 IV
september 1974

jun 1969--
augustus 1974

mel 1969 VII Voor dit project werd in 1974
augustus 1973 geen subsidie verbruikt.

Januar' 1970 151173 VI GedeelteliJke eindrapporten
1 Januar' 1976a 250974 (braille-testen) ontvangen

januarr 1970
maart 1974

XIV

69

A



5.1 vervolg Onderzoekprojecten

Nr. Aanvrager

0168 Stichting Research In-
stituut voor de Toege-
paste Psychologie aan
de Universitelt van Am-
sterdam

0172 Research Instituut voor
het OnderwiJs in het
Noorden to Groningen

0180 Vakgroep Onderwijs-
kunde van de Subfa-
cultalt der pedagogi-
eche on Andragogische
Wetenschappen van de
Katholieke Universiteit
to Nijmegen

0181 Stichting Onderzoelt
Leermoeillikheden,
Utrecht

70

Onderwerp Uitvoering

Gedifferentieerd aard- M. J. G. Nuy
riJkskunde-onderwijs

Onderzoeksprojedt Ver- J. F. Vos
gellikende Ondervvlis-
kunde betreffende het
bn'derwiJskundig onder-
zoek on de onderwlis-
innovatie in 'de U.S.S.R.

IJking van een aantal
scboolvorderingentests
vopr het basisonderwijs

B. Th., Brus
M. J. C. Mommers

Project voor het ont- J. Sixma
wikkelen on beproeven A. K. de Vries
van optimale condities J. M. Wiinstra
om de onderwlisdoelen
van het basisonderwlis
to realiseren met van
hula uit friestalige kin-
deren In overwegend
friessprekende pleat-
son.
Fase I Startoriderzoek:
onderzoek near de be-
heersing van het neder-
lands bIJ friessprekende
kinderen ale faktor In
de schoolbekwaamheid

6



Geplande Eindrapport OnderwiJs- Opmerkingen
tUdsduur (datum) soort

augustus,1970-- 040473 ' VII De len van de,eindverslaggevIng
april 1973 , 020574 ziJn ontvangen. c

Voor dit project werd in 1974
geen subpidie verbrulkt

januari 1971 XVI
december 1973

september 1970 050572 V De len van de eindverslaggeving
maaft 1972 190373 ziJn ontvangen.

241073 Voor dit project werd in 1973 en
121273 in 1974 geen subsidie verbrulkt

januari 1971
jarluari 1976

IV

0

71"

.32



5.1 vervolg Onderzoekprojecten

Nr. Aanvrager

0185 Laboratorium voor Psy-
chofysiologie . en het,
Coronet Laboratorium
voor ArbeldshygliMe
aan de UnIversItelt van
Amsterdam

0186 Stichting Onderzoek
LeermoellUkheden,
Utrecht

0187 lnstituut voor Toege-
paste'Soclologie to Nij-
megen in samenwer-
lIng met de Commis-
sie Funktleanalyse Ju-
risten van het Europa-
lnstituut der RIficsunl-
versItelt te Utrecht

0188 PsychologIsch Labors-
torium aan de Unlver-
sltelt van Amsterdam,
afdeling OntwIkkelIngs-
psychologle

72

Onderwerp

--.Z

Onderzoek betreffende H. C. G. Kemper
de InvIped van extra
lessen lIchamellike be-
fening op IlchamelUke
en geesteliJke grool en
ontwIkkelIng van leer -
Jingen ult brugklassen
van een school voor
v.w.o. en h.a.v.o.
Project aanvankelUk
leesonderwUs.
Onderzoek near do wIJ-
zen waarop een bepaal-
de methods voor het
aanvankellik lezen door
de onderwUsgevenden
gehanteerd wordt en de'
sam.enhang tusien de
gebruikswiJzen en de
lees-taal-prestatles en
de leerInteresse van de
leerlingen
Onderzoek Funktie-In- B. Hovels
ventarisatle Juristen - G. KrlJnen

Uitvoering

B. Creemers
1,'"1

-

Onderzoek near do In- H. Brookema
vloed van verschillende
-vorricen van gedragsver-
a On van docen-

in het lager be-
ro psonderwp op leer -
gedrag en leermotIvatie
van de leerlIngen, en
wel bIJ ulteenlopende
IntensItelt van de bege-
leldIng bU het tot stand
komen van die gedrags-
veranderingen (Face I)



Geplande. Eindrapport Onderwijs- Opmerkingen
tijdsduur (datum) soort

juli 1970 120674 VII
januari 1974

o

april 1971 120973 V
oktober 1973 120274

Medesubsidient is het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieu-
hygiene

december 1972 011074 XIV Medesubsidienten zijn het Mi-
seritewber 1974 nisterie van Sociale Zaken en

het Ministerie van Justitie

augustus 1971 IX
januari 1976

69

73



'5.1. vervolg Onderzoekprojecten.

Nr. Aanvrager.

4Stichting Research In-
'stittut voor de Toege-4
pastg Psychologie aan

r- U iversiteit van Mi-
'. sterd m

0194 Intersubfacultaire Vak-
groep Onderwijskunde
uitgaande van de sub-

I faculteit der Pedagogi-
sche en Andragogische
Wetenschappen en van
de subfaculteit der
Psychologie van de
Rijksuniversiteit to Lei-
den,

0195 NiJmeegs lnstituut voor
Onderwijsresearch

Onderwerp

Algemene leereffecten
van beoefening van het
schaakspel

Uitvoering

L. Prins in samenwer-
werking met A. D. de
Groot

Voorstudie: Ontwikke- F. K. Kieviet
ling van een model voor
onderwijaleerpakketten
voor het trainen van on-
derwijsvaardigheden

Onderzoek naar het ef- W. M. G. Houx
fect van- .beoordelings-_

feedback met betrek-
king tot gedragsveran-
dering van leerkrachten

0196 Vereniging Ons Mid- Research Brugklaspro- J. A. E. Smits
delbaar Onderwijs ", ject. Het ontwikkelen en
Tilburg, verfijnen Van , meetin-

strumenten welke bruik-
bear zijn t.b.v. de scho-'
len voor algemeen

0197 Stichting Research In-
stituut voor de Toege-
paste Psychologie aan
de Universiteit van Am-,
sterdam

74

voortgezet onderwijs

Werkzaamheden J. Tim- J. Timmer
mer op het terrein van
de onderwijsresearch

70

a a



r..

GePlande Eindrapport Onderwijs- Opmerkingen
tijdsduur (datum) soort s.

september 1971 240674 XVI
januari 1975

juni 1971
april 1973

, XII Voor dit project werd in 973 en
in 1974 geen subsidie mer uikt

augustus 1971 VIII Voor dit project werd in 1974
augustus 1973 geen subsidie verbruikt

Een aanvrage t.b.v. de voorbe-
reiding van trendrapportering is
in voorbereiding

september 1971 050974 VII Voor dit project werd in 1974
maart 1973 geen subsidie verbruikt

3,
augustus 1971 07087243 VIII Hieronder valt ook de aarking
augustus 1973' 130973 van project 070

171074

75



5.1 vervolg Onderzoekprojecten

Nr. Aanvra1 ger Onderwerp Uitvoering

0198 Pedagogisch-Didac- Ontwerpfase van een J. S. ten Brinke
ch Instituut voor de

lerarsopleiding aan de
bijscholingsexperiment,
waarbij een longitudi-

Mevr. G. M, M. R, van
den Heuvel

Rijksuniversiteit
Utrecht

te naal en latitudinaal sa-
mengestelde groep va

0198 Pedagogisch-Didac-
A tisch Instituut voor de

leraarsopleiding aan
de Rijksuniversiteit te
Utrecht

0199 Sociologisch Instituut
aan de, Rijksuniversiteit
te Utrecht

0199 Sociologisch Instituut
A aan de Rijksuniversiteit

te Utrecht

0199 Sociologisch Instituut
13 aan de Rijksuniversiteit

te Utrecht

0199 Sociologisch Instituut
C aan. de Rijksuniversiteit

te Utrecht

76

leerkrachten, die zich
bezighouden met moe-
dertaalonderwijs, leert

,werken met het systeem
van moedertaalplan-
alternatieven (symowa):
LOLA-experiment

Uitvoeren en evalueren
van een in-service-trai-
ningsprogramma, waar-
bij teams van leerkrach-
ten uit verschillende
schooltypen, die .zich
bezighouden met moe-
dertaalonderwijs, leren
werken met en commu-
niceren over een sy-
steem van moedertaal-
werkplanalternatieven
(symowa)

UniyersItaire Simulatie H. A. Becker
(US I M-profect)
centraal team

J. S. Brinke
Mevr. G. M. M. R. van
den Heuvel

Universitaire Simulatie
(USIM-project)
Deelprojett: Basismo-
dellen

Universitaire Simulatie
(USIM-projedt)
Deelproject: Weten-
schapsbeoefening

Universitaire Simulatie
(USIM-project)
Deelproject: Weten-
schappeljjk personeel s

72

H. A."Becker

G. van der Merwe

P. G. M. de Rooy



Geplande" `Eindragport OnderwIjs-,'Opmerkingen
tijdsduur (datum) soort.

september 1971 300574 Xi
juni 1974

juni 1974 d

december 1978

,O I

jull 1973 XIV
janua ?r 1977

jull 1973 XIV
januarl 1977

september 1973
juli 1975

september 1973
januarl- 1976

XIV

XIV

7 ,

77



vervolg Cinderzoekprojecten
a

Nr: Aaroi'ager

If

0204 Stichting Onderzoek
Leermoeilijkheden,
Utrecht

0

0206 ,r Stichting Onderzoek
LeermaeiliJkheden,
Utrecht

a.

0211 Werkgroep Onder-
zoek naar de orxder-
wijskunde van de
kunstzinnige vorming"
(Nijmeegs Instituut voor
OnderwiJscesearch)

0215 NiJmeegs Instituut voor
OnderwiJsresearch

0217 Stichting voor het ont-
werpen en toetsen van
functie-trainingspro-
gramme's (i.o.), Tilburg

78

Onderwerp

Onderzoek naar de dif-
ferentiatie van het- aan-
vankeliJk lezen binnen
het kader van. de
schoolbegeleiding

Onderzoek naar de ef-
fecten van drie gecon-
troteerde onderwiJspro-
cedures op het getal-
begrip van 5- en 6-jari-
gen (teltraining; iden-
titeitstraining; verzame-
tingen en relaties)
(Voortzetting 0136)

Verrichten van voor-
onderzoek ten behoeve
van de werkgroep On-
derzoekliaar de onder7
wiJskjunde van de kunst-
zinnige vorming"

Literatuurstudie met be-
trekking tot schoolvari-
abelen als context voor
het onderwiJsieerproces

Evaluatie van het trek
ningsprogramma voor
het struktureren van de
visuele en auditieve
waarneming, dat be-
staat Uit de onderdelen:
analyse van kompiexe
figuren en figuur-ach-
tergrond-relaties, trai-
ning van het schema'
der, ruimteliJke coordi-
naten, informatie-win-
ning' uit volgorde-effec-
ten en intertnodale ke'p-
peling van visuele en
auditieve waarneming

Uitvoering

P. N. AppelhOf

K. B. Koster

A. J. Mens

F. J. v. d. Krogt

Mei. J. H. de Vries



Geplancle Lindrappott Onderwip-
tiJdsduur (datum) soort

o

. -1 september 19737:- V
1 januari 1977

maart 1972
Juni 1974

'dedember 1971
mei 1973

010274

-

IV

erkingen

Voor dit project werd in 1974
geen subsidie verbr?uikt

januari 1.972 XI, Voor dit project werd in 1974 ,

januari 1974 geen siibsidie verbruikt

januari 1971 IV
oktober 1974

I

79



5.1 vervolg Onderzoekprojecten

Nr. Aanvrager

0224 Bosbouw en Cultuur-
technische School,
Arnhem

0225 lnstituut voor Toege-
paste Taalkunde aan
de Katholieke Univer-
siteit te Nijmegen

0229 Stichting Research In-
stituut voor de Toege-
paste Psycho 'ogle aan
de Universiteit van Am-
sterdam

0230 Stichting Research in-
stituut voor de Toege-
paste Psychologie aan
de Unlversiteit van Am-
sterdam

0232 Stichting Research In-
stituut voor de Toege-
paste Psycho !ogle aan
de Universiteit van Am-
sterdam

0235 Stichting Onderzoek
Leermoellijkheden,
Utrecht

0236 Intersubfacultaire
groep Onderwijskunde
uitgaande van de sub-
faculteit der Pedago-
gische en Andragogi-
eche Wetenschappen
en van de subfaculteit
der Psycho 'ogle van de
Rijksuniversiteit te Lei-
den

80

Onderwerp

Pilotproject onderwijs
.vreemde talen in het
hoger agrarisch onder-
wijs

Evaluatie-onderzoek van
een multimediale kur-
sus Frans

Het diagnostisch ge-
bruik van studietoetsen
(Testing for Mastery) In
het WIskundeonderwijs
In de lagere klassen
van het I.b.o., m.a.v.o.,
h.a.v.o. en v.w.o.
Evaluatie van een mo-
del voor gedifferen-
tieerd onderwijs binnen
de heterogene brugklas
In het bljzonder voor
het vak wiskunde
Onderwljssysteem
(Ontwikkeling van een
theorie met ais eerste
produkt een adequaat
begrippenapparaat over
onderwpsystemen)
Onderzoek near de rol
van auditleve factoron
bIj het ontstoan von
leesmoeilijkheden

BewerkIng en aanpas-
sing van een in de
U.S.A. ontwikkelde
nicureus" ten dienste
van de pre- on in-ser-
vice training van leer-
krachten

76

U itvoering

rJ

J. M. D!Jkstra

W. J. M. Knibbeler

L. Muskens
J. Timmer

P. de Koning
J. Timmer

H. F. de Wit

J. Rispens

F. K. Kleviet
P. van der Plas

.....



Geplande
tijdsduur

ugustirs 1972
Januar' 1976

Eindrapport Onderwijs-," Opmerkingen
(datum) . soort

IX

junl 1971 290474 XV Voor dit prOjact werd in 1974
nuari 1974 081174 4. geep subsidie verbrukt.

augustus 1972
januari 1976

au,goitus 1972
mei 1975

lanuari 1973
, Juni 1975

VII

XVI

december 1972 120674 VI
JunI 1974

september 1972 270974 XII
Januar' 1975

Een aanvrage t.b.v., de uitgave
van de eindrapportering is in
voorbereiding

81



5.1 verNolg Onderzoekprojecten

Nr.. Aanv.rager

0237 Vakgroep OnderwUs-
kunde van de subfa-

,

culteit der Pedagogi-
eche en Andragogische
Wetenschappen van de
Katholieke Universiteit
te, NUmegen

0238 Instituut voor Arbeids-
vraagstukken aan de
Katholieke Hogeschool
to Tilburg

0239 Technisclie Hogeschool
Eindhoven

0240 Stichting Research In-
stituut voor de Toege-
paste Psycho !ogle aan
de Universiteit van Am-
sterdam

0241 NUrneegs Instituut voor
OnderwUsresearch on
Nijrneegse Centre le
voor Dialect- on Naam-
kuhde aan de Katho-
iieke Universiteit to
NUmegen

0243 Research Instituut voor
het OnderwUs in het
Noorden to Groningen

0245 Instituut voor Ortho-
pedagoglek aan de Ka-
thdlieke Universiteit-
te NUmegen

0249 Instituut voor Toege-
A paste 'Sociologie to

NUmegen

82

Onderwerp

Bewerking en aanpas-
sing van een in de
U.S.A. ontwikkelde rni-
nicursus" ten dienste
van de pre- on in-ser-
vice training van leer-
krachten

Voorstudie voor een
onderzoek near 'de ef-
fekten van interne de-
mocratiseringsmaatre-
gelen in fiat algemeen
voortgezet onderwils

Laren technische .pro-
blemen op to loseen

Publicabel maken van
studieresultaten van het.
Nederlandse aandeel.b1J
het International .Edu-
cational Achieve Ment
Project"

Uitvoering.

S. A. M. Vel;nman

J. v. Tuyl

J. D. Janssen
W. A. T. Meuwese

S. Sandbergen

Studie tqr voarberei- P. J. J. St Unen
ding van een onderzoek.. A. L. M. Val len
vi de Taalsituatie in A. Hagen
Kerkrade e.o.,
Apeclaal ten behoove
van het onderwUs op
de basisecholen

Onderzoek near het N. A. J. Lagerwell
funktioneren van ftand-
leidingen biJ. leerboeken

PeycholinguistisChe test
voor leergestoorde kin-
deren

.

.

1. J. Dumont

OndErrzoek near de be- J. F. M. Claessen
langstelling voor on de A. J. Mons
behoefte aan vreemde-

.taien-onderwijs in het
voortgezet onderwUs

78



g

. .

Geplande Eindrapport Onderwijs- Opmerkingen
tijdsduur (datum) soort

oktober 1972 070874 XII Voor het makes van een cogni-
juli 1974 tieve versie van deze minicursus

is in 1974 een extra subsidie
verleend

januari 1973 240574 VIII
begin 1974

november 1972 XIV
december 1974

januari 1973 270374. VIII Het project betreft een verdere
medio 1975 bewerking van een deel van de

gejevens die verzameld worden
a in het kader van het LE A

project (017).

april 1973 IV
eind 1974

april 1973 XI
jull 1975

jull 1973 VI Hoofdstuk 7 van dit jaarverslag
jun 1976 bevar een tussentijds verslag

over dit project

maart 1973 X Hoofdstuk 7 van dit jaarversiag
juni 1974 bevat een- tussentlJds verslag

over dit project t

83



.5.1 vervolg Onderzoekprojecten

Nr. Aanvrager

0249 Instituut voor Toege-
B paste .Sociologie te

Nijmegen

0252 Instituut voor Toege-
paste Taalkunde aan
de Rijksuniversiteit te
Utrecht

0254 Instituut voor Toege-
paste Taalkunde aan
de Rijksuniversiteit te
Utrecht

0255 Laboratorium voor Pay-
chofysiologie en het
Coronel Laboratorium
aan de Universiteit van.
Amsterdam

0256 Nijmeegs Instituut voor.
Onderwlisresearch

0257 Stichting Research In-
"stituut voor de Toege-
paste Psychologie aan
de Universiteit van Am-
sterdam

84

Onderwerp Uitvoering

Onderzoek naar de de- J. F. M. Claessen
terminanten van de keu- Mej. J. A. H. Derks
ze van Moderne Vreem- A. J. Mens
de Talen in het eind-
examenpakket door

leerlingen

Een onderzoek betref- L. J. A. Nienhuis
fende het testen Oen

spreekvaardigheid in

een vreemde taal i,c.
Frans op het ,niveau
eind V.W.O. en eind
H.A.V.O.

Project
held

schrijfvaardig- J. A. van Ek
P. J. M. Groot
G. L. J. Nas

Lichamelijke Oefening
(Fase I: Ontwikkeling
van Meetinstrumenten)

Interacties tussen , in-
structiestijlen en leer-
lingkarakteristieken met
betrekking tot het les-
rendement bij het
H.A.V.O.

Voorstudie: beoorde-
ling van leerboeken"

BO

H. C. a. Kemper

A. F. M. Verhoeven

C. A. van Bockel



Geplande
ti_jdsduur

indrappott Onderwijs- ,Opmerkingen
(datum) soon

1 0

augustus 1973 X Hoofdstuk 7 van dit, jaarverslag
oktober 1974 bev,at een tussentlids verelag

over dit project

september 1973 \)111

eind 1975

augustus 1973 VIII
mei 1974

Jul' 1973 V8-1

december ,1975 -

april 1973
april 1975

maart 1973
januart 1975

VIII

81

85



5.1 vervolg Onderzoekprojecten

Nr. Aanvrager

0258 Vakgroep OnderwIjs-
kunde van de onder-
afdeling WiJsbegeerte
en MaatschapplJweten-
schappen van de Tech-
nische Hogeschool
Twente te Enschede

0259 Stichting Research In-
stituut voor (de Toege-
paste Psychologie aan
de Unlversiteit van Am-
sterdam

0260 NiJmeegs InstItout voor
OnderwiJsresearch

0

0261 Stichting Kreche en
Wetenschap Amster-
dam en Stichting Kohn-
stamm-instituut voor
Onderwljsresearch aan
de Universiteit van Am-
sterdam

0266 Stichting Research In-
stituut voor de Toe
paste Psychologl= aan
de Universitel an Am-
sterdam in samenwer-
kirt Tot: het Kathohek
PedeOgIsch ,Centrum

Xe 's-Hertogenbosch

0270 Vakgroep OntwIkke-
lingspsychologie aan
de .Katholieke Univer-
siteit te Nijmegen

86

Onderwerp

Een onderzoek near het
praktijkjaar In het
H.T.O.

Een empirisch doelstel- D. J. Boa
lingenonderzoek voor H. Wesdorp
het moedertaalonder- -
wljs

Terugspiegelingsproce-
dure (het geschikt ma-
ken van een bestaand
observatie-instrument
voor gebruik in de prak-
tiJk)

Studie ter inventerisa- Projectteam
tie en analyse van pro-
blemen, verbonden aan
een verlaging van de
toelatIngpleeftljd voor
het kleuteronderwiJs

ooronderzoek near in-
terne differentiatie in
het brugjaar gebaseerd
op de principes van de
Learning for Mastery
Strategy"

W.,M. G. Houx

Onderzoek near stimu-
lering van de sociale
ontwIkkeling in het on-
derwlJs
(Role Taking Test")

P, de Koning

C.
G.
B.

F. M. van Lleohout
Leckie
Smits-van Songbook



Geplande Eindrapport Onderwijs- Opmerkingen
tijdsduur \datum) soort

juni 1973
april 1975

IX

augustus 1973 V
december 1976 ilk

11

september 1973 XI
januari 1975

april 1973
januari 1974

augustus 1973
augustus 1975

juli 1973
juli 1975

050274 II Ondert 0261 A is subsidie ver-
leend f.b.v. de uitgave v. d. sa-
menvatting van het eindrappOrt

VII In augustus 1974 is onder leiding
van W. Jacobs een vervolg van
project 02;66 van start gegaan:
Evaluatieonderzoek van een in-

ono/atieprpject: Gedifferentieerd
onderwijs in de brugklassen van
geintegreerde schol&igemeen-
schappen"

t>

IQ

87



5.1 vervolg Onderioekprojecten

Nr. Aanvrager

0273 Instituut voor Toege-
paste Sociologie te
Nijmegen en de Stich-
Ling Wetenschappelijk
Onderzoek vakcentra-
les te Utrecht

0274 Nederlands Instituut
voor Praeventieve Ge-
neeskunde te Leiden

Qr

e

0275 Didactisch Instituut aan
de Vrije Universiteit
van Amsterdam; Insti-:
tuut De .Vooys voor.
Nederlandbe Taal- en
Letterkunde aan de
Rijksuniversiteit, te
Utrecht; Psychologisch
Laboratorium aan de
Rljksuniversiteit te
Utrecht

88

Onderwer Uitvoering

De ontwikkeling van een r_C..--A. C. Klaassen
meetinstrument A. J. Mens
het vaststellen van de J. Varkevisser
mate waarin met name
het L.B. Tvoldoet aan
de vo rbereiding op
het fun tioneren i de
-arbeidssituatie en ar-
beidsverhoudingen, zo-
wel binnen als buiten
het bedrijf en op, het al-
gemeen maatschappelijk
leven, va- zover dat
gerelateerd is aan de
arbeidssituatie en de
arbeidsyerhoudingen

Vroegtijdige herkennirig
van en hulp aan kin-
deren (4-8 jaar) die
op enigerlai wijze vast-
!open in het onderwijs

O.

Receptieve Taalbeheer-
sing

Pt

4

Uitvoering in samen-
werking met de Vak-
groep Ontwikkelings-v
psychologie, Pedologie
en speciale Pedagogiek
van de Vrije Universi-
teit te Amsterdam en
het Schooladvies-Cen-
trum te_is-Hertogen-
bosch
J. J. F. Schroots (NIPG)
J. H. A. Groenendaal
(VU)
R. M. v. Waarden-
Ramondt (SAC)

E. Bol
J. Leistra



Geplande
tijdsduur

Eindrapport Onderwijs-
Cdatum) soort

april 1974 IX
september 1976

-september 1973
september 1976

september 1973
december 1974

0.

IV

Opmerkingen

Hoofdstuk 7 var*-idit jaarverslag
bevat een. tussentijds verslag
over dit project

89



5.1 yeryolg Onderzoekprojecten

Nr. Aanvrager

081 Werkgroep Onderwijs-
research, Amsterdam

0284 Vakgroep ToegepS Ste
Taalkunde Technische
Hogeschool Delft,'
Talenlaboratorium aan
de Rijksuniversiteit te
Leiden

0290 Instituut voor Cognitie-
onderzoek aan de ,Uni-
versiteit van Amster-
dam

0291 Stichting Kohnstamm-
instituut voor Onder-
wijsres'earch aan de
Universiteit van Arn=
sterdam

0293 Stichting Research In-
stituut voor de Toege-
paste Psychologie s'an.
de Universiteit van AM

.,

sterdam

0296 Instituut voor Toege-
paste Sociologie to
Nijmegen

4.

0298 Vakgroep On`derwijs-
kunde van de Subfa-
culteit der Pedagogi-
sche en Andragogische
Wetenscha n van de
Kat iek Universiteit
to ,Nijmegen

90

Onderwerp

Evaluatie onderwijsre-
search

Onderzoek met behuip
van de computer van
een aantal bij het voort-
gezet onderwijs ge-
bruikte Franse cursus-
sen

Een onderzoek naar het
NOT-programma wis-
kunde voor de tweede
kias basisschool

Onderzoek naar moge-
lijke oorzaken van
vroegtijdige ; stydielan-
eindiging in het sohrif-
telijk onderwijs

Inventarisatie en eva-
luatie van schoolonder-
4oekmethoden voor het
yak Nederlands op het
H.A.V.O.

Evaluerende literatuur-
studie met betrekking
tot het onderzoek taal-
vaardigheid van kleu-
ters"

Onderzoek naar de
doelstellingen van een
aantal systematisch ont-
wikkelde leesprogram-
ma's voor de basis-

*school

8 ()

Uitvoering

M. van der Kamp
Stichting Kohnstamm-
instituut voor Onderr
wijsresearch aan de
Universiteit van Am-
sterdam

L. L. van Marls
A. G. Sciarone

G. A. Kohnstamm
P. B. M. Levelt

1K. P. A. M. von Raes-
feld
F. Jongeneel
M. van der Kamp

H. Wesdorp

A. 'J. Mens

C. A. J. Aarnoutse



Geplande
tijdsduur

mart 1974
januari 1975

januarl 1#74--
januari 1975

november 1973
april 1975

Eindrapport Onderwrjs- Opmerkingen
(datum) soort

XVI Dit onderzoek is uitgevoerd in
het kader van de Onderwijsre-
searchdag 1974

december 1973 XV Hoofdstuk 7 van dit jaarverslag
januari 1976 bevat een tussentijds verslag

over dit project

januari 1974 160974 VIII Deel I eindrapport ontvangen
januari 1975

december 1973 III
januari 1975

september 1974 V
april 1976

91



5.1 vervolg Onderzoekprojecten

Nr. Aanvrager Onderwerp

0300 -Instituut voor Toege- Onderzoek naar de re-
paste Sock) logie te NU- latie Aussen de' acade-

shlegen mische opleidirig in de
pedagogiek en indrago-
giek en de beroepsuit-
oefening van pedago-
gen en andragogen.

0301 Stichting Kohnstamm-
instituut voor Onder-
wUsresearch van de
Universiteit van Am-
sterdam

0302 Vakgroep Onderwijs-
kunde van de Subfa-
culteit der Pedagogi-
sche en Andragogische
Wptenschappen van de
Katholieke Universiteit
te Nijmegen en het Ka-
tholiek Pedagogisch
Centrum te 's-Herto-
genbosch

0303 Nederlands Centrum
voor Volksontwikkeling
te Amersfoort

0304 Instituut voor Toege-
paste Taalkunde te
Groningen en Instituut
voor Toegepaste Taal=
kunde te Nijmegen

92

Onderzoek naar opyoe-
dingsmotieven die ou-
ders en verzorgers er
toe bewegen of er van
weerhouden hun kinde-
ren kindercentra en
kleuterscholen te laten
bezoeken

Voortgezet Onderzoek
Interactie-analyse

Het uitvoeren van on-
derzoek onder studen-
ten aan avondscholen
voor M.A.V.D., H.A.V.O.
en V.W.O. (Avond-
scholenproject)

Vocabulaire-afbakening
Frans, Duits, Engels,
V.W.O., H.A.V.O.,
M.A.V.O.

86

UitvoerIng

C. Krijnen

D. Grimme

S. A. M. Veenman
J. W. A. Melenhorst,

R. A. C. Hoksbergen
Th. J. Jeuring,

J. P. Menting
(Groningen)
C. H. van Os
(Nijmegen)



Gepla.nde Eindrapport Onderwljs- Opmerkingen
tiJdsduur (datum) soort

april 1974
Jul' 1975

XIV

februari 1974 II

februari 1975

1.

september 1874 V Hoofdstuk 7 van dit jaarverslag
maart 1977 bevat eel.) tussentUds verslag

over dlt project

mei 1974
mei 1976

juni 1974
maart 1975

xv

VIII

811

Hoofdstuk 7 van dlt jaarverslag
bevat een tussentUds versiag
over dlt project

93



431"

5.1 vervolg Onderzoekprojecten

Nr. Aanvrager

0305 Nederlandse Vereni-
ging voor Management
(NIVE) te 's-Gravenha-
ge

0312 Intersubfacultaire Vak-
groep Onderwijskunde
uitgaande van de sub-
faculteit der Pedago-
gische en Andragogi-
sche Wetenschappen
en van de subfaculteit
der Psychofogie van de
Rijksuniversiteit te Lei-
den .

0313 Stichting Research In-
stituut voor de Toege-
paste Psycjicjogie aan
de Universiteit van Am-
sterdam

0318 NUmeegs Instltuut voor
Onderwijs Research

Onderwerp Uitvoering

Inventartseren van ma- J. J. M. Penders
nagement-problemen M. 'Prakke
van scholengemeen-
schappen

Voorbereiden.de istudie P. L. van `der Plas
Onderzoek neer het
effect van taakpencht
Onderwijsgedrag"

Onderzoek betreffende D. J. Boa
de onderwiJskundige H. Wesdorp
aspecten van het ge-
bruit( van objectieve
studietoetsen

De survey-feedback F. J. v. d. Krogt
methode.
Een onderzoek naar de
voorwaarden waaraan
een dergelUke verinde-
rIngsmethode moet vol-
doen en de ontwikke-
ling van het voor deze---
methode noodzakelilke
instrumentarium

0325 Vakgroep Onderwijs-'' Ontwikkeling
kunde van de Subtal- sus
culteit der Pedagogi- van
ache en Andragogi-
sChe Wetenschapp-ed
van de Katholieke Uni-
versiteit te Nijmegen

94

mlnicur- S. A. M. Veenman
Het organiseren

zelfstandig leren"



Geplande
tildsduur

Eindrapport OnderwIjs- Opme4ingen
(datum) 'soon

september 1974 X
'september 1975

mei 1974
augustus 1975

oktober 197A
januari 1977

6:

XII

XVI

december 1974 XVI
mei 1977

oktober 1974
februarl 1977

95



,
5.1 vervolg Onderzoekprojecten

Nr. Aanvrager

0326' Research lnstituut voor
het Onderwijs in het
Noorden to Groningen

0330 Vakgroep Onderwijs-
kunde van de on'deraf-
doling Wijsbegeerte on
Maatschappljweten-
schappen van de Tech-
nische Hogeschool
Twente to Enschede

98

Anderwerp Uitvoering,

Bewegingsonderwijs: A. H. Brooke
Wensen, feiten on mo- B. H. F. Mombarg
gelijkheden,
Een on.derzoek naar de
zelfinterpretatie'varr het
bewegingsonderwUs
c.q. de lichamelijke
(school) opvoeding in
Nederland

Een onderzoek naar de P. Smith
doelstellingen van het
Middelbaar Technisch
Onderwijs on de bete-
kenis van de praktiJk-
tiJd bU ,de realisering
van die doelstpllingen



Geplartde Vadrapport OnderwiJs- Opmerkingen
tiJdsduur (Saturn) soort ".

december 1974 XVI
mei 1975

oktober 1974 . IX
september 1976

t)

0

97



5.2 Programmeringsprojecten

Nr, Aanvrager

P228 Stichting Onderzoek
"Leermoeilijkheden,
Utrecht

P262 Vakgroep Onderwijs-
kunde van de subfacul-
teit der Pedagogische
en Andragogische We-
tenschappen van de
Kpthob eke Universiteit
te Rlifbegen

°

P263 Research Instituut voor
het Onderwija in het
Noorden te Groningen

Onderwerp Ultvoering

cO'

Een,studie over wereld- "Projectgroep
orientatie

VoorstudJe Opleidings- T. M. A. M. Hendriks
problematiek"

iborstUdie Structuur
en intern-organisatori-
ache. vormgeving van
het onderwijs voor 3-
e 4- tot 16-jarigen"

P285 Stichting Onderzoek Curriculumontwkkeling
Leetmoeilijkheden, en curriculumonderzoe
Utrecht

P297 Intersubfacultalre Vak-
groep Onderwijsktnde
uitgaandet van de sub-,
facultelt der Pedegogr-
ache en Andragogische
Wetenschappen en van
de subfaculteit der
Psychologie van de
Rijksuniversiteit te Lei-
den

P299 Stichting Research In-
stituut voor, de Toege-
paste Psychologie aan
de Universiteit van Am-
sterdam

98

0 s'

K, B. Koster

B. Creemers

Voorstudie Media en D, de Jong'
on derwijsontwikkeling
media in functie van de
flexibilisering van het
onderwijs eon 4- tot 16-
jarigen"

Voorstudie Doelen en
Functies van het On-
derwijs"

S. Sandbergen



Geptande Eindrapport OnderwlJs- Opmerkingen
tUdsduur (datum) soort

Januarl 1973
februarl .1975

)0 1972
Junl 1975

aprIl 1973
maart 1976

XI

XII

XI

november 1973 060974 XI Deeleindverslag ontvangen
Januarl 1976

Januar( 1974
Jun 1975

XI

Januarl 1974 XVI
Januan 1975

Is

951!

99



5.3 Experlmentele y.erapreldlng en experimenten

5.3.1 OF-projecten *)

Nr. Aanirager

OF89 Research Instituut voor
het OnderwjJs in het

. -
Noorden to Groningen

OF Stichting Kohnstamm-
128B instituut voor Onder-

wijsresearch aan de
Universiteit van Am-
sterdam

Onderwerp

Het ontwikkelen van
een model-en organise-
tievorro voor currico
lumonderzoek- en' -opt-
wikkeling, aan de hand
van een exemplarisch
curriculum voor soclale
wereldorientatie, t.b.v..
de dldactische aanslui-
ting tussen basis- en
voortgezet onderwijs
(LEDO-project)

Uitvoering

Projectteam

Voorbereiding veraprel- Projectteam
ding van het KIOSK-
werkplan

A

*) In do overbruggIngefece (OF) wordt nogegoon of. on zo Jo, op wolko wlJzo do rooultoton von
hot voorofgoondo ptAlect noor do ondorwlJoproktljk kunnon wordon ovorgodrogon Dit kon
ovontuool uitmondenjin eon IN-project (Experimented Irihovotioproject)

100,
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71=0- Geplande
tijdsduur

januari 1974--
Januar' 1975

Eindrapport Onderwijs- Opmerkingen
(datum) soort

VII Overleg over een mogelUke over-
, dracht van de resultaten van het

onderzoek naar de onderwijs-,
praktUk is gaande

9
,

oktober 1973 060874 IV Verspreiding. van het onty kkel-
de produkt volgens de zgn. ,ge-
sloterl markt strategie" Is an-

..1 de.
Aanvullende subsidie is verleend
ors in overleg met het na
to gaan:

op welke wUze het materiaal
binnen de gegeven mogelij e-
den het best, kan words aan-
gepast; -

- of met beperkte middelen het
materiaal kan worden aangepast,
iodanig dat het produkt aan een
uitgever kan worden aangebo-

,
den

juli 1975

9

. 101

Air



5.3.2 Experimentele innoi/atieprojecten en experimenten *) "".

Nr. Aanvrager

IN ") Stichting. Onderzoek
83 LeermoeiliJkheden

Utrecht; Vereniging de
Samenwerkende Lan-
der-11*e Pedagogische
Centra; Werkverband
van Plaatselijke en Re-

Onderwijs-
adviesdiensten

. IN Psychologisch Labbra-
-101 torium aan de Rijks-

universiteit to Utrecht

0189 Stichting Research InA
stituut voor de Toege-
paste Psychologis aan
de Universiteit van
Amsterdam; Stichting
Advies- en Begelei-
dings Centrum voor
het copenbaar, protes-
tants-christeliJk, rO s-
katholiek en biJzonde
neutraal onderwiJs
Amsterdam (A.BCi.o.)

0213 Commissie Modernise-.
ring Leerplan Natuur-
kunde, rgaarden

Onderwerp

Programme gedifferen-
tieerd .onderwiJs voor
kinderen van 4-8 jaar
(het zgn. GEON-pro-
ject)

Experimentele Innovatie
van het project Engels
in het basisonderwijs

innovatieproject
Amsterdam .

Project Leerplanontwik-
keling Natuurkunde
(PLON-project)

Uitvoering

Projectteam onder lei-
ding van M. t beln en
A. K. 'de Vries

Projectteam onder lei -

ding van Mevr. B. M.
Steinhauser-Vekemans

Projectteam onder lei-
ding van C. van Calcar

Projectteam

) Doze. projecten Ain ondergebracht de Commlasle Orirwliskundlge ExperImenten (COE)
) IN =s (experimenteel InnovatIepro)ect)

1

102
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Geplande Elndrapport Onderwljs- Opmerkingen
tljdsduur (datum) soort

december 1973
augustus 1979

IV

S.

Gedurende de periodo januari
' 1972augustus 197$ was spra-

IA van een overbruggingsfase

augustus 19.72 V Gedurende de ;periode januari
pind 1977 1972augustus 1973 was spra-

.

ke van een overbruggIngsfase

mel 1971
januari*11979.

augustus 1972 VIII
januari 1977

98

1*
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5.4 Participatie-ondenvijoprojecten

Nr. Aanvrager

PO Inttituur. voor Toege-
310 paste Sociologie to

Nijmegen

Onderwerp

Onderzoek .voor het
_verkrUgen van gegevens
over werkende jonge-
ren voor zover deze re-
levant zUn voor onder-
wijsvoorzieningen t.b.v.
werkende jongeren
(Eerste. fase)

PO Onderzoeksgroep Werkplan Onderzoeks-
321/74 Participatie-onderwijs groep Participatie-on-

derwijs

104

100

Uitvoering

P. -lesser

L. J. van den Bosch
(CoOrdinator);
Instituut voor Toege-
paste Soclologle, Nij-
megen;
Nljmeegs Instituut voor
Onderwijsresearch, Nij-
megen;
-Research Instituut voor
het OnderwUs in hdt
Noorden, Groningen

4,



Geplande Eindrapport Onderwijs- Opmerkingen
tiJdeduur (datum) soort

mei 1974 XIII

januarl 1975

juli 1974
jult 1975

XIII

101

Voor de voorbereldIng en codr-
dinatle van projecten In het ka-
der van het Werkplan Onder-
zoeksgroep PartIcIpatIe-onder-
wlis wordt jaarlliks subsidie aan-
gevraagd.

I
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5.5 Congressen, conforentles en studlereizen

Nr. Aanvrager

0242 Centre for Educational
Research and Innova-
tion van de 0.E.C.D.
te Perlis

0279 C. F. van Parreren en
J. A. M. Carpay (Pay-
chologisch Laborato-
rium aan de Rijksuni-
versiteit te Utrecht

0280 Comae vdn voorberei-
ding (voorzitter W A
T. Meuweae) namens
de Kontaktgroep
R W.O.

0281 Stichting Werkgroep
Onderwljsresearch,
Amsterdam

0287 Centre for Educptional
Research and Innova-
tion, van de 0.E.0 D.
te Perlis

E. Worries,
T.H. Twente

B. Creamers (Instituut
voor Pedagogische en
Andragogische Wotan-
schappen;---flljksuniver-
siteit t13 Utrecht)

0311 Nederland% Centrum
voor Volksontwikke-
ling to Amersfoort

106
A

Ondarwerp

Workshop Creativity
of the echoer in Por-
tugal,

Studiereis near de Sov-
Jet-Unie

Ganintstelling voor de
organisatie van een in-
ternationoal congres
over de methodologie
van onderzoek en ont-
wikkeling van hbt hoger
onderwijs

Onderwijsresearchdog
1974

Conferentie the School
and the community" in
Engeland

Workbazook eon hot
Curriculum Center in

Bljwonen van het vijfde
Internationale congres
van de International
Reading Assotiation" to
OostenrIjk

Bijwonen van een Inter-
nationaal symposium
Programmed Learning
in Adult Education" to
Joegoolavle.

Uitvaering

Nederlandse vertegen-
woordigers: K.Doom-
bos, C. M. Geerars, H.
J. Jacobs Jr., D. Men-
tink en H. Veldkamp.

C. F. van Parreren
J. A. M. Carpay

Zie aanvroger

Organ sotlecommissie,
gevormd door aanvra-
gor

F. R. Janssen-Vos
S. de Witt

E. Worries

B. Creamer°

G. van Enckovort
J. van de Velde



4

Organiserende Tijdoduur Eind- Plaats Onderwijs-
instantle(s) rapport snort

(datum)

Zie aanvrager november 197 311274 Pa* XI

Zie aanvrager 5 oktober 1973
20 oktober 1973

Moskou
Leningrad

XVI

Zie aanvrager 18 december 1973 050774 Rotterdam XIV
21 december1973

Zie aanvrager 29 maart 1974 Amsterdam XVI

Zie aanvrager 15 oktober 1973 190474 Slaugham XVI
19 oktober 1973 Manor

Zie aanvrager maart 1974 260674 Tel Aviv XVI

. International Reading augustus 1974 270 Wenen XVI
Association

Workers' Ueirvei-sity 15 mei 1974 t/m Zagreb XV
Mona Pijade ", 17 mei 1974

,IniititUt.O. for
4 Industrial and

Andragogyi Zagreb

k,
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5.5 vervolg Ccagressen, conferenties en studleielzen

Nr. Aanvrager

0315 B. Th. Brus en F.

Sanders (Vakgroe on-
derwijskunde v de
subfaculteit der Peda-
gogische en Andrago-
gische Wetenschappen
van de Katholieke Uni-
versitait te Nijmegen)

6329 C. A. C. Klaassen
(Instituut voor Toege-
paste Sociologie te

megen)

0331 S tot
ring va
Onderzoe
RIjksuniv
Utrecht

108

Bevorde-
ciaal

de

Onderwerp

Deelname aan het In-
terdisciplinary Seminar
on Reading"
State University of New
York, Buffalo, U.S.A.

Uitvoering

B. TA. Brun
V. F. Sanders

Bljwonen van het acht O A. C. Klaas
ste Wer,eldcongres voor
Sociologie, geentameerd
door de International
Sociological Association
(n Toronto, Canada

Post-doctorale. cursus Instituut Foss,
Projectleiding gamma- Oegstgeest
research"

a

ti



.r.
Organiserende Tlidsduui- . Plaats Eind- / Onderwlis-
instantie(s) rappdrt soort

/ ., .,,.

,(datum)

International Reading O Junl 1974 090874 Buffalo, XVI
Arbeation, 28 Juni 1974 U.S.A.
State University of
New York to Buffalo.

--------
' U.S.A.

International
Sociological
Association

19 augustus 1974-
25 augustus 1974

Toronto, XVI
Canada

Zie aanvrag r september 1974 Utrecht XVI
Januari 1977

a

1 0 r
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5.6 Dlaaertatieu en publikatles

Nr. Aanvrager

083 Stichting - Onderzoek
Leermoeilijkheden,
Utrecht

0173 Stichting Research In-
stituut voor de Toege-
pqste Psych o !ogle aan
de Universiteit van Am-
sterdam; Algemeen
Pedagyfifeh Studie-
cen-trom, Amsterdam

0178 Stichting Onderioek
LeermottiliAheden,
Utrecht

0261 Stichting Kohnstamm-
A tnstituut voor Onder-

wijsresearch aan de
Universiteit van Arn-
ste'rdem

0268 B- Creemers, Utrecht

As

0269 J. A. M. Camay,
Utrecht

Onderwerp

Uit@eve van de herziene versie van het program -
ma Voorbereidend Rekenen'', voortkomend uit
het project: Het ontwerpen en beproeven van een
compensatieprogramma in de kleuterschoolfase
t.b.v, kinderen uit 'de sociaal-economisch gezier,
meest kwetsbare bevolkingeg

Uitgave van het rapport -,,;Interne differentiatie- *k_r

Publikatie van gegevens uit het project Een ve-r-
gellikend onderzoek van een aantal leerplans voor
modern rekenonderwlJs in de basisschool" (S.V.0.-
project 0136) en uit het Utrechtse Rekenproject *)

Uitgave van Emil samenvatting van de resultaten
an hat project ..Studle ter inventerisatie en ana-

lyse .van problemen verbonden aan een verleging
van de toelatingsleeftijd voor het kleuteronderwijs".
(S.V.O.- project 0261)

UltgaVen betrekking hebbend op het projec Aan-
vankelljk Leesonderwijs (S.V.0 -project 018

Publikatie eindrapport project Engels in het basis-
onderwijs" (S.V.0.-project 0101)

Voor dlt project word In 1974 goon ouboldlo vorbrulkt

110

a
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Auteur(s) Publikatie OnderwlJs-
soort

L. Erodes
K. B. Koster
Mevr. J. G. C. Rademakers-
van den. Brjek
J. M. F. Teun1ssen

P. de Koning

IV

VII

J. F. M. Teunisseri, V
K. B. Koster

1. Ahlers,
onder supervisle van eon
redactiecommissie

B. Creamers

J. A. "M. Carpay
E. Bol

Evaluatie van onderwusstlJlen bin- V
nen het aanvankelUk lezen. Een on-
derw1Jskundig onderzoek near de
relatre tussen methodengebruik van
de leerkracht on de prestatles van
leerlingen.
DIssertatle,
Utrecht-1974

Engels in het basisonderwlJs.
Een studio op het gabled van de
leergangontwikkeling.
's-Hertogenbosch 1974

10,i

V



5.6 vervolg Dlosertatleo en publIkatieo"

Nr. Aanvrager

Ad.

0276 Stichting Research IN-

stituut voor de Toege-
paste Psycho !ogle aan
de Universiteit van Am-
sterdam

0)88 S A. M. Veenman,
Katholleke Universiteit
to Nijmegen

0307 1. Rioppns, Rijksuniver-
sitee. Utrecht

0309 Tj. Plomp, T. H. Twen-
te, Onderafdeling der
Toegepaste Wiskunde

112

4

Onderwerp

Evaluabe van
controle 'met
zoek aan het

ti

schoblkeuze- adviezen. Resultaten-
betrektvng tot differenbabe-onder-
eind yan de lagere school

9

Publikatie Training gebaseerd op, interakbeana-
lyre, voortkomend uit een onderzoek near het ef-
fekt yam een training van onderwljzers op do flek-
sibiliteit van hun verbaal lesgedrag en het klimaat
van hun klas" (S.V.0.-project 0177)

r
Uitgave van het ,eindrapport Onderzoek near de
rol van auditieve factoten bij 'het ontstaan van
leesmoeilijkheden" (S.V.O.- project 0235)

Uitgave van de disoertatie De ontwikkeling van
een individueel otudie-oyeteem. konotruktie en
evaluatie van een kumsuo wiskunde voor de pro-
paedeuse aan de T.H. Twente"



\v,

ALteur(s) Publikatie Onderw4s-
sooN

D. J. pos

S. A. M. Veeriman

J. Rispens

Tj. Plomp

Schoolkedze-adviezen. Resultaten-
controle na vijf jaar.
Dissertatie, Amsterdam 1974

c

XIV

Auditieve aspecten van, leesmoei- VI
lijkheden, een onderthek naar de
relatie tussen auditieve discrimi-
natje, auditieve analyse, auditieve
syptbese-en leesmoeilijkheden.
Dissertatie, Utrecht 1,974

De ontwikkeling van een individimel XIV
studiesysteem; konstruktie en eva-
luatie van een kursus wiskunde
voor de Propaedgise aan de..Tech-
nische Hogeschool Twente.
Dissertatie, Groningen 1974
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Projectenanalyse

Tabel I Aantal toegekende projecten, gerangschikt naar onderwijs-
soorten en jaar waarin bestuursbeslissing tot toekennipg
van si.thaidie genomen. .

II Aantal toegekende projecten, geran hikt hear onderwijs-
kundige aspecten en jaar waarin 'b tuursbeslissing tot toe-
kenning yan subsidie is genomerp

III Aantal toegekende' projecten, gerangschikt naar vormings-
gebieden zpn jaar waarin bestuursbeslissing tc5ekecning
van subside is genomen.

Tabel IV Aantal toegekende projecte-n, gerangschikt neartodpasbaar-
held in het onderwijs en jaar waarin bestuursbeslissing tot
toekenning van subsidie is genomen. .--

Tabel V Aantal toegekende -projecten, gerangschikt naar onderwijs-
,soorten en onderwijskundige aspecten.

Tabel

Tabel VI Aantal toegekende, projecten,
soorten en vormingsgebiedeh

Tabel VII Aantal toegekende projecten,
soorten en toepasbaarhe In

Tabel. VIII Aantal_ toegekende 'projecten,
kundige aspecten en vorming

gerangschikt near onderwijs-

gerangschikt naar onderwijs-
Net onderwijs.

gerangschikt naar bndarwijs-
sgebieden.

label IX Aantal toegekende projecten; gerangschikt naar ondewijs- .

kundige aspecten en toepasbaarheid in het onderwijs.
Tabel X Aantal toegekende projecten, gerangschikl naar vormings-

gebieden en toepasbaarheid in 'het onderwijs. ,

xy
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TABEL I

Aantal toegekende project7n, gerangschikt naar onderwIjssoorten en jaar waarin
bestuursbeslissing tot toekenning van subsidie is genomen

Onderwijssoorten . 1966 1967' 1968 1969
1

197.0 1971 1972 1973 1974 Totalen

Peuteronderwijs _ 1 . 1.
I

Integratie peuter-klebter- . .

onderwijs 2 4

Kleuteronderwijs 1 - i 2

Integratie kleuter-basis-
onderwijs J 1 2 , 3 1

1 17

Basisonderwijs 6 2 2 6 3 4 2 8 3 36

Buitengewoon onderwijs 2 1 , .. 2 1 , 1 1 8

Integratie basis-voortgezet
I

.1

onderwijs,
incl. brugjaar

I

2 , 2
1

, 2
I

,2 1 1 1
11 10

MAYO, HAVO, VW0 6 , 3 -3 2 1 4 4 11, 5 1 29

Lager, middelbaar en
hoger beroepsonderwijs,
excl. d entehapleidingen

ortgezet onderwijs,
gemeen

4 ,' 1

1

2

1

2

1

2,

2

1

1

I

'

2

1

14

Onderwijs t.b.v. 3- a 4- 1

tot 16-jarigen 1 1 3 4 7 1 1 19

Docenteno eiding,
incl. voo ezette scholing 2 1 1 4 i 1 ' 4 13

Part tim enderwijs,
m.i.v. participatie-onderwijs

. 1 0

1 1

Wetenschappelijk onderwijs 2 1 2 1 4 1 i 2 2 4 2 20
,

1 .
Onde ijs uiten
sch (verb nd

1%
1 1 ' 2 5

D erse chdoltypen,
w.z. eer dan een,

dan w niet van toepassing 4 4 ,6 4 3 6 4 5 10 46
.

i
I

Totalen . 24 16 22 27 12 30 29 41 31 232
1
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TABEL II

Aantal toegekende
jaar, waarin bes

ecten, gerangschikt naar onderwuskundige aspecten en
lissing tot toekenning van subsidie is genomen

Onderwijskundige aspect . 1966 1967 1968 1969

:

1970 1971 1972 1973 1974 Tote len

Curriculum, integraal

Ctdriculum, algemeen

Doelstellingen

,
-Leerlingengedrag,
excl.. eintigedrag
.,

Didactische werkvormen

-- trInsuctiegedrag

Media

Leerboeken,

Interne schoolorganisatie;
incl. differentiatie

Evaluatie '"' if.

-- etTosing

Alg.emeen
,,.. .

Externe schoolorganisatie

Innoyatie, inci begeleiding
on scholing

Onderwijs -en sociaal milieu

Vergelijkende .onderwijs-
kunde

Psychologie, leer-, on
sociale psychologie

Overige

2

1

3

3

6

2

2

1

!

.

1

1

2

2

7

.

1

1

1

5

1

,

,

1

6

,

,

..

1

! 1

..,

1

1

- 2

A1

- 2

5
i

3

1

,

2

2

1

1

; 3

1

1 ,

1

2

1
|

2

-,

2 2 .

1 6

1 3

1

, ,

1 5

3 : 1

1 .

,
, ,

9 2

1

1 1 ,

i

2 1

1

,

1

.,.

"",-- 1

5.-

7

1

2

1

1

2

,
2

3

1

I

1 2

4
,

; 2

r'

1

1

i

1 3

| 1

2

1

4

2

12,

.

2

7

1

4

1

1

.

...),

28

19

20\

8

,

17

19

2 .
1

(

.t, 6

28

13

11

7

8

4

5

37

Tot le n . 24 16 22 26 13 30 29 41 31 232

1

117
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TABEL III

Aantal toegekende projecten, gerangsaikt naar vormingsgebieden en jeer waarin
bestuursbeslissing tot toekenning van subsidie is genomen

Vormingsgebieder; 1966 1967 1968 1969 1970 1971 ;

4

1972 1973 1974 Totalen

Instrumentele

Reke'nen/ iskunde

Moedertaal, incl.
leesonderwijs

Vreemde talent

--*Algemeen

Wereldorientatie,
incl. zaakvakken

Expressiel

Musiqth en/of Crbatief

Lichamelike oefening

Beroepsvo9rbereidende

Algemene/.1

Niet van toepassing

4

3

2

3

2

10

1

1 i 2
1

i 2 , 1

' 1

2

3

I

1 2 3

10 11

2

4 1

1

1

1

I

3

1 4

10

1

2

1

1

2

5

-

3

5

1

2 1

1

.

1

1

3

3

12 i

2

1

I

4

2

7

3

10

1

8

4

2

1

2

5

18

2

4

1

1

7

2

14

18

24

17

7

7

1

3

29

26

100

Totalen (
'

-24 16 1

1 a I;

26
i

13 30 29 41 31y

TABEL IV

Aantal toegekende projecten, gerangschikt naar toepasbaarheid in het onderw
en jeer waarin bestuursbeslissing tot toekenning van subsidie is genomen

biilect/niet direct toepasbaar 1966 X1.967 1968 1969 1970 1971 1972 1 103

I

1974 Totalen

Direct

Net direct

8

16

8 6

16

10

16

.5

8

6

-
24

9 1 8
I

20 33 25

66

166

Totalen 24 16 22
i

26
i

13 , 30 29
I

41 31 232

118

113



' TABEL V

Aantal toegekende projecten, 1 gerangschikt naar onderwijssoorten en onderwijskundige
aspecten .

,

Onderwijssoorten

t Onderwijskundige

D, idactische
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o 4
o -6

H.
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, E i z.,..2 do I a)

E17.12
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aspecten
1; 4'

0 7.3

"3 1 c
-9 , . co
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E al a) c
c ' 876 76

c ap) =
1 .F. 2 (i0)

0 _--
.._
E

...9- w
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13 m
cc, _se

.se c4
'-7''
g (ii
45 0
> S

(a
ca

' '11To

.'6
a) o=. cn

6 W

>, ci,
E.s

d'. la

Peuteronderwijs --

Integratle peuter-
kleuteronderwlis

Kleuterenderwlis

Integratle kleuter-
basisoraderwijs

BaslsonderwlJs

Bultengewoon
'onderwlJs

Integratle basis-
voortgezet onderwlis,
Incl. brugJaar

MAYO, HAVO, VWO

Lager, micictelbaar en
hoger beroepsonder-
wile, excl. docenten-
opleidingen

Voortgezet onderwlis,
algemeen

OnderwlJs t.b.v.
3- a 4- tot 16-Jarlgen

Docentenopleiding,
Incl. voortgezette
scholing

Part time onderwlJs,
m.l.v. participatie-
onderwlJs

Wetenschappellik
onderwlJs

OnderwlJs bulten
schoolverband

Diverse echooltypen,
d.w.z, meer dan eft,
dan wel nlet van
toepassing

1

3

4

3

5

1

1

4

.i,

5

2

1

2

2

2 '

s

4

,
I

8

41

21
I

I

7!

1

-

1

2

,

2

3

1

1

1

1

i

-

1

I 4

1

4

1

.
1

2

1

1

1

1

1

2

1

1 1

3

7

1

I

1

1

3

1

1

1

.

1

7i

2

11

10

1

1

4

1

2

4

1

1

1

1

11

.2

3

1

2

1

2

1

1

2

4\t/
.

-

3

,

1

2/
2

.

1

-..
.

1

.1

2

1

1

.

3

1

1

1

1

3

2

1

3

15

1

4

2

17

36

8

10

29

f

14

7

19

13

1

20

5

46

Totalen 28 19 201 8 17 19 2 6 28 13 ?1 7 8 4, 5 37 232
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114



TABEL VI

Aantal toegekende projecten, gerangschikt naar onderwiJssoorten en i'ortnIngs-
gebieden

-.

Onderwijssoorten

Vsprmingsgebiedeh

Instrumentele
I di c

co

co

To --g

a, 1,,,, o : ,c 111-_f)Icc ,rof--,, - fe oa;
co W Si- .? E 32 gicw. -p .. a) . , 2.) .

t .13 16 'a 12 ' e i.soz
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? 0 2
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co 112 < Z o.

.7)

z,
i-

1
''''..6 =.ctp,'-,,, CA

ccri e cq, 'Sz (..) .cc%
, = our
MCI o

Peuteronderwljs

Integratie peuter-
kleuteronderwljs

Kleuteronderwljs

Integratie kleuter-basis-
onderw0

BasisonFlerwijs

Bltengewoon onderwijs

Integratie basis-voortgezet
onderwijs, Incl. brugjaar

MAYO, HAVO, VWO

Lager,,m1ddelbaar en hoger
beroepsonderwljs, excl.
docentenopleidingen

Voortgezet onderwijs,
algemeen

Onderwijs t.b.v. 3- a 4- tot
16-jarigen

Docentenopleiding, incl.
voortgezette scholing

Part time onderwijs, m.i.v.
participatie-onderwijs

Wetenschappelijk onderwijs

Onderwijs buiten school-
verband

Diverse schooltypen, d.w.z.
meer dart eon, dart wel niet
van toepass1ng

1

6

2

5

1

1

3

2

;

i

I

1

,

- 2 I.

1

4 3 ,

10 2 3

2

I

2

1 9 1 3

I

I 1

2 I

2

1

r

',

2 1

, .

, 1

2 1
,

.

I

1

1

1

8

13

6
.

2

1

4

i '

2, 7

6 9

6

4 1

' 4 5

' 3

4

1 12

1

-11 11

2, 3

33

1

4

17

36

8

10

29

14

7

19

13

1

20

6

45

Totalen 18 24
1

. 17 ' 7 7 1

i
3 29 !26.100 232
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TABEL VII

Aantal toegekende projecten, gerangschikt naar onderwijssoorten en toepasbaar-
held in het onderwijs

Onderwijssoorten

Toepasbaarheid

Direct Niet direct
Tots Ivn

Peuteronderwijs 1 1

Integratie peuter-kleuteronderwijs 1 3

Kleuteronderwijs 2 - 2

Integratie kleuter-basisonderwijs 5 ' 12 , 17

Basisonderwijs 12 24 36

Buitengewoon onderwijs 4 4 8

Integratie basis-voorgezet onderwijs,
iocl. brugjaar 5 5 10

MAYO, HAVO, VWO
t

15 14 29

Lager, middelbaar en hoger beroeps-
onderwijs, excl. docentenopleidingen 3 11 14

VoOrtgezet onderwijs, algemeen 1 6 7

Onderwijs t.b.v. 3- a 4- tot 16-)arigen 7 12 19

Docentenopleiding, incl voortgezette
scholing 3 10 13

Part time onderwljs, m.i.v. participatie-
,,,onderwijs .?-

,

Wetenschappelijk onderwijs %4.,,; 7

1

13

1

20
.a *
Onderwijs buiten schoolvertand 5 5(

Diverse schooltypen, d.w.z. meer dan eon,
dan wel niet van toepassing 3 43 46

Totalen 66 166 232
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TABEL VIII

Aantal toegekende projecten, gerangschlkt flaw- onderwlJskundige aspecten en
vormIngsgebleden

.

Onderwijskundige
aspecten

'

Vormingsgebieden

lostrumentele.. Expres-
6- oc sieve

co - ...x ,.....
To c o m

To - CD > m D" -lc,(1' "m 0 % .54 '47. 0)
E 3 it, 112' F ? E.9 2 t i ? ? 5-It

WO

a, w 2.) zu 2 g
4., 0 r) W o) co -6 m . 0 L.--

cc .Eca > .7t _.q -cEi tc!))

c
1-,
(=-'

M ,,

-e cb0
o 2
> 0 I' c
cua 2 sw E 1 r g
8 ,,°', cm cu o)

eS2'. ;:i 2 a
I

Curriculum, integraal 5 1 . 2 .1 6 9 3 1 28

Curriculum, afgemeen 2 4 1 3 9 19

Doelstellingen

Leerlingengedrag, extl.

1 2 4 1 9 1 2 20

eindgedrag 4 4 8

Didactische werkvormen
Instructiegedag 2 2 2 1 10 17

Media 1 2 3 3 ' 10 19

Leerboeken 1 2

Interne schoolorganisatie,
incl. differentiatie 1 2 1 2 6

P

Evaluatie 11

Toetsing 4 , 6 4 1 4' 7 28

Algemeen 2 1 3 2 4 1 13
,

1

Externe schoolorganisatie 1 , 1 2 8 11

Innovatie, incl. begeleiding
en scholing 2 1 1 3 7

..

Onderwijs en sociaal milieu 1

,
1 1 6

-7.
8

Vergelijkende onderwijs-
kunde 4 4

Psychologie, leer-, en
.

sociale psychologie .,

i

1 4 5

Overige 2 1 2 3 1 29 37

i iI

1

)
Totalen 18 24 17 '7 7 1

1

3 1 29 26 !100 .232
!

-
1 1
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TABEL IX

Aantal toegekende projecten, gerangschikt near onderwijskundige aspecten en
toepasbaarheid in het onderwijs

b

Onderwijskundige aspecten

.,4

Toepasbaarheid

Direct Niet direct
Tote len

0

Curricul6m, integraal 24 A e 28

Curriculum, algemeen 2 17 19

Doelsteilingen '' 20 20

Leerlingengedrag, excl. eindgedrag
ita ,

1 7 8

Dida4tische werkvormen

lnstructiegedrag 4 13 17

Media 1 . 18 , 19

7. Leerboeken 2 2

Interne schoolorganisatie, incl. differentiatie 6 6

Evaluatie

Toetsing 26 2 28

Algemeen 13 13
4.

Externe schoolorganisatre 11

-
11

...

Innovatie, incl. begeleiding en schojng 4 3 7

Onderwijs en sociaal milieu
v

8 8

Vergelijkende onderwijskunde 4 4

Psychologie, leer-, en sociale psychologie 1 4 5
c

Overige 3 34
1

37
v

Totalen 66 166 232
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TABEL

Aantal to geken I e proJecten, gerangschikt naar vormingsgebieden en toepasbaar,
held In et onderilis

Vooningigebiedan
Toepasbaarheid

Direct Niet direct
Totalen

Ins mentele

Rekenen/Wiskunde 10 8 18

, Mo dertaal, Ind, leesonderwiJa.._ _ 5 18 23

erde Talen 7 i 11 18

AlgItmeen 6 1 7

WereldoriOntatie, incl. zaakvakken .5 6 2 7
.

.

Expressieve

Musisch en/of Creatief 1 1

Lichamelijke oefening 3 3

,
Beroepsvoorbereidende 9 20 29

Algemene
d

8 18 26

Nid,t--9n toepassing 16 ' N 84 100

Totalen 66 166 . 232
. ,
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Verslagen over lopende onderzoeken

De beknopte verslagen van een zestal door de Stichting gesubsidieer-
de projecten die in dit hoofdstuk zUn opgenomen, werden door de .
projectleidere samengesteld.
ZIJ hebben betrekking op projecten van verschillende onderzoek typen,
die In 1974 reeds in uitvoering waren en die in dat jaar no
zouden worden afgesloten.

Projectnummer Titel

0245 Psycholinguistische test voor leergestoorde

0249 A en B Studies over het onderwiJs in de moderne
talen

0274 VroegtlJdige herkenning van
(4-8 jaar) die op enigerlei
onderwUs

kinderen

vreemde

en hulp aan kinderen
Mize vastlopQn In het

0291 Het KISO-onderzoek near de achtergronden van
voortUdigepstudiebedindiging in het schriftellik onder-
wlis

0302 Voortgezet and rzoek Inte*tie-analyse

0303 Orfderzoek onder studenten aan avondscholen voor.

MAYO, HAVO en VWO (het avondscholenproject).
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Project 0245 PsycholinguistIsche test voor leergestoorde kinderen

Uitvoering: Instituut voor Orthopedagogiek van de K.U., Nijmegen.
Projectleiding: Prof. Dr..1.1. Dumont, Drs. W. H. J. van Bon en Drs. B. L ten Have.

In lading

Algemeen bestaat de overtuigrng dat een groot aantal leerproblemeyl, met name
problemen biJ het leren lezen en schriJven, hun oorzaak hebben in taalbeheersing
welke niet voldoet aan de eisen the onderdelen van het curriculum -van de basie-

schoot stellen: de taalonderbouw van het schoolse leren is niet adequaat.
In dit project wordt een aantal tests ontwikkeld voor het toetsen van die aspecten
van taalbeheersing welke het succes op de basisschool medebepalen, en die,
indien ze gebrekkig zijn ontwikkeld, aanieiding vormen voor het ontetaan van
leerproblemen. Het geheel van de tests is dan ook in de eerste pleats bedoeld cm:
a.

b.

\roar hun intrede in de basisschool, due voordat Jeerproblemen zich hebben
geopenbaard, de kinderen te kunnen opsporen die het risico lopen te Wen
in. hun lagere school-loopbaan;

bij kinderen met leerproblemen een mogelljke oorzaak van hun falen aan te
. wiJzen en daarmee bij te dragen tot een doeltreffende opzet van remediele

programme's in inclividuele gevallen.

Gezien het gebruik waarvoor de testbatterU is bestemd, is besloten de tests of
te stemmen op en te normeren voor 4- t/m 9-jarigen.

Qe testbattery

Uitgangspunt bij de samenstelling van de testbatterij was tde gebruikellike in-
deling van de grammatica in fonologie, morfologie, syntax's semantiek.:.,Er
near gestreefd voor elk van deze componenten twee tests te ontwikkelerC een
receptieve en een. expressieve test.
Voor elke cel van (let resulterende matrix is concretisering tot meerdere tests
mogelijk, W9arbij verschillende tests verschillende aspecten van de betreffende
component van de grainmaticale competentle benadrukken. Steeds .ward voor
die tests gekozen, welke konden worden geacht relevant te zUn voor het beoogde
gebruik van de testbatterlJ. Deze keuzen konden niet steeds worden gebaseerd
op systematisch verzamelde 'evidentie m.b.t. de samenhang tussen specifieke
aspecten van taalbeheersing en leerproblemen (zulke evidentie Is er slechts in
beperkte, mate). De gemaakte keuzen berusten, dan ook, behalve op schaarse
literatuurgegevens, mede op de erviming van de bij dit project betrokken ()oho-
pedagogen. Vandaar ook dat het normerifigsonderzoek en In bescheidener
mate het daaraan voorafgaande onderzoek tegelUkertijd het karakter zal hebben
van een toetsend onderzoek, waarin wordt nagegaan of en to hoeverre de 'presto-
ties op de verschillende tests in de batterlJ samenhangen met leerprestatles.
Twee tests (9 en 10 in het overzicht beneden) zlJn ontleend clan de Illinois Test
of Psycholinguistic Abilities. ZIJ meten voor de dlagne k van leermoellijkheden
belangrlJke aspecten van taalbeheersing, maar zijn moei In het tot nu toe
gehanteerde schema onder te brengen.
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Ook is een serie tests ontworpen waarmee kan worden nagegaan in hoeverre
kinderew speciale problemen hebben indien zip informatie, die visueel of auditief
wordt Angeboden, auddiefivocaal of visueel/motorisch moeten reproduceren. In
deze tests voor intermodale en intramodale informatieverwerking wordt getracht
belangruke aspecten van het lezen en schripen na te bootsen.
Omdat kinderen met lees- en/of schtUfproblemen getest moeten kunnen worddn,
is het gebrulk van geschreven taal vermeden.

De testbattenj die op cieze wiJze tot stand is gekomen, ziet er uit als volgt:
1. De receptieve' test op onologisch niveau is een woorddiscriminabe-test. Na-

gegaan word of het kind kleine verschillen bmnen paren van woorden kan
onderkennen. ten voorbeeld van zo'n verschil is gelegen in de volgorde van
'de spraakklanken (mist vs mits biJv.).
Een expressieve test, p het terrein van de fonologie lijkt om praktische
redenen niet goed reali erbaar.

2. In de receptieve test voo morfologie wordt het kind gevraagd uit twee vormen
voor het meervoud van etzelftle zelfstandig naamwoord; twee vormen voor
het voltooid deelwoord van-hetzelfde werkwoord, enz., de goede vorm te
kiezen. ..-

.
. ...

3. In de .expressieve test voor mbrfologie moet het zelf meervouden env vormen.
4. In de receptieve test voor syntaxis krljgt het kind een gemengde 10st van

syntactisch correcte en incorrecte zinnen te horen en moet het van elke zin
aangegeven of .deze welgevormd is of niet. . .

Doze methode is met name gekozen omdat hierbiJ een grotere verscheiden-
held van syntactische constructies aan de ordo kan komen dan biJ enige
andere van de overwogen methoden.

5. In de expressieve test voor syntaxis worden in syntactisch opzicht incorrecte
zinnen verbeterd.

6. Op het terrein van de semantiek richten we ons voornamelijk op de ontwik-
Reling van de woordensehat. In de receptieve woordenschattest moet uit
vier terk-bningen de tekening gekozen worden, the de betekenis van een
gegeven woord alustreert.

7. Daarnaost is er een e*pressieve woordenschattest, waarin een zin moet
worden aangevuld met hot enigo woord dat, gegeven die zin on eon bij-
behorend plaatje, mogelUk is.

8. Eeri receptieve test die tot het terrein van de semantiek gerekend ken worden
is de presuppositie-test.
Paren van zinnen, waarbij cla-- bewering in de ena zin in striJd Is met een
vooronderstelling in de erfilere zin, worden afgewisseld met niet-tegen-
strijdige paren te gehore gebraclit. Het kind moet telkens aangeven of
er al dan niet oprak is van tegenstrUdigheid..
In de test voor sound blending worden de opeenvolgende letters van -een
woord verkfankt, waarna het kind moet zeggen ors welk woord het goat.

10. In do test voor .auditory closure worden woorden aongeboden die vermInkt
zlJn door er een of moor spraakklanken uit weg te laten. Ook hier moet het
kind zeggen om welk woord het goat.

r .1)
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11a. Intramodale test (A A.en V V). In twee versies (plaatjes /w9orden en
tikken/puntjes) warden het kind reeksen voorgelegd, die het vervolgens Uit
het geheugen moet reproduceren.

11b. Intermodale test (A V en V A). In dezelfde twee versies wordt het
kind de reeks in de ene modaliteit aangeboden, waarna het door middel van
de andere moet reproduceren.

Opzet van het onderzoek

Vooraf zij opgemerkt dat voor elke te onderscheiden leeftijdsgroep een afzonder-
lijke testvorm wordt geconstrueerd, t.w. een eigen verzameling testopgaven. Om
de homogeniteit van deze testvormen over 'de leeftijdsgroepen te waarborgen
zullen_in het onderzoek van lase 2 en 3 bij elke leeftijdsgroep oak testvormen
voor de aangrenzende leeftijdsgroepen warden afgenomen, waardoor de homo-
geniteit tussen telkens 3 tfistvormen kan warden bepiaald.
Het project omvat 3 fasen, waarvan de,..eerste in rapril 1975 zal warden afgesloten:
Fese 1 Testconstructie. De testbatterij als geheel wordt ontworpen. Test en

testopgaven warden geconstrueerd. Verzamelingen testopgaven warden
afgenomen bij kleine aantallen kinderen uit 3 leeftijdsgroepen (4-, 7- en
9-jarigen). Ondeugdelike (bijv. niet-komogene) testopgaven warden .ver-
vangen door andere. De moeilijkheidsgraad van de testopgaven wordt
berekend vow de onderzochte leeftijden en geschat voor de niet ander-
zochte. Op grand van de berekende en geschptte moeilijkheidsgraad
worden voor iedere leeftijdsgroep afzonderlijke - testvormen samengestelq.
Mithoden'voor data-analyse warden ontwikkeld.

Fase 2 Test-onderzoek. ,De voorlopige testbatterij wordt afgenomen: op een
ac identele steekproef van 300 kinderen in Arnhem. De werkwijze is
dt elfde als bij het normerings-onderzoek. Belangrijkste doelen: controle
op de geschiktheidi,van de testvormen (moeilijkheidsgraad, diverse mates
voor interne consistentie), onderzoek naar de relaties tussen tests, validi-
teitsonderzoek van beperkte omvang, toetsing van opzet en organisatie
van het normeringsonderzoek en het uitproberen van de te gebruiken
methdden voor data-analyse.

Fase 3 Normeringsonderzoek. De normeringssteekproef zal 2000 4- t/m 9-jarigen
omvatten uit Nederlandse kleuter-, basis- en L.O.M.-scholen (stratified
multi-stage sampling").
De testbatterij wordt afgenomen door assistenten die door middel van
advertenties warden geworven in de plaatsen waar het onderzoek wordt
verricht. Zij zullen geinstrueerd warden in enkele bijeenkomsten op
verschillende plaatsen in het land. Twee stellen normen warden bere-
kend: lineaire en genormaliseerde standaard-scores. Omdat oak een
aantal criterium-tests (leestests, dictees) wordt afgenomen is criterium-
gebonden concurrent validiteitsonderzoek mogelijk: in welke mate ver-
klaart ledere test het criteriumgedrag (bijv. leesprestaties), en: in
welke mate verklearfledere test het criteriumgedrag meer dan de andere
tests en een eveneens afgenomen intelligentietest (incremental validity ")?

Het project zal vermoedelijk eind 1976 warden afgesloten met de uitgave van de .
tests en de publikatie van het onderzoeksrapport.
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Project 0249 Studies over het onderwijs in de moderne vreemde talen
A en B

Uitvoering: Instituut voor Toegepaste Sodolgie, Nijmegen.
Projectleiding: J. F. M. Claessen, P. A. A. M. Biemans-Bressers en J. A. H. Derks.

Inleiding

Vanaf maart 1973 verricht het I.T.S. onderzoek op het terrein van het moderne
vreemde-talenondprwijs. De onderzoeksactiviteitn zijn 'verdeeld over een tweetal
projecten.

Aci;tergrond

Sinds de invoering van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. in 1968 verkeert het
onderwijs in moderne vreemde talen in een ontozikkelingsproces. Deze oritwikke-
ling is geinitieej-d doer het systeem van exatnenpakkecten, waarbij de 1e.erlingen
ook voor degroe0 moderne vreemde talen zelf een selectie van eXamenvakken
maked. Na enkele jaren experimenteren blijkf dat Engels door vrijwel alle leer-

. lingen wordt gekozen, Duits door ± 70 procent en Frans door bijna 35 procent.
Dit keuzepatroon dat gedeeltelijk parallel loopt aan het aantal b.estede uren aan
het vreemde-talenonderwijs, was voor de betrokken groeperingeh aanleiding tot
bezinning en discussie.
In deze bezinning werden naast het keuZegedrag van de leerlingen ook andere
ontwikkelingen in het onderwijs betrokken, zoals hat streOen naar vormen van-
geintegreerd onderwijs, de iermindering van de baSis-tabellen, de introductie van
andere vreemde talen (Russisch, Spaans), de invoering van het Ongedeeld V.W.O.
en 14rgelijke.
Om een gefundeerde discusale en bes1uibiorming mogelijk te maken verricht het
1.T.S. pp verzoek van de S.V.O; onderzoek op enkele probleemgebieden van het
vreemde-talenonderwijs.

Doelstelling, opzet'en resultaten van project 0249A: De positie van de moderne
vreemde talen, met name in het voorgezet onderwijs.

Een van de meest urgente probleemgebieden betreft de ening veor en
de -behoeften aan .onderwiji-ln de moderne vreemde talen. Voor en dptimale
verdeling van de beschikbare uren in het onderwijs over de- Verschillende talen
is het gewenst, inIZicht te hebben in het behoeftenpatroon van IndividU en
samenleving.
Het was, gezien de hoeveelheid van gebruiksaspecten die in zo'n behoeftenpeiling
vertegenwoordigd ,dierien te zijn, noodzakelijk te' beginnen met een ihventarisatie
van de beschikbare Iiteratuur. Opgmerk/van de literatuurstudie Was, vast te stellen
ten aanzien van welke gebruiksaspecten onderzoek was uitgevoerd. De resultaten
van deze literatuurorientatie zijn vastgelegd in het eerste deel van Studies over
onderwijs in moderne vreemde talen" *).

Gepubliceerd In december 1974.
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Litt de beschikbate gegevens kon, zo bleek, 'geen afgerond beeld worden afgeleid
van de behoeften aan kermis van en onderwijs in de moderne vreemde talen in
Nederland.
Onctanks de beperkte reikwifdte van veel onderzoekingen kwamen enkele alge-
mene trends naar voren: t,.

in de gebruikssectoPen onderwijs, wetenschap en bedrUfsleven staat Engels
op een vahzelfsprekende eerste pleats;

de betekenis' van Frans en Duits voor bovengenoemde maatschapqelijke sec-
toren bli.jft aapzienliJk onder het niveau van Engels; beide talen ontlopen
elkaar weinig in (onderlinge) relevantie;

Russisch en Spaana zijn als vreemde talen sterk in opmars;

de vaardigheden in het behoeftenpatroon zijn gedifferentieerd naar gebruiks-
sectoren: biJvoorbeeld receptieve taalbeheersing is een primair vereiste, in de
sector wetenschap. Voor economische en industriele doeleinden prevaleren
veelal mondelinge vaardigheden.

Een tweede probleemgebied had betrekking op de onderwijskundige opzet en
fasering van het onderwijs in de moderne vreemde talen. Immers de concrete
vormgeving van de onderwijsvoorzieningen is, behalve van de belangstelling en
de behoefte aan moderne talen, ook afhankeliJk van onderwijskundige variabelen
zoals transfer, differentiaties in de onderwiJsleerprocessen, beginleeftiJd enz. Uit
een orientatie op het terrein van onderzoek met betrekking tot vreemde-talen-
onderzoek bleek dat geen enkel overzicht beschikbaar was van recent Nederlands
onderzoek.
Om in deze lacune te voorzien is een inventarisatie verricht van" alle Nederiandse
onderzoeken over de periode 1965-1974.
Om een zo volledig mogeliJk overzicht te verkrijgen van de onderzoeken in de
afgelopen 10 jaar werden verschillende benaderingen ultgevoerd: er hebben
gesprekken piaatsgevonden met de Instituten voor Toegepaste Taalkunde en de
Pedagogische Centra; alle instituten en instellingen waarvan bekend was of ver-
ondersteld werd dat zij zich met onderzoek bezig hielden, ziJn schriftelljk benaderd
voor nadere informatle; bovendign werden Informatiebronnen geraadpleegd als
Registers van lopend onderzoek in de Sociale Wetenschappen, Levende Talen
enzovoorts.
De inventarisatie resulteerde in een'overzicht van 70 projecten die successleveliJk
beschreven worden in het tweede deel van Studies over het onderwIJS in moderne
vreemde talen". Bij de rapportage van elk onderzoek is een standaardprocedure
gevolgd. Om de toegankelijkheid van het geheel te verhogen zijn bovendien
verschillende registers opgenomen: naar instituut, naar persoon, naar trefwoord,
naar onderwijstype en naar taal.
Een van de vele onderwijskundige vraagstukken vormde het laatste object van
dit project, namelijk de optimale beginleeftijd. Vanwege de actualiteit van dit
vraagstuk in het voorontwerp van een Wet op het Basisonderwijs wordt voor-,.
gesteld een vreemde taal op de basisschool te introduceren is in een literatuur-
studie nader rngegaan op de argumenten die worden gehanteerd, voor en tegen
een vroege beginleeftiJd voor het vreemde-talenonderwijs en op de consequenties
van een vroeg begin.

130

125



Te'vens zijn de ervaringen met vreemde-talenonglerwijs 4op de basisschool In
Nederland en het btiitenland weergegeven. a

boel, opzet en resultaten van project 0249B: Determinanten van de keuze(n) van
moderne vreemde talen in de eindexamenpakketten op M.A.V.O., H.A.V.O. en

Een geheel andere problematiek van het vreemde-talenonderwijs heeft betrekking
op de belangstelling vcror mfterne talen, zoals die tot uitdrukking komt in de
keuze van moderne Palen, als examenvak.' De onderscheiden interessen voor de
verschillende talen in het examenpakket en de betekenis van een dergelljk keuze-
patroon, vormden de aanleiding om medio 1973, een onderzoek te beginnen naar
de factoren die een rol spelen bij de keuze van examenvakken door leerlingen
van M.A.V.O., H.A.V.O.,en V.W.O., waarbij de nadruk ligt op de groep moderne
vreemde talen.. Poor het gekozen pakket te relateren aan gegevens van de
leerling als persoonS- en gez' skenmerken, onderwijatrpbaan, referentiekaders,'

° .percepties, motieven enz. en aan het aanbod van de school inzake vakkerr en
begeleiding van het keuzepro worth gepoogd de determinanten van het keuze-
gedrag en de mate van hun invloed vast te stellen.

Omdat de keuze van examenvakken zich voltrekt bihneri de door de school
geboden mogeliJkheden ten arzien, van vekkenaanbod en begeleiding, was het
noodzakeliJk twee groeben van onderzoekse&heden te benaderen (januari 1974):
a. Een schriftelijke benadering van alle scholen varl H.A.V.O. en V.W.O.

ten einde inzicht te krijgen. in de keuzemogelijkheden en de door de school
geboden begeleiding van het keuzeproces. Door middel van vragenlijsten aan
schooldekren zijn gegevens verzameld over schoolstructuur, aanbod aan
examenvakken,,begeleiding *van het keuzeproces, positie en functiRneren van
schooldekanen.
Een schriftelijke, klassikdle benadering van een representatieve steekproef
van ± 8.000 leerlingen van de hoogste klasseran M.A.V.O., H.A.V.O. en
V.W.O. die een examenpakket hebben vastgesteld. In het vragenformulier zijn
onder andere variabelen opgenomen als feitelijk en ideaal vakkenpakket,
perceptie van het systeem van examenpakketten, beheersing van een contadt
met moderne vreemde talen, argument voor de keuze van een of meer vreemde
talen, enz.

Het is onmogelijk in dit bestek de resultaten van de analyse volledig weer te
geven. Enkele zeer markante voorlopige. resultaten zijn de volgende:

Binnen het raamwerk van de wettelijke mogeliJkheden ziJn de schoten in hoge
mate autonoom de keuzemogelijkheden voor hOt examen te begrenzen. .Meer
dan driekwart van de scholen beperkt,de selectie-alternatieven. Dit kn ge-
beuren door vakken niet aan te bieden, vakken voor alle leerlingen verplicht
te stellen, vakkencombinaties niet toe te later, enz.,
De vormgevIng van de begeleiding van het keuzeproces behoort tdt de eigen
verantwoordelijkheid van de scholen. Dit eigen beleid manifesteert zich in een
zeer grote diversiteit van begeleidingsvarianten,
De percepties van de' leerlingen op een breed scale van aspecten zoals moel-
lijkheldsgrerad, relevantie, gebruiksfrequentie en dergelijke, lopen'Voo Frans,
Duits en Engels ver uiteen,
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Over de keuie van examenyakken wordt vaak al in een vroeger stadium beslist
dan op de in,de wet aangegeven tijdstipRen: zo laten veel leerl -ingen al op.
het einde van het 2e (M.A.V.O. -4 en H.A.V,V ) of 3e (V.W.O.) leerjaar Yakked
vallen, die in principe in aannierking komi yoor opname in het examenpakket.

Project 0274 Vroegtijdige herkenning,van en hulp' aan kinderen 4-8 jaar) die
op 4riigerlei wiJze vastlopen in whet onderwijs

Uitvoering: ,^ Nederlands lnstituut voor Praeyentieve Geneeskunde TNO,
afdeling Jeugdgezondheidszorg, Leiden;
School Advies Centrum 's-Hertogenbosch e.o., 's-Hertogenbosch:,
Vrije Universiteit, Vakgroep Ontwikkelingspsychologie, pedologie
en speciale pedagogiek, Amsterdam.

Projectleiaing: Drs. J. H. A. Groenendaal (VU)
Drs. J. J. F. Schroots (NIPG/TNO)
Mevr. Drs.. R. M. van Waarden-Ramondt (SAC).

Inleiding

In de praktijk van het kleuter- en basisonderwijs (eerste leerjaren) stCiit een
schooladviesdienst, c.q. het SAC, op problemen welke niet zonder meer met
bestaande hUlpmiddelen en -technieken kunnen worden opgelost. Enkele van deie
problemen zijn:

a) relatief grote frequentie van leermoeilljkheden op kleuter- en basisscholen in
cultureel-pedagogisch zwakke wijken (uitgaande van schoolbekwaamheids- en
schoorYorderingenonderzoeken);

b) relatief late manifestatie van leermoeilijkheden ( derde, res'p. vierde klas basis-
onderwijs) waardoor secundaire (gedrags-) en. primaire (leer-)moeilijkheden
diagriostisch- een onontwarbaar geheel vorynen en orthodidactisch lastig te
verhelpen zijn;

c) de grote behoefte van kleuterleidsters aan een systematische en gedifferen-
tieerde aanpak van kinderen met (potentiele) Ieermoellijkheden (o.a. achter-
stand in taalvaardigheid en abstract denken).

Zowel ten aanzien van a) als b) is vroegtijdige signalering d.m.v. diagnostische
instrumenten en technieken, gevolgd door hulp in de vorm van remediale pro-
gramme's geboden. Voor c) is training in een ,aantal vaardigheden noodzakeliJk.
Sinds augustus 1972 wordt In een nauw samenwerkingsverband tussen NIPG,
SAC en VU gezocht naar middelen om deze problemen van signalering, hulp
en training zoveel Mogen.* op te lossen.

DoelstellIng van het onderzoek is de ontwikkeling van instrumenten en technieken
voor de vroegtijdige signalering, diagndstiek en plaatsing van kinderen met poten-
bele leerstoornissen in de leeftijdsgroep van 4 tot 8 jaar.
OnderzoeksInstrumenten en technieken dienen een zo groot mogelike remedlale
waarde te bezitten, wil een systematisclie en gedifferentieerde aanpak binnen
de school mogelijk zijn.
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Nadere uitwerking

Aan de joelgroep ,,kinderen met leerstoornissen:' zijn zowel psychologisc e,
medische els sociale aspecten te onderscheiden. Pragmatische overwegingen,
gebaseerd op de bruikbaarheid van onderzoeksresultaten in het veld, speelden
voor het NIPG een belangrijke rol bij "de keuze \/an het type onderzoek. Zo heeft
,het psychologisch onderzoek in essentie betrekking op de ontwikkeling van een
trapsgewijze psychodiagnostische testprocedure, bestaande uit .een screenings-
onderzoek (collectief. testonderzoek), gevolgd door individueel standaard- en gren-
zen-toetsend onderzoek. Dit laatste. is gericht op selectie- en plaatsingsproblemen
(overgang kleuter- en basisonderwijs, resp. basis-buitengewoon onderwijs), indi-
cedes voor uitgebreider psychodiagnostiSch*testonderzoek en/of adviezen' m.b.t.
de inhoud van het te geven remediale onderwijs. Bij dit laatste denke men, aithans
voor de kleutergroep, aan onderwijsprogramma's zoais deze o.a. earl de VU
ontwikkeld worden.
Het onderzoek is ertevens op gericht gegevens van medische c.q. schoolgenees-
kundige en neuropediatrische aard, vast te leggen en deze zoveel mogelijk bij de
begelelding van en het advies over het kind te betrekken Aan de hand van
vragenlijsten rn.b.t. schoOlgedrag en gezins- en omgevingsinVloeden Wordt getracht
ook de sociale aspecten to verdisconteren bij de vroegtijdIge signalering.
Om een systematische en gedifferentieerde aanpak, binnen de school te bereiken
''zijn extra training en begeleiding van leerkrachten noodzakelijk. Voor de kleuter-
scholen heeft de VU het volgende onderzoeksprogramma opgesteld:
1. De ontwikkeling en toepassing van een programma ter bevordering van het

abstraete denken bij. kleuters uit gedepriveerde milieus. 'Het programma omvat
een breed cognitief terrein en wordt uitgewerkt in drie delen,
a. bevorderen. van cognitief gerichte waarneming,
b. bevorderen van symboolprocessen (teal),
c. bevarderen van probleem-oplossingsstrategieen.

2. De ontwikkeling en
aantal vaardigheden
programma, bljy.:

nadruk op diagnose
kleuter,
vereenvoudigings- en

toepassing van een methodiek; d.w.z. training van een
bij de leidsters, van belang voor de realisering van het

a.

b.

c.

d.

en correctie .van foutpatronen van de individuele

bemoellijkingstechnieken, nodig om een gesprek met.
de kleuter op een optimaal moellijkheidsniveau te kunnen voeren,
dialoog tussen leidster en kind, welke gebruikt wordt om de kleuat
stimuleren tot nadenken: het stellen van goede vragen vormt de kern
zo'n dialoog,
inzicht in het (problematische) leergedrag van de kleuter
daarop adequaat reageren.

verwerven

te
van

en

Werkwilze

NIPG/TNO: in het schooljaar 1972-73 is een tweetal bestaande collektieve
schoolrijpheidstests (Nijmeegse School Bbkwaamhelds Test, Frankfurter Schulreife
Test) afgenomen bij 400 schoolverlatende kleuters. Dezelfde groep kinderen is
eveneens onderzocht met behulp van een individueel psychologische test (de

128

133



Leidse Diagnostische Test), gebaseerd op het werk van de Amenkaanse leer-
psycholoog, Henry J. Mark.
Dearneast zijn elle kinderen onderzocht door de jeugdarts. Door middel van
schoolgedragsbeoordelingslijsten cingevuld door de kleuterleidsters) en vragen-
Iljsten over het gezin en de omgeving van het kind (beantwoord door de ouders)
zijn in hetzelfde jeer psychosociale gegevens verzameld. Deze groep kinderen
wordt gevolgthin hun verdere schoolloopbeen tot en met het eind van de tweede
klas basisonderwiJs. TussentiJds zijn 100 kinderen uit deze groep nog eens aan
een neuropediatrisch onderzoek onderw.orpen. Door middel van schoolvbrderingen-
toetsen en vragenliJsten over het leer, en sociaal-emotionele gedrag van het kind
op school, wordt nagegaan wet de voorspellende en begripsmatige waarde Van
deze onderzoeksinstrumenten en tschnieken afzonderlijk en in relatie tot elkaar,
is.
VU: vanaf het schoollear 1972/'73 (aanloopfase) is een viertal kleuterscholen,
gelegen in arbeidersbuurten van 's-Hertogenbosch, biJ het project betrokken,
(E-groep 300 kleuters en 15 kleuterleidsters). Daarnaast fungeert een aantal
kleuterscholen als controlegroep (C-groep: 150 kleuters en 10 Ieidsters).
De Ieidsters van de E-groep krijgen uitvoerige instructies m.b.t. de inhoud van het
programme; daarnaast worden zIJ getraind in rnethodische vaardigheden tiJdens
drie wekelijkse bijeenkomsten van elk twee uur.
Evaluatie van effecten van de training op het gedrag van de Ieidsters in de Was

-vindt pleats met behulp van opgenomen lesjes aan het begin en einde van -het
schooljaar. Deze lesjes wordengeanaliseerd volgens een systeem, gericht op
de cog-nitieve interactie tussen leidster en kind. Evaluatie van effecten van de
training op de kleuters (validering programme en methodiek) vinclt pleats met
tehulp van de LDT; gedragsgegevens worden verzameld via een schoolbeoor-
delingslUst (zip werkwijze NIPG/TNO). B,eide instrumenten maken deel uit van het
pre/posttest-model waarin de E-groep en de C-groep ZiJn opgenomen. Tevens
zijn enkele psychosociale gegevens verzameld over de gezinnen van de betrokken
kleuters, teneinde de C-groep te kunnen matchers op achtergrondgegevens.
Het schooljaar 1973/74 (experimentele fase) geeft globaal -hetzelfde beeld van
activiteiten te zie zij het met meer nadruk op het uitbouwen van vaardigheden
voor de leidster of het ontwikkelen van een trainIngspakket voor zg. taakleidsters,
gericht op kleuters die extra hulp nodig bliJken te hebben.
Een gedeelte van de schoolverletende kleuters uit beide schooljaren wordt nog
een jeer gevolgd op de basisschool (N=200), om te zien of eventuele effecten
van bliivende aard Onderzoeksimgevens betreffen administratieve gegevens,
schoolvorderingstoetsen en een gedggsbeoordelingslijst.

Samenwerking NIPG SAC VU

Behalve velerlei informele contacten en wederzijdse huip kunnen viJf belangrlJke
samenwerkingspunten onderscheiden worden:
1. De organisatie van het onderzoek in 's-Hertogenbosch e.o. De verantwoorde-

Iijkheid hiervoor ligt primair bij het SAC, dat de contacten verzorgt met scholen,
Ieidsters en ouders, de verschillende testonderzoeken effectueert en in
samenwerking met de VU = Ieidsters en teekleidsters begeleidt,

2. Een bijdrage van de VU bij de samenstelling van de Leidse Diagnostische
Test (LDT) t.a.v. enkele subtests, a .°
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3. Het gebru do LDT ter bepaling van het cognitief ontwikkelingsniveau,
els eon v de evaluatie-instrumenten voor het VU-programma binnen bet
pretest- on posttest-model,

4. Het ,gebruik van de LDT els een instrument voor Individueel psychologisch
onderzoek ter bepaling van bet beginniveau (zn. entering characteristics")
op gronti waarvan selectie plaatsvindt. voor een gerichte didactische .aanpak,

5. De vertalins van LDT-testresultaten in termen, welke voor het remediale
VU-prograrrifna (en andere programme's) van belang ziJn (koppeling diagr1os-
tiek behartdeling). ./

Ten aanzien van het collectieve testonderzoek vindt samenwerking pleats met de,
Universiteit van_ Leiden, afdeling Ontwikkelingspslithologie (Mevr:' Drs. F. M. E.
Gerritsen). Voor de ontwikkeling van de school9edragsbeoordelingslUsten on
vragenlUsten met betrekking tot gezin en omgeving is de pulp ingeroepen van
de vakgroep Arbeids- on Organisatlepsychologie van de VU (Drs. J. Zeal, Drs. 0.
van der Flier on B. Schaap).
Het schoolgerleeskundIg on neuropediatrisch onderzoek vindt pleats in semen-.
working met de Gezondheidsdienst Stadsgewest 's-Hertogenbosch (G. van Beur.
den jeugdarts; Mevr. E. H. Houtzaager, jeugdarts en Mevr. W. NUs, jeugdverpleeg-
kundige).

Betoken's voor het onderwys

Door vroegtUdig de kinderen op te sporen on te helpen, die een grote kans
lopen om to falen In het basisonderwUs, ken voorkomen word& dat kinderen:
a. het verkeerde type onderwlJs volgen;
b. onnodieb1Uven zitten;.'
c. te laat hulp geboden wordt.

Dearneast,;vvordt het didactisch arseneal van 'oldsters (en teekleidsters) ultgebreid,
zowel t.a.v. de inhoud (programme) els t.a.v. methodIsche veardIgheden. Deze zUn
gericht op ,verschIllende groepen probleemkInderen, Diagnose on behabdeling
semen vormen voor een schooladvIesdienst een vruchtbaar uitgangspunt voor
verbeterIng on vernieuwIng van de onderwUs-leersituatie.

Verslaggeving

Door middel van Interim-rapporten wordt versiag gedean van de voortgang In
het onderzoek on de tot nog toe behaelde ondarzooksresultaten. Hlervoor In
aanmerking komende onderdelen van het onderzoek worden zo mogelUk gepubll,
ceerd in wetenschappelUke tUdschriften. In september 1976 zullen afzonderlUke
eindrapporten van het NIPG on de VU verschUnen.

Enkele belangrUke interim-rapporten, reap. tUdschrIftertIkelen zUn:
Groenendaal, J. H. A., J. Colthof on N. den Hartog; OntwIkkelIng on begeleiding

van een programme on methodiek ter bevordering van het abstrakte denken
bIJ kleuters. Interim-rapport 1.
Amsterdam, Vrije UnlversItelt, 1973.

135



Groenendaal, J. H. A., J. COlthof en A. H. den Hartog-van Hu 1st; Vera lag van een
4-daags semrnarium Marion Blank. Interim-rapport 2.
Amsterdam, VrUe.Universiteit, 1973.

Groenendaal, J. H. A. et al.: Programma ter bevordering van het abstr@kte denken
bi) kleuters. Kognitlef gerichte "waarneming (deel I), testboek en bUlageboek.
Amsterdam, Vrije Universiteir1974.,

Schroots, J. J. F.: Schooladviesdienst en jeugdgezondheidszorg: heropening van
de discussie. T. Soc. Geneesk. 53 (1975) 1_0-20.

Schroots, 1..1. F. en R. J. van Alphen de Veer: Leidse diagnostische test; Con-
structie en psychornetrische verkenning. Interim-rapport 8. Leiden, NIPG-TNO,
1974, 109 p.

Schroots, J. J. F., D. J. Bakker, R. J. van Alphen de Veer en J. H. A. Groenendbal:
Temporele ord@ en het lees-leerproces. Interim-rapport 9. Leiden, NIPG-TNO,
1974, 24 p. (wordt gepubliceerd in Ned. T. Psychologie).

Project 0291 Het KISO-onderzoek naar de achtergronden van voortljdlge atudle-
beeindlging In het achrlftelljk onderwijs

Uitvoering: Stichting Kohnstamm-instituut voor Onderwijsresearch van de
Unlversitelt van Amsterdam

.Projectleiding: K. P. A. M. von Raesfeld.

Inleldlng

Doei van het onderzoek is het opsporen van achtergronden van-voortUdige atudie-
beeindlging In het schrifteliik onderwijs.
Het onderzoek kan voorts bUdragen aan een algemene kennisvermeerdering over
de situatie van het schriftelijk onderwijs in Nederland.
De onderzoeksresultaten zullen uitmonden In aanbevelingen voor een beleid dot
gericht is op beperking van het aantal cursisten at de studie voortUdig beeindigt.
Het project begon op 1 december 1973 en zal volgens een vciorIcipige naming tot
en met 1980 duren.

De keuze van het onderzoeksterrein

SchriftelUk onderwijs is voor wat de onderwUsresearch betreft nog een relatief
onontgonnen gebied, octet gezien het grote aantal betrokken cursisten een
merkwaardige zaak Is. Zo maakten volgens schattingen In 1973 4- 350.000 mensen
gebruik van eon of andere vorm van schriftelUk onderwijs.
SchriftelUk onderwijs Is niet an tUd en pleats gebondon. E'en cursist kan in
princlpe op leder moment met een cursus beginnen en hoeft niet to wachten tot
het aantal belangstellenden zo groot is, dat er klabsikale lessen nen worden
georganiseerd.
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Aan de andere kant wordt de Onamecapaciteit van cursisten slechts beperkt door
de administratieve faciliteiten van de instelling voor schnftelijk onderwijs.
Doordat het schnftelijk trederwtjo thuis kan-vsorden gevolgd, biedt het ook moge-
lukheden aan diegenen die door onregeimatige diensten, langdunge ziekte of
invaliditert niet in stoat zun aan klassikale lessen regelmatig deel te nemen

,Met name'de met-plaatogebondenheid maakt schnftelijk onderwijs geschikt voor
inpassing binnen een systeom van or rwusvoorzieningen na en naast het
volledig dagonderwijs
Een dergelijke onderwusvorm, waaraan in pnncipe iedereen zou kunnen deelnemen,
wordt tegenwoordig wel aangeduid met de term _Open School". Optimalisering van

-het schriftelijk onderwijs iou het streven near een dergelijke Open School" ten
goede komen. Schnftelijk onderwijg wordt in ono land vrijwel niet gesubsidieerd,
zodat de meeste cursisten, zelf de. kosten van hun onderwijs moeten dragen.
De meeste cursisten hebben.daarom persoonlijk financieel belong biJ een optima-
liseking van het schnftelijk onderwijs.
Onderzoek dat zich deze optimalisenni ten doel stelt, lijkt een rechtvaardige
keuze
.Een groot aantal cursisten. in het schriftelljk onderwijs stopt voortlJdig met de
studie Dit verschunsel doet zich weliswaar ook voor bij het volledig dagonderwijs,

maar in een veel mindere mate (BO de algemeen voortgezette opleidingon in het
schnftelijk onderwijs is sprake van 65 % tot 85 % voortijdige studiebeeindigers;
het ve.rgelijkend percentage voor het volledig dagonderwijo ligt rondom de 30 %).
Met het oog 9p een eventuele, optimalisering van het schnftelijk onderwijs lijkt
daarom het terugbrengen van de mate van voortijdige studiebeeinqiging een
adequate ingang.

Onderzoeksopzet

Uit onderzoekstechnische overwegingen was aanvankelijk gekozen voor een onder-
zoek naar kortlopende cursussen in het schnftelijk onderwijs. Tijdens. geoprekka_ni
met de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (S.V.O.) kwam de su(gestie '
naar voren om het onderzoek gecoOrdineerd te gaan uitvoeren met een project
dat de mavd.-, havo-, en vwo-avondscholen als object zou hebben. Door .coOr-
dinatie met het Avondscholenproject zou een groot deel van het na- on .naast-
schools onderwijs gelijktljdig worden onderzocht. De resultaten van het gecoOrdi-
neerde onderzoek zouden van belong kunnen ztJn voor de Commiasie Open School,
die in de loop' van 1974 werd geinotalleerd. Doze coOrdinatie hield in dot het
KISO-onderzoek zichin °erste instahtle op de langlopende mavo-, havo-, en vwo-
cursussen zou richten. De cursisten the deze cursussen volgen, maken slechts

: 10 % uit van het totale aantal cursisten dat b.) erkende instellingen voor
schrifteliJk onderwijs studeert. Het plan om in een latere fase ook andere cursus-
sen bij het onderzoek te betrekken, werd daarom niet echter opgegeven.

Een orienterend onderzoek near gegevens van cursisten Lilt de admInistraties van
de instellingen vodr achriftelijk onderwijs werd in 1974 afgesloten. MediO 1975
wordt een cross-sectioneel onderzoek afgesloten dat tot doel heeft een proflel
te schetsen van de mavo-, havo- en vwo-corsist In 1975 zal begonnen worden met
een landlopend longitudinaal onderzoek, waarblJ een groep aan ca ends cursisten
gedurende een aantal Jaren gevolgd zal worden.
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In dit onderzoek ligt de nadruk op een analyscOvan de eventuele oorzaken van
voortijdige studiebeeindiging. In 1975 zal daarnaast onenterend onderzoek worden
gedaan near studieb,egeleiding en zal een aanvang worden gemaakt met een
onderzoek near andere dan mavo-, havo- en vwo-opleidingen in het schriftelijk
onderwijs. De verschillende onderzoeksactiviteiten zullen, in nauw oVerleg met
alle betrokken belangengroepen die geinstitutionaliseerd zijn in de Departementale
Werkgroep Schriftelijk Onderwijs, in een meerjarenplan geintegreerd worden.

Ondertolksmethoden

De data worden verzameld door middel van postale enquetes, interviews en
onderzoek'van cursuaadministraties. Daarnaast vindt literatuuronderzoek pleats.
Ale analysetechnieken zullen o.a. rechte tellingen, kruistabellen, multivariate ana-
lyses en contrastgroepenanalyses worden gebruikt.

Enige resultaten van het KISO-onderzoek ih 1974

Op basis van literatuurstudle, interviews met .directies van instellingen, de inspec-
tie van het schriftelijk onderwijs enz., werd een beschrijving van het veld en an
de binnen,..het veld bestaande problemen gegeven in de note Probleemveld-
analyse".
Uit onderzoek van de mavo-, havo-, en \o-cursusadministraties van de instel-
lingen kwamen o.a. de`volgende gegevens near voren:
meer mannen dan vrouwen volgen deze cursussen,

meer dan de heift van de cursisten valt in de leeftijdsgroep van 21 tot 28 jeer;
meer dan 75 % van de respondenten moont 15 km of minder verwlJderd van
een avondschool met vergelijkbare enderwijsmogelijkheden,
run 50 % van de 'cursisten woont in de randstadprovincies (Utrecht, Noord-
Holland, Zuld-Holland),
de piek van voortijdige stu-diebedindiging ligt tussen de drie en de negen
maanden na de aanvang van de studie.

Enoge problemen

Door de omvang van de werkzaamTheden kwam de noodzakelijke literatuurstudie
in gedrang. BIJ het verzamelen en coderen van de gegevens uit de cursist-
administraties bleken deze, gegevens slecht vergelijkbaar of waren ze moeilIJk
loegankelljk.
De codering van met name de variabelen vooropleiding" en beroep" leverde
problemen op wegens gebrekkige informatie.
De vragenlijst van het KISO project en het Avondscholenproject werd in semen-
working geconstrueerd. Deze procedure kostte veel tijd (maar resulteerde in de
produktie van vrijwel identieke vragenliJsten voor zovet het de niet terreinspeci-
fieke vragen betrof).
Het maken van afspraken voor proefinterviews ten behoeve van de postale enquilte
voor het cross-sectioneel onderzoek verjiep zeer moeizaam.
De respons was minlmaal. De postale enquete zelf leverde echter tot nu toe
een respons van ruim 50 % op.
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Project 0302 Voortgezet onderzoek Interaktle analyse

Uitvoering: Vakgroep OnderwiJskunde, Subfaculteit der Pedagogische en
Andragogieche Wetenschappen, Katholieke Universiteit,Nijmegen;
Katholiek Pedagogisch Centrum, 's-Hertogenbosch.

Projectleiding: S. A. M. Veenman en J. W. A. Melenhorst.

!Welding

Door het Instituut voor OnderwiJskunde van de Katholieke Universiteit te Nijmegen
ward in de Jaren 1971-1973 een onderzoek uitgevoerd naar het effect van een
training, gebaseerd op interactie-analyse, op de flexibiliteit van het verbale les-
gedrag van in functie ziJnde onderwiJzers en op het klimaat van hun klas (S.V.0.-
project 0177). De voor het onderzoek gestelde ,hypothesen, dat leerkrachten,
getraind In Interactie- analyse Vo Igens de. ideeen van Flanders, een meer fleXibel
onderwiJsgedrag zullen vertonen en een meer positief leerklimaat in hun klas sullen
brengen, kon op grond van de verzamelde gegevens Met worden bevestigd..
Wel kwam overtuigend tot uiting, dat leerkrachten, getraInd op basis van interactie-
analyse, meer indirect ziJn geworden, d.w.z. een gedrag vertonen dat de vriJheid
van de leerlingen om.aan het onderwlieleerproces deel te nemen vergroot. Verder
stelden deze leerkrachten meer denkvragen en ontlokten meer leerlinginitiatleven.

Op grond van dit resultaat en op grond van de'positieete reacties uit^het praktlik-
veld werden interactie-trainingen, gezien vanuit het standpunt van de scholing
en bUscholing van leerkrachten, ale voldoende waardevol beschouwd om een
Introductie in de opleidIngen na te streven. Met het Katholiek Pedagogisch. Cen-
trum (K.P.C.), namens de LandellJke Pedagogische Centro, werd overeengekomen
in deze rase van Introductie van de training in de opleidingspraktiJk nauw samen
te werden.

In gezamenllJk overleg werd eeni,nieuwe meer Operkte doelstellIng voor de
trainingen geformuleerd. Ale globale doelstelling 4verd gekozen:

1. het zich bewust worden van de eigen bUdrage tot de verbale interactie in de
klas en the van de leerlingen,

2. het feltelik kunnen realiseren van voorgenomen wlJzen van biJdragen tot de
verbale interactie_ n overeenstemming van het lesdoel.

De training Is gericht .op studenten van de onderwUzersopleldIng en op onder-
wijzers In functie.
Het ligt In de bedoeling door onderzoeks- en ontwikkelingswerk eor basis te
verschaffen, op grond waarvan begin 1977 door de LandellJke Pedagograche Centre
en het Instituut voor OnderwlJekunde, In,gezamenl$Jk overleg, beellet kan worden
of en hoe introductle van, interactie-trainingen, volgens de Ideeen van Flanders,
In de opleiding en blischdling van onderwlJzers verantwoord kan`geschieden.

Het onderzoek is gestart In september 1974 en duurt tot maart 1975. Het Instituut
voor OnderwiJskunde Is meer verantwoordellJk voor de Inhoud van de training
en de empirische evaluatie van de training. Het K.P.C. Is meer verantwoordeliJk
voor de aspecten die betrekking hebben op een efficiente invoering van het
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pakket in het onderwijsveld en voor de opleiding en begeleiding van de trainings-
'elders.
Rapportage ,vindt in eerste instantie pleats In v6rm van gezamenlijke rap-
porten van het Inatituut voor Onderwijskunde en het K.P.C.

Opzet van het onderzoek

In het onderzoek kunnen twee fa en worden onderscheiden.
In het vooronderzoek vindt op be erkte wijze invoering pleats van de training op
de Pedagogische Akadernie en w rdt de ontwikkeling van meetinstrumenten ter
hand genomen. In het eigenlijke nderzoek worden de empirische gegevens ver-
zameld om bovengenoemde- be Issing mogelijk te maken.

Betekenis voor' het onderwys

1. -.Het project opent naar elle waarschijnlljkheid de mogelijkheid het interactie-
aspect in het lesgeven, dat tot heden slechts op basis van intuitie en gissen
en missen verzorgd kan worden, systematisch en doelvericht in opleidings- en
bijscholingsplannen op te nemen.

2. eproefde trainingsprogramma's komeri beschikbaar..,
3. Door onderlinge samenwerking van verschillende instanties wordt ervaring

opgedaan in het planmatig werken op het gebied van de onderwiJsvernieuwing.

Evaluatie

Evaluatie van invoering van de training geschiedt door een besArijvIng van het
proces en door ondervra ng van de befrokkenen. Om het effect van de training
te kunnen vaststellen w Men voor en na de training-lessen op de band vastgelegd
en vervolgens gecode d. Op beperkte wUze zal getrachetworden enige greep
te krljgen op de invl ed van' de training, op het zelfvertrouwen in het lesgeven
bij de a.s. Ieerkrachten en op de leerprestatles van de leerlingen.

Project 0303 Onderzoek onder studenten aan avondacholen voor MAYO, HAVO
on VWO (het avondocholenproject)

Uitvoering: Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling, Amersfoort.

Projectleiding: R. A. C. Hoksbergen en Th. J. Jeuring.

e
Inleiding .
Avondscholen met MAYO -, HAVO- en VW0-opleitfingen voorzien In onderwUs
voor volwassenen wier opleiding, door welke oorzaak dan ook, naar hun &gen
overtulging 'onvoldoende Is.

onderschelden zich In velerlei opzIchten van de leerlingen van
de dagscholen voor MAYO, HAVO en ,VWO. Deze situatie brengt een groot
aantat problemen met zich mede, welke het gevolg zljg van het felt, dat de avond-
school nIet Is wat zij eigenlijk zou moeten zijn, ni. volwassen" volwaseenen-
onderwijs. Het avondonderwljs zou, veal -meer dan nu het geval Ise een elgeh
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identiteit dienen te krijgen intgaande van en gericht op het specifieke, dat de
voiwassen avondsc oiler onderscheidt van de jeugdiger dagschoolleerlmg.
Zowel van. de ka der beleidsbepalende (Ministerie) als van de zude der beleids-
uitvoerende insta ties (werkgroep Avondschool VWO/HAVO/MAVO) wordt gewe-
zen op de noodzaak van het eigen karakter van het avondonderwijs ).

Aanleiding en doelstelling van het Avondscholenproject

Het in de Beleidsnota en de Discussien ta gestelde vormen mede de ;anleiding
tot het onderhavige onderzoek.

T.a.v. de doeleinden kunnen onderscheiden worden
korte-termijndoeleinden:
inzicht krijgen in het huidig. functioneren vanf het avondonderwijs, het geven
van beleidsadviezen t.b.v. een beter functioneren, e.d.;
lange-termrjndcreleinden:
het (doen) veranderen van het avondonderwijfe in de richting van volwassen-
volwassenenonderwus: een instituut uitgaanAe van de specifieke kenmerken
van de (jonge) voiwassene die onderwijs' en vorming behoeft.

Korte-termyndoeleinden

Het zal allereerst zaak zijh meer inzicht te krijgen in het huidig functioneren van
het avondonderwijs. Gesteld kan worden dot de dvondschool, zoals zU tot op heden
functioneert, hoar -bestaansrecht at. Ste s meer jonge en oudere volwas-
senen blij.ken bereid te zUn zic ' een al jare In te spannen om, vaak onder

.moellijke omstandigheden, I de avonduren een tudie .aan te vangen.
De avondstudie levert echte dikwUls grote persoonlUke moeilUkheden op. Velen
van hen die begonnen, blUken t In stoat een cursus met, succes te volbrengen.
Zo blijkt uit beschikbare gegevens dot van de eerstejaars-leerlingen die in augus-
tus 1972 met de studie zijn begonnen, zich ruim 30 % officieel heeft afgemeld.
Gegevens uit het onderhavige onderzoek zullen mogellik gebruikt kunnen worden
om deze forse drop-out zoveel Mogelijk te verminderen.
Alvorens hot bestaansrecht van! het instituut Avondschool te oPtimaliseren met
een eigen identiteit, zoals bedoeld in de Beleidervota en de Discusulenoto, kan hot
nuttig zip de volgende vroagpunten Mader to beochouwon!

Welke is de motIvatie van aspirant-avondscholieren zich in te schrijven aan eon
avondschool ?
Hoe grope Is het studiesucces ? Met wd.lke foctoren hongt dit succes semen ?
Welke maatregelen kunnen genomen wbrden om het studiesuccee' te bevor-
deren ?
Door welke oorzaken vallen avondscho4eren of ? Is hulp mogelljk en nood-
zakelijk ?
Welke maatregelen zUn nodig om de kahs op afvollen te minimaliseren1

*) ZIo Bololdonoto von do MInlotor von Ondorwijo on Wotonochappen, toogovoogd oon do
Rlikobogroting 1973. pop 16, on Diocuoolonoto Hot avondondorwIjo olo oon vorm van ondor-
mit) ouI gonorIo". opgootold door oon oudcomrdiorde von do WorkcommIooIo VWO /HAVO/
MAYO
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Hoe groot is het rende ent van het avondonderwijs MAVO/HAVO/VWO ?
Welke leerlingen beha en uiteindelijk de eindstreep het einddiploma
binnen de daarvoor ge telde tijd ? Wat zijn de toekomstplannen van de eind-
examinandi?
Hoe verloopt de%doorstroming tussen de niveaus van algemeetv-voortgezet
avondonderwijs (MAYO, HAVO en VW0)?

'Gesteld kan worden dat een deel van de bevolking niet in de gelegenheid is,
gebruik te maken van de desbetreffende onderwijsvoorzieningen en de vraag
rijst of het niet noodzakelijk is deze witte plekken op de kaart" op te vullen.

Lange-termijndoeleinden

Tot dusverre'is, Goals gesteld, de avondschool vrijwel een kopie geweest van de
dagschool. In hoeverre leeft nu onder de leerlingen, leraren, directies en ander-
wijskundigen, de wens ruimte te scheppen voor de 4pecifieke kenmerken van
de volwassen avondstudent?
De aspecten die hierbij een rol spelen leiden samenvattend tot de 'vraag: In
hoeverre'kan het avondonderwijs bijdragen tot de verwerkelijking van de gedachte
van de education permanente" ? *) 6-

Centrale probleemstelling

De opgeroepen vragen vallen uiteen in twee categorieen:
1. de problemen die betrekking hebben op het avondonderwijs zoals dat tot op

heden functioneert;
2. de vragen die betrekking hebben op de taak die het avondonderwijs in de

"toekomst zal krijgen in de brede context van de education permanente.

In eerste instantie zal het onderzoek zich richten op categorie 1. Door deze
keuze van de korte-termijndoeleinden" zullen echter de ontwikkelingen op lenge
termijn niet uit het oog verloren worden. dntegendeel, een en ander moet worden
gezien in het licht en ten dienste van toekomstige veranderingen.
De centrale probleemstelling kart als volgt worden geformuleerd:
Welke zijn de oorzaken voor het verschijnsel dat een zeer groot percentage
avondscholieren vroegtijdig de cursus verlaat?

Het onderzoeksplan

,Er zijn twee deelonderzoeken in uitvoering.

Deel I bestadt uit e'en beschrijvend onderzoek, waarin aan,de hand Van adrhini-
stratieve gegevens van een aantal avondscholen een inveotarisgtie wordt gemaakt

*) Dit beginsel wordt in de nota Funktie en toekomst van het vormings- en ontwikkelingswerk
In de Nederlandse samenleving" van het Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling als
volgt omschreven: Education permantente, is een cultuurpolitlek princlpe, waarbij een volledig
samenhangende, geintegreerde en flexibele structuur van de voorzieningen wordt nagestreefd
die aan elk mens gedurende- zijn gehele leven de voor hem geschikte mogelljkheden moet
bieden om, overeenkomstlg ziJn aanleg, ziJn educatleve, socrale en culturele behoeften te
bevredlgen. en om ziJn persoonlijkheid, mede ziJn werk en ziJn vrijetijdsbesteding
zowel voor zlchzelf als ten bate van de gemeenschappen waarin hij leeft, te ontwikkelen."
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van de mate van schoolsucces rasp. ptudiestaken ,in het avondoneferwijs voor
MAV0 HAVO VWO.
Van drie avondscholen (plus eventueel een reserve-school) zal een groep van
± 800 instronnejs in het studiejaar 1971-1'972, met behulp van de administratieve
gegevens onderzocht worden..naa,r: .-

1. mate van studiestaken;
2. mate van schoolsucces.
3. aard en grootte van tritueel verband tussen een beperkt 'aantal variabelen

(bijv. beroepspositie, gellacht, leeftijd, vooropleiding enz.) enerzijtis en de mate
van studiestaken resd. schoolsucces anderzijds.

Dit beschrijvend onderzoek vindt pleats door de groep instromers op de genoemde
punten te. volgen in de studiejaren, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974 en
1974-1975. De keuze van het .beginjaar 1971-1972 is gedaan vanwege de
relatief grote groei in dat jaar. (Daze groei heeft zich in de volgende cursusjaren
gestabiliseerd).

De.el 11' het longitudinale onderzoek bestaat vooriopig uit de volgende
fasen:

a. De avondscholieren die voor het eerst in het eerste leerjaar aankwamen van
de twaalf in de steekproef voorkomende avondscholen, werd in september 1974
een vragenlij4 voorgelegd bij het begin van de cursus, met het doel inztcht te
krijgen in hun motivatie, verwachtingen, beroep, milieu van herkomst en andere
kenmerken.
Dit motivatie-onderzoek", zal een profiel opleveren van de eerstejaars-avond-
scholier.

b. 1. Het gedeeltelijk mondeling en gedeeltelijk schriftelijk interviewen van de-
genen, genoemd in- deelonderzoek a, die hun studie voortijdig beeindigen.
b. 2. Het gedeeltelijk mondeling en gedeeltelijk schriftelijk interviewen van
doorgaanders" op verschfliende peildata in de loop , van hun studie op de
avondschool.

Door de groepen doorgaanders" en stakers" te contrasteren zal inzicht ver-
kregen kunnen worden in de omstandigheden die mogelijk samenhangen met de
hoge mate van studiestaken.
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Overzicht eindrapporten
uitgebracht in 1974

In 1974 zijn in totaal over 35 door
eindrapporten uitgebracht.

SVO gesubsidieerde profecten
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Project 033

Handboek voor het moderne Rekenonderwijs in'de bassischool:
Deel 1: Inleiding en veranbkoording, 51 biz. + lit. opg.
Deel 2 Vraagstukken tellen pn ordenen, 76 blz. tab.

Deel 3: De optelling en de, aftrekking, 163 blz. + tab.
Deel 4: De veimenigvuldiging en dp deling, volgorde van bewerking 187 blz. + tab.

'Deel 5: De breuken, 96 blz. + tab.
Deel 6: .Kommagetallen, verhouding en procent, 109 blz. + tab.
Deel 7: Inleiding in de meetkunde, 139 blz. + tab.
Deel 8: Grafieken en metingen, 228 blz. + tab.,
Deel 9: Leerplansleutel, 103 blz. 4- lit. opg. + tab.
G. Boomsma, Stichting Kohnstamm-instituut voor Onderwijsresearch van de
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1974.

Project Q89 kboo

Dee [rapport II: Doelbepahng curriculutti leerlingen; 95 blz.
Deelrapport Het curriculum leerlingen.

par. 4: Konstruklie leerstofpakketten; 57 blz.
par. 5: Produktie curriculum leerlingen; p biz. + lit. opg.
par. 7: Onderzoek curriculum ieerlingen, 6 blz. bijln.

Deelrapport V: Scholing en begeleiding doOnten; 37 blz. + lit. opg.
Deelrapport VI: De kontakten met de schoolleiders; 25 blz.
Deelrapport ytt: innovatieplan voor ouders, bevoegd gezag en , docententeam;
106 blz. + lit. opgn. bijln.

Deelrapport VIII: Organisatie en beleid; 98 blz.
A. A. de Jong e.a., Research Instituut voor het Onderwijs in het Noorden, Gronin-
gen 1974.,

Project 093

Onderzoek naar de school- en beroepsharriere van jongens en meisjes die In
1965 het lager onderwijs verlieten.
Eerste faee: de situatie in 1970, eerste keuze na het f.o., werken vOOr 16 Jaar

bijlagen en samenvatting (66 blz. °+ bijlage).
J. A. Kropman en J. W. M. Collar's, Instituut voor Taegepaste Sociologie, Nijmegen
1974.

Project 0123

Experimentele Konstructie van toetsen voor produktlef-echriftelijke taalvaardig-
heid" (190 blz. bijlage). c).

H. Wesdorp, Stichting Research Instituut voor de Toegepaste Psychologie aan de
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1,974.

'1t46 .
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Project 0128 B -

Een speelleerprogramma voor het kleuteronderwiJs (De ontwikkeling van eers%

speelleerprogramma voor het kleuteronderwijs) (99 biz,. bijlagen).
H. Bronkhorst, F. Janssen-Vos en B. Lensink, Stichting Kohnstamm-instituut voor
Onderyvijsresearch aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1974.

Project 01.18

Het gebruik van de Amsterdamse schooltoets door toelatingscorrimissies voor he
voortgezet onderwiJs (24 blz.).
D. J. Bos, Stichting Research Instituut voor de Toegepaste Psychologie aan de
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1974.
Beheersingscurven in scholen met lage rekenscores; een rapport over onderzoek
met de Amsterdamse Scbooltoets (25 bri:).
E. Warries, Stichting Research In'stituut voor de Toegepaste Psychologie aan de
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1974.

Project 0149

Toetsing van de verbale intelligentie en
kinderen (deelrapport III) (143 blz.).
M. J. C. Mornmers, Instituut voor OnderwiJskunde aan de Katholieke Universiteit,
Nijmegen 1974.

van de haptische waarneming bij blinde

Project 0168

Onderzoek naar de doelstellingen van het aardrijkskundeonderwiJs in het brugjaqr
van de scholengemeenschap (deel II) (167 blz., biJlagen). Stichting Research
Instituut voor de Toegepaste Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam,
Amsterdam' 1974.

Project 0185

Onderzoek naar de invloed van twee extra lessen lichamelijke oefening per week,
gedurende een schooljaar, op de lichameliJke en geesteliJke ontwikkeling van
12- en 13- jarige jong'ens van de brugklassen op een school voor vvv.o. en h.a.v.o.
to Amsterdam: (268 blz. bUlagen).

H. C. G. Kemper, K. G. A. Ras, J. Snel, P. G. Splinter, L. W. C. Tavecchio en R.
Verschuur, Laboratorium voor Psychofysiologie en het Coronel Laboratorium aan
de Universiteit van Amsterdam.

Project 0186/0268

Evaluatie van onderwiJsstiJlen binnen het aanvankeliJk lezen; een onderwijskundig
onderzoek near, de relatle tussen methodegebrulk van de leerkracht en de presta-
ties van de leerlingen (272 blz.).
H. P. M. Creemers, Instituut voor Pedagogische en Andragogische Wetenschappen
aan de RiJksuniversiteit Utrecht (Afd. OnderwiJsresearch), 1974.
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Project 0187

Functies van juristen. Een onderzoek naar de werkkringen van juristen die in de
periode van september 1947 tot september 19721zijn afgestudeerd (198 blz., incl.
bijlagen).
B. W. M. Hovels en G. Krijnen, Instituut voor Toegepaste Sociologie, Nijmegen 1974.

Project 0190

Leereffecten an de beoefening van het schaakspel- (92 blz. billa,ge pr. 4).
A. D. de Groot en L:Prins, Stichting Research Instituut voor '-de Toegepaste
Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1974.

Project 0196

School- en Studievragenlljst en een Beoordelingsmethode. Ontwikkeling
.validering van instrumentaria voor de begeleiding van leerlingen (104 blz.
bijiagen).
J. A. E. Smits, Onderwijsbureau O.M.O., Tilburg 1974.

en

Project 0198

Ontwerpen en evalueren van een bijscholingsprogramma voor onderwijzenden in
de moedertaal blU, alle sectoren van het onderwijs (LOLA-project, deel 5). (21 blz.

bljlagen).
J. S. ten Brinke, Pedagogisch DidactIsch Instituut voor de Leraarsoplejding van de
Rijksun1versiteit te Utrecht.

Project 0211

Kunstzinnige vorming in Nederland (214 blz.
A. J. Mens, Nijmeegs Instituut voor Onderwijsresearch in igamenwerking met de
Werkgroep 03 te Rijswijk, Stdatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1974.

Project 0225

*Eerste eind-deelrapport: Rendement van een taalprogramma Frans verwerkt door
volwassenen zonder huip van een leraar (14 blz.).
W. Knibbeler, lnstituut voor Toegepaste Taalkunde, Katholleke Universiteit,
Nijmegen 1974.
Tweede eind-deelrapport: Kwantitatieve analyse van een cursus Frans (62, blz.).
W. Knibbeler, Instituut voor Toegepkste Taalkunde, Katholieke Universiteit,
Nijmegen 1974.

Project 0235/0307

Auditieve aspecten van -leesmoeilijkheden; een onderzoek r4ar de relatie tussen
auditleve discrlminatie, audi%eve analyse, auditleve syntheseren leesmoeilijkheden
(173 blz.).
J. Rispens, StIchting Onderzoek Leermoeilijkheden, Utrecht 1974.
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Project 0236

Ontivikkeling Minicursus Denkvragen Stellen (101 blz. bijiagen).
F. K. Kieviet', P. L. van der Plas on C. Brandt-van Heeswijk, Intersubfacultaire
Vakgroep Orfderwijskunde Rijksuniversiteit to Leiden, Leiden 1914.

Project 0237

Minicursus Effectief vragen stellen; een versiag van de aanpassing aan de Neder-
landse onderwijssituatie en van d'e evaluatie (218 blz.).
S. A. M. Veenman, Instituut voor Onderwijskundeaan de Katholieke Universiteit,
Nijmegen 1974.

Project 0238

Onderioek near -de effecten van interne democratiseringsmaatregelen in het
algemeen voortgezet en voorbereidend wetenschappelljk onderwiJs. (75 blz.).
ThASchepens en J. van Tuijl, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek
van de Katholieke Hogeschool to Tilburg.

Project 0240

Nederlandse resultaten in tekstbegrip en natuurwetenschappen (216 blz.).
7, S. Sandbergen, Stichting Resparch Instituut voor de Toegepaste Psychologie aan

de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1974.

Project 0242

Workshop Creativity of the School". (11 blz.).

K. Doornbos, C. M. Geerars, H. J. Jacobs jr., D. Mentink en H. Veldkamp. (Neder-
landse vertegenwoordi5jers).
Centre for Educational Research and Irinovation van de O.E.C.D., Parijs, 1974.

Project 0250

MBO-V: Prematuur of over tijd ?
Eerste inventarisatie van de algemene leerplanprOblematiek van de, l?eroepsoplei-
dingen verpleegkundige en verzorgende (85 blz.).
G. J. Mulder en R. Z. Swaab, StichtingKohnstamm-Instituuevoor Onderwijsresearch
van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1974.

Project 0261

Studio ter inventarisatie en analyse van problemen, verbonden aan een eventuele
verlaging van de toelatingsleeftljd voor het kleuteronderwijs (223 blz. met bijlagen
bestaande uit de delen A. B, C en D).
A. H. van den Berg, H. Bronkhorst, G. Luif en H. W. F. Timmernfan (Kohnstamm-
instituut), M. G. COrnelissqn, L. Kleerekoper, G. A. Kohnstamm en G. J. van, der
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Lem (Stichting Kreche en Wetenschap), Stichting Kohnstamm- instituut voor Onder-
wiJsresearch aan de Universiteit van Amsterdam en Stichting Kreche en Weten-
schap te Amsterdam, Amsterdam 1974.

Project 0269

Publikatle eindrapport Engels in het basisonderwiJs. Een studie op het gebied
van de leergangontyvikkeling". (141 blz. + bill.).
J. A. M. Carpay en E. Bol, Malmberg, 's-Hertogenbosch 1974.

Project 0276

Schooikeuze:adviezen; reaultatencontrole na viJf jaar. (190 blz. + bijlagen)
(Dissertatie).
D. J. Bos, Stichting Research Instituut voor de Toegepaste Psychologie aan de
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1974.

Project 0280

Een verslag van het congres Methodology of Research in Higher Education" te
Rotterdam in de periode van 3 tot 5 december 1973 (4 blz. + bijlage).
W. A. V4feck, 1974.

Project 0281

Vera lag OnderwiJsresearchdag 1974 (8 biz. + bijlage).
E. Greeven, Stichting Wqrkgroep OnderwiJsresearch VrIJe Universiteit te Amster-
dam, Amsterdam 1974.

Project P285

Europese relservaringen in het kader,van project P 285 (deeleindrapport) (159 blz.).
H. Franssen, t. Sixma, J. M. F. TeunIssen en H. de Vogel, InstItuut voor Pedagogi-
sche en Andragogische Wetenschappen, Afdeling OnderwiJsresearch aan de RUks-
universItelt te Utrecht, Utrecht 1974.

Amerikaanse relservarIngen In het kader van projeCt P 285 (deelelndrapport)
(55 blz.).
B. Creemers en P. Weeda, InstItuut voor Pedagogische en Andragogls.che Weten-
Eichappen, afdeling OnderwiJsresearch aan de RUksuniversItelt te ,Utrecht, Utrecht
1974.

Project 0287

Verslag van de Internationale werk-conferentlo The School and The Community,
Slaugham Manor, 15-19 oktober 1973 (33 blz.).
F. R. Janssen-Vos en S. de Witt, Stichting Kohnstamm-Instituat voor OnderwUs-
research aan de UnIctersitelt van Amaterda,m, Amsterdam, 1974.
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Project 0293

Schoolonderzoeksmethode voor het vak Nederlands op het HAVO.
Deel I Enquete-resultaten" (29 blz.).
H. Weadorp, Stichting Research Instituut voor de Toegepaste Paychologie aan de
Universiteit van Amsterdam, 1974.

Project 0294

Een verslag over eep bezoek aan het Israel Curriculum Center" van het Depart-
ment of Education",in Israel (5 blz.).
E. Warries, Technische Iogeschooi Twente, Enschede 1974.

Project 0308

Vera lag van de ideelname aan The fifth I.R.A. World Congress on Reading"
teWenen (18 bIt. *age).
B. Creemerns,i1tuut voor Pedagogische on Andragogische Wetenschappen aan
de RIjksunivaPsholt (Afd. Onderwijsresearch) aan de Rijkauciversiteit to 'Utrecht,
Utrecht, 1974.

Project 0309

De ontwikkeling van een Individueel Studio Systeem; Konstruktie on Evaluatie
van eenKursus Wiskunde voor de Propedeuse aan de Technische Hogeschool
Twente" (254 blz.) (DIssertatha).
TJ. Technische Hogeschool, Onderafdeling der Toegepaste' Wiskuncle,
Enschede, 1974.

Project 0315

Vera lag van de deelname aan het Interdisolplinary Seminar on Reading", gehou-
den aan de State University of New York van 10:--28 Juni 1974 to Buffalo, U.S.A.
(8 blz. *age).
B. Th. Brus en P. F. Sanders, Instituut voor Onderwijskunde, K.U. Nijmegen, 1974.

4
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Organisatie

9.1 Bestuur

9.2 Bureau

9.3 Commissies/werkgroepen
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9.1 Bestuur (per 31 december 1974)

Dr. J. G. H. Tans, voorzitter
Voorzitter Commissie Voorbereiding Medische Faculteit Maastricht

Prof. dr. L. de Klerk, ondervoprzitter
Hoogleraar Rijksuniversitelt Leiden

Prof. dr. H. A. Becker
Hoogleraar Rijksuniversitelt Utrecht

Prof. dr. G. BrenninkmeUer
Hoogleraar Katholieke Universitelt NUmegen

Prof. dr. S. D. Fokkema
Hoogleraar VriJe Universitelt Amsterdam

Prof. dr. L. van Gelder
Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

Drs. G. A. J. Janssen
Alg. Directeur Katholiek Pedagogisch Centrum, 's-Hertogenbosch

Ir. P. van der Schans
Ministerie van Landbouw en Visserij

Dr. G. Stellinga
Directeur Lerarenopleiding Voortgezet OnderwiJs Ubbo Emmaus, Groningen en
Leeuwarden

Drs. H. Veldkamp
Ministerie van OnderwlJs en Wetenschappen

Prof. dr. E. Velema
Hoogleraar Katholieke Universitelt Nijmegen

Drs. C. J. M. H. Souren, secretarls-penningmeester

Vacature

Vacature

In doze vocaturoo moot nog wordon voorzlon.
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9.2 Bureau

BU de Jaarwisseling '74'75 was het bureau samengesteld als volgt:

Directie

Drs. C. J. M. H. Souren

Secretariaat
Mevr. M. Lindgreen
MeJ. L A. M. Goinmers
Mevr. H. Foppe-Horn
MeJ. H. Segaar
Mevr. Y. Braam-Kolf

Afdeling ProJectenbeheer
Drs. J. HaantJes
Drs. M. H. J. J. Vissers
Drs. A. J. Buster
MoJ. B. J. W. Schamhardt
C. Buis
Mevr. C. van den Brooke -Klaus

Afdeling Programmering
Drs. D. Mentink
Mevr. A. M. Meta -Oostveen
MeJ. M. Kortekaas

Dlenot Mane Idle AdmInistratie
W. D. M. van Rijn
J. MeUer
J. Koese
B. Hans ler

Dienot Informatio 'en Documentatie
Drs. J. L. E. M. Schultz
Movr. W. S. van, Asperen-FafiO
MoJ. I. de Wilde

C. J. Hu(JberS
MeJ. Z. Emming

directeur

directie- assistente
administratief medewerkster
administratief medewerkster part time
administratief medewerkster
telefonIste/adm. assistente

hoofd
wetensch. medewerker
wetensch. medewerker
wetensch. assistente
administratief assistent
administratief medewerkster

hoofd
wetensch. assistente
administratief medewerkster

wnd. hoofd
fin. medewerker
boekhouder
assistent

hoofd
bibliotheek-assistente part time
administratief assistente

huismeester
hulshoudellJke huip

StIchting voor Onderzoek van het Onderwijo
Gevestigd:
Telefoon:
Postgiro:

'o-Gravenhage, Jan van Nassaustraat 19, Postbus 9501
070-262601
698073

11
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9.3 Commiss)es (Per 31 december 1974)

Commissle Documentatie Oriderwys-Research (C.D.O.R.)

dr. J. F. M. C. Aarts, voorzitter
Mevr. dm. H. P. Hogeweg-de Haart
Mevr. A. P. Timman-de Lecuw
dr. P. van de'n Broek
dr. 1. Heene
drs. J. F. Leuven
drs. J. K. Oosthoek
W. F. de Regt

_drs. C. J. M. H. Souren
drs. J. L. E. M. Schultz, secretaris

Contactgroep Informatiebulletin 0-vier
drs. C. J. M. H. Souren, voorzitter
drs. P. Buis
J. H. Geselschap
drs. W. G. van Velzen
drs. B. Wildeboer
dr. P. van den Broek (waarnemer)
drs. J. L. E. M. Schultz, secretaris

Nationale Stuurgroep 1.1y1.T.E.C.

dr., E. Velema, voorzitter
dr. C. M. Geerars
drs. H. K. F. Kaldenbach
drs. Chr. Schrijner
drs. C. J. M. H. Souren
drs. H. Veldkamp

Werkgroep Programmering van onderzoek van het onderwils

dr. H. At Becker
dr. L. van Gelder
dr. A. D. de Groot
drs. D. Mentink
drs. C. J. M. H. Souren

Institutanoverleg
Research Instituut voor de Toegepaste Psychologie, Amsterdam
Kohnstamm-instituut voor Onderwijsresearch, Amsterdam
Research Instituut voor het Onderwijs in het Noorden, Groningen
Intersubfacultaire Vakgroep Onderwijskunde van de Rijksuniversitelt Leiden
Instituut voor Toegepaste Sociologie, Nijmegen
Nijmeegs Instituut voor Onderwijsresearch, Nijmegen
Vakgroep OnderwlJskunde van de Kath011ake Unlversikelt Nijmegen
InstItuut voor Pedagoglache en Andragoglsche WetensZhappen, Utrecht
S.V.O.- bureau
Voorzitter: dm. C. J. M. H. Souren.
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Publikatires1

SVO-publIkaties

Gepubliceerde modeflen, handleidingen, toetsen enz., voortgekomen uit
door SVO gesub9ideerde projecten of door SVO geauboidieerd.

tir
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Publikaties

S.V.O. -Gids (1966/1968) 1/3e druk

Handjeiding voor aanvragers en gebruikers van subsidie (concept 1971)

Jaarverslagen 1966/1974

De situatie van- de Onderwijsresearch in 'Nederland 1966 (1967)

Het onderwijs over het onderwijs; verslag van een enquete over onderwijspro-
blemen (1967)

Opstaan tegen het zittenblijven, K. Doornbos (1966) 1/7e druk

Onderzoek enk Onderwijsbeleid; verslag van de studiedag over onderwijsresearch,
gehouden op 17 oktober 1969 te 's-Gravenhage (1970)

Onderwijsresearch en Onderwijsbeleid; verslag van een studiedag gehouden op
3 september 1970 te-Oegstgeest onder auspicienvan het Aktiecomite Onderwijs-
research" (1971)

Curriculum Research and Development, verslag van. een workshop gehouden in
december 1970 te Vierhouten (1973)

, ,,

Educational Research in the Netherlands, September 1970September 1972 (1974).

Informatiebulletin 0-vier (Jrg. 1971 t/m 1974)

Literatuurdocumentatie Onderwijsresearch (1969 t/m 1974)
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Gepubliceerde modellen, handleidingen, toetsen enz., voortgekomen uit door S,.V.O.
gesubsidieerde projecten of door S.V.O. gesubsidieerd

Project Auteur(s) en titel

012 J. Th. Snijders en V. J. Welten
Schoolvorderingen en intelligentie, vorm
I en II.

Test- en instructieboekje

016A K. D. Thio.
Experimentele constructie van studietoet-
sen voor Havo

016B K. D. Thio en J. Timmer
Constructie studietoetsen moderne talen
en wiskunde Havo

016C A. D. de Groot en medewerkers
Bewegingsmeetkunde

016E A. D. de Groot, en Kahnstamm-
instituUt voor Onderwifsresearch,
Amsterdamse schooltoetsen

037 W. Geerts e.a.
Een geprogrammeerde cursus Wiskunde
voor het V.H.M.O.

046 R. R. Gras
StbdietoetSen voor moderne talen

069 Mevr. A. D. Wolff-Albers en
E., J. Meflenbergh
Handleiding Nederlandse bewerking
A.V.L.-test

070 J. Timmer
Wiskuridetoetsen voor de brugklas

Opgaveboekje A + B Wiskunde
Opgaveboekje A + B Moderne Wis-
kunde

071 H. Wesdorp
Experimentele constructie van studietoet-
sen voor Havo

097/ Mevr. R. Vuyk en medewerkers
0120 Studielessen

Mevr.
Werk en denktraining in de studielessen

TH-

1 5.,

Uitgever en' jaar van uitgave

Wolters-Noordhoff N.V.,
Groningen, 1968

R.I.T.P.,
Amsterdam, 1968

R.I.T.P.,
Amsterdam, 1969

Wolters-Noordhoff N.V.,
Groningen, 1968

Wolters-Noordhoff N.V.,
Groningen, 1967 t/m 1970

Nijgh en van Ditmar,
Rotterdam, 1969

Wolters-Noordhoff N.V.,
Groningen, 1967

Wolters-Noordhoff
Groningen, 1968

Wolters-Noordhoff N.V.,
Groningen, 1970

R.I.T.P.,
Amsterdim,1 969

Stadsdrukkerij van
Amsterdam, 1969
Uitgeverlj Muusses N.V., .
Purmerend, 1971
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Project Auteur(s) en titel Uitgever en jaar van uitgave

0107 1. Starren Rijksuniversiteit to
De ontwikkeling van een nieuwe versie Groningen, 1973
van de S.O.N. voor 7- tot 17-jarigen

4:7";4

0117/ 1. Sixma
0233 Leesvoorwaardentoets

Toetsboekje-Instructieboekje-Notatie-
forreulier-Handleiding-Platen-Kaarten
Werkbladen-Boek van de School-Informa-
tie en verantwoording-Toelichting vpor de
leerkracht

Wolters-Noordhoff N.V.,
Groningen, -1972

0123 H. Wesdorp R.I.T.P.,
Constructie van toetsen voor de schrif- Amsterdam, 1973
telijk-productieve taalvaardigheid in de
moedertaal basisonderwijs)

0135 A. Vrolijk, M. "F. Dijkema en Samsom Uitgeverij, N.V., ,

G!' Timmerman Alpften aid Rijn-Brussel, 1971
Gespreksmodellen, een geprogrammeer-
de instructie

0149 M. J. C. Mommers Instituut voor C nderwijskunde
Braille-testen" K.U. Nijmegen,i 1973
Toetsboeken-handieiding

0180 J. B. A. M. van Bergen, B. Th. Brus, Uitgeverij Berkhout N.V.,
P. 1.1. Stijnen en M. J. 'M. Voeten Nijmegen,' 1972
Schoolvorderingentest voor het begrij-
pend lezen:

Een-minuut-test (habdIelding-testkaar-
-ten-scoringsformulieren)
Schriftelijke opdrachten (handleiding-
testboekjes)
Woordenschattest (handl eiding-test-
boekje)

M. J. C. Mommers en B. W. G. M. Smits Uitgeverij Zwijsen,
Toetsen voor inzichtelijk, rekenen Tilburg, 1972
J-landleiding-toetsboekjes-
artgioordbladen-correctiesjabloons

0200 M. Howeler-van Dalen e.a. Samsom Ultgeverij N.V.,
Gedragstherapie: gereedschap en ge- Alphen a/d Rijn, 1973
'bruik
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Project Auteur(s) en titel Uitgever en jaar van uitgave

0212 Mevr. N. van Krimpen Nederlands lnstituut voor
Tussen Keulen en Parijs Audiatur et' Bedrijfskunde,
altera pars -- Vlugschrift over de Latijn- Zeist, 1973
se les

0123 H. Wesdorp R.I.T.P.,
Het meten van de produktief-schriftelijke Amsterdam, 1974
taalvaardigheid. -r Mo.
Directs en indirecte, methoden: opstel-
beoordeling" versus schrufvaardigheids-

,
toetsen"

0185/ H. P. M. Creemers Drukkerij Elinkwijk b.v.,
0268 Evaluatie an onderwijsstipen binnen het Utrecht, 1974

aanvankelijk lezen.
Een onderwijskundig onderzoek naar de
relatie tussen methodegebruik van de
leerkracht en de prestpties van de leer- '
lingen

0235/ J. Rispens Drukkerij Elinkwijk: b.v.,
0307 Auditieve aspekten van leesmoeilijkhe- Utrecht, 1974

den.
Een onderzoek naar de relatie tussen
auditieve diskriminatie, auditieve analyse,
auditieve synthese en leesmoeilUkheden

0269 J. A. M. Carpay, E. Bol Malmberg,
Engels in het basisonderwUs. 's-Hertogenbosch, 1974
Een studie op het gebied van de leer-
gangontwikkeling

0309 Tj. Plomp Tjeenk Willink,
De ontwikkeling van een ikdividueel stu- Groningen, 1974
diesysteem, konstruktie eni evaluatie van
een kursus wiskunde'voor de propedeuse
aan de Technische Hogeschool Twente
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1 Introduction

The year 1974 was a remarkable and important period in the developmenrof S.V.O.
activities for the furtherance of educational research.
In agreement with the request of the present Minister of Education and Sciences
a plan was drafted regarding the much needed improvement of the finance system
of educational research? inso far as it is subsidised by S.V.O.
A working group was formed and commissioned to design a workable programming
system for educational research by means of which research might be adapted
more directly to the needs of policy-making and educational practice.
Consultation with institutes in the form of regular meetings was realised, and
already pros-baked in its first year. This co-operation between S.V.O. and the group
of institutes, which execute the greater part of S.V.O.- subsidised research, allows
for better institute-planning and co-ordination; in the near future also mutual
attuning to the various planning schemes and the national programming of research
will be feasible. . .
An analysis was made with regard to the structure and functionirig of the S.V.O.
internal organisation, on the bas of which the structure of the bureau was revised
and is provided for a continuos adaption to requirements that should be met in an
as yet ever changing.sithation.
Continued reflection or(the growth towards an adequately functioning organisation
of educational research will be needed to execute the tasks that are ascribed to
ethicational research, and as such to S.V.O,./in the ministerial planning concer-
ning the development of a service structure supporting the development and Inno-
vation op primary and secondary educatioh.
The design of this report is the same as that of previous annual reports.
The qUantitative analysis of projects subsidised which was included for the first
time in the annual report o 1973 has been completed with data from 1974.

g..

2. General affairs

Elaborate attention was spent on the financial policy aspects of educational research
subsidised by S.V.O. One of the most important of these aspects' is the following:
Contrary to previous years,, in which the Foundation save exceptions could
dispose of sufficlentsmeans to meet the demarict for research grants, at the end of
1974 it became obvious that in future this would no longer automatically be the
case. This will have to lead to a revision of the financing policy in co-operation
with the Ministry and the research institutes concerned. 14.3p plans developed for
research programming cf par. 3.3 and adaption° of the subsidy-system
with regar,d to institutes under consideration, could also contribute to this objective.
The intended adaption of the subsidy-system focusses on a form' of financing of
institute-executed research, guaranteping both a greater extent of continuity of
S.V.O. - subsidised educational research and legal status of the researchers con-
cerned, than was poSsible within the former sy6tem of ad hoc project-financing.
A study concerning this problem resulting in a note will be presented to the Board
of the Foundation In 1975.
In the' previous paragraph the reorganisation of the bureau was already mentioned.
The nominal constitution is included In chapter 9.
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3. S.V.O. activities

3.1. Project management

n 1974 the number of projects in progress was 120, 31 of which were granted
subsidy during that year.
the projects are classified according to the levels of education to which they
pertain. These are:

I. infant education; II. Integration of infant and pre-primary education; Ill. Pre - primary
education; IV. Integration of pre-primary and primary education; V. Primary educa-
tion; VI. Special education; VII. Integration of primary and secondary education;
VIII. Secondary education; IX. Vocational training (all levels) excl. teacher training;
X. Secondary education (unspecified); Xl. Education for the 3 to 4 up till 16 year-old
children; XII. Teacher training incl. in-service training; XIII. Education for the
working young people; XIV. University education; XV. Extra-institutional education;
XVI. Various typesdf schools, i.e. unspecified.
For the subdivision according to themes of investigation the reader Is refered to
chapter 6: Project analysis.
In 1974 a total number of 42 applications for subsidy for new projects were
considered, amongst which were 2 revised applications. Of these, 29 were granted,
9 rejected and 2 held up for re-consideration. Furthermore, 22 applications for
continued subsidy, '24 requests for sequel research and 28 for the financing of
additional research on projects in progress or shifts in original estimates were
taken into consideration. On projects subsidised by the Foundation, 78 interim
reports and 35 final reports were submitted.

3.2. Supplementary financing

As mentioned in the annual report 1973 the granting of supplementary financing
is to the effect that institutes under consideration are to be allowed extra subsidy
under certain conditions for activities executed in the perspective of the planning,
preparation and internal co-ordination of S.V.O. - subsidised projects. On the basis
of this regulation, subsidies were granted four times during 1974.

e>
3.3. Programming of research and development activities

From 1972 onwards the main action regarding programming of educational research
was the initiation and external execution of a number of preparatory studies on
principal problems in pre-school, elementary and continued education. Mid 1974
meanwhile 6 of these studies were in the prOcess of execution. Due to problems
concerning function and objectives of these. studies, the Board decided on the
basis of a note compiled by the bureau to adapt and confine the ourrent
preparatory studies as much as would be feasible to so called trend studies.
The start of new, similar studies was postponed pending developments in the
Working Group Programming, which was formed in April 1974. In this Working
Group several "external specialists" and members of the S.V.O. -staff participate.
In conformity with the board decision mentioned above, the bureau started
discussion rounds in order to arrive at adoption of these preparatory studies.
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34. Experimental dissemination of project results

From 1970 onwards S.V.O. was actually concerned with problems 'regarding the
dissemination of research and development products to educational practice.
Experience acquired in the previ9us four years called for a closer reflection
in a wide context, particularly with the innovation institutions, in order to establish
what solutions could be found with regard to problems of both an educational
context and education - structural nature.
Consultation with the "Contactorgaan voor de innovatie van het onderwijs"
(C.I.0.) in which the three national Pedagogical Centres and the Work AssbcIa-
bon of local and regional educational advisory centres are participating
resulted in three resolutions; viz.:

a S.V.O. representative is, for the time being for a period of one year, to
attend 0.1.0.-meetings as an observer; .

in case of consideration of subsidy applications for appropriate projects, C.I.O.
is to be consulted in the capacity of external advisor;
on the basis of a listing of projects in progress, to be provided by S.V.O.,
C.I 0. will consider possible participation in respect of an eventual dissemina-
tion of project results.

3.5. Research in connection with experiments

To support experiments in the national sector of participation education for the
working young people, in the fall of 1973 the Research Group Participation Educa-
tion was formed; its .activities are financed by S.V.O. Mid 1974 the Minister of
Education and Sciences was advised on the plan of action for the school-year
1974/75 meanwhile drafted by this group.
In spring 1974 the first contacts took place with the Innovation Committees for
elementary education and the middle school set up by the Minister, and information
on current research in these educational sectors, as available in the S.V.O.-bureau,
was supplied:- Deliberations on an official level took plaCe during the fall 1974
between the Ministry and the S.V.O. -staff with.regard to the place and functioning
of research within the context of national innovative projects for elementary educa-
tion and middle school. It was decided to also Involve In these negotiations the
Innovation Committees concerned, some representatives of research Institutes, and
the co-ordinator of the Research Group Participation Education.

3.6. Documentation and information

During the year under review the Committee for Documentation of Educational
Research for the composition of which/ is refered to chapter 9: S.V.O.-organisa-
tion and committees compiled and .forwarded to .subscribers 100 abstracts from
selected periodical articles, reports,: thesels and other publications. Among these
are 1,0 abstracts from Belgian periodical articles, published within the context of the
co-operation with the Dutch !speaking part of Belgium (cf, the previous annual
report).
In 1974 the fourth volume comprising four issues, and a supplement, of the infor-
mation bulletin 0-vier (the fbur O's in the title represent, the Dutch abbreviatiops.
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for Research, Development and Dissemination in Education on which this bulletin
reports) were published.. This bulletih aims at the provision of information without
interpretations or comments, and is intended for those directly or indirectly involved
in educational research, development and dissemination activities.
The experimental period during which the publications of the "Memoreeks Onder-
wijsresearch7 (SerieP .,of Memoranda on Educational Research) was financed by

was terminated in the year under review. During this period, running from
June 1973 tot July 1974, Seven issues were published. Discussion on this topic
resulted in the decision establish a periodical for educational research in
centin.uatton of the Memoreeks. An application for subsidy from the circle, of the
originatort3 regarding 'publication of such a periodical during a period as yet to be
decided upon, wduld be prepared.

3.7. ".fiequests fat advice

1. At the requept of the director of the Academy of Architecture of Tilburg,
advice was gIVen on the ways in which the problem of the Identity of Aca-
demies of Architecture and their position within the Dutch educational system
could best be investigated.

2. A critical comment relevant to his note on the "Foundation for Curriculum
Development" to be established was submitted to the Minister of Education
and Sciences.

3. Furthermore a comment on the note of the Education Committee of the
O.E.C.D. in Pans: "Policies for Innovation and Research and Development in
Education", dated November 1973, was forwarded to the Minister of Education
and Sciences.

4. At the requeit of the Minister of Education and Sciences S.V.O. co-operated
with the Verkenningscommissie Onderwijsresearch (Exploration Committee for
Educational Research) which was established by him. In consultation with this
Committee the questionnaire to be used in their investigation was also made
subservient to the collection of data concerning the current status of educatio-
nal research in our country during the period September 1972-September 1974
on behalf of an inventory of research and flevelopment work that is drawn up
every two years in countries affiliated with the Council of Europe; S.V.O. is
responsible for the Dutch contribution to this survey.

5. The final report of the study concerning the problems related to a possible
lowering of the admission age for pre-school education was presented to the
Minister of Education and Sciences.

6. From the Minister a request was received to formulate proposals with regard
to improvement of the finance system for the promotion of educational
research (cf. chapter 2: General affairs.)

7. Answers to a number of "Questions on the organisation of science policy"
were forwarded to the Minister concerned.

8. A critical judgement was proffered on a note compiled by the Working Group
for the Organisation of Research regarding Art Education.

1 in

167



9. At the request of the Minister of Education and Sciences his,discus, ion note:
"'Towards a structure for the development and innovation of pritnary and
secondary education" was commented upon.

10. Also at the request of the Minister advice was given on the plan of action
July 1974/July 1975 drafted by the Research Group Participation .:Education
(cf. par. 3.5).

11. The Minister requested to appoint a S.V.O. - representative in the "Advisory
Group for Educational Appliances" established by him. In spite of the fact
that very few tangible data are available from research in this field, as was
said to the Minister, the request was carried into effect.

12. At the request of regular Meeting of Institutes (c.f. par. 1) the Miner's
attention was drawn to the course of affairs in the evaluation of research
activities initiated by the Minister in the new teacher training programmes.
A proposal was formulated concerning the way in which polycy research of
such a nature might best be prepared, planned and executed Anvolving S.V.O.
and the regular Meeting of Institutes.

13. An elaborate critical contemplation regarding the Draft Regulations of the newly
estabkshed Foundation for Curriculum Development was.' presented to the
Members of the Permanent Committee of the Second Chamber of Parliament
and to the Minister of Education and Sciences.

3.8. International affairs

In the contacts maintained with the Centre for Education& Research and Innova-
tion (C.E.R.I.) of the 0.E.C.D., Paris, principal emphasis during 1974 was put on
participation in the activities of the Centre for International Management Training
for Educational Change (I.M.T.E.C.), Oslo. The steering group functioning for our
country arranged in 1974 for participation in courses held in Lofthus (Norway),
Sevres (France) and Dokka (Norway) by respectively. Four, two and again two
Dutchmen from the circles of innovation, training, research and administration.
Furthermore extensive deliberations concerning a Dutch follow up to the IMTEC-
courses took place. This was not yet realised as there was no clear insight in the
purpose of such courses. It was decided to draw-up first an inventory of manage-
ment problems that are at stake in the process of educational change.
As to the international co-operation within the context of the Committee for
Educational Research of the Council for Cultural Co-operation of the Council of
Europe, Strassbourg, France, a reference is 'made to the S.V.O. publication:
"Educational Research in the Netherlands, September 1970-September 1972", that
appeared at the beginning of 1974. Preparations with .regard to the sequel to this
publication were started at the end of 1974 (cf. par. 7 of this chapter, item 4).
In the same context the initiative taken by the last mentioned Committee with
regard to the development of a new system for educational documentation, Is

noteworthy. In this so called Eudised-project a start is made on an experimental
basis in the field of educational research, in which the head of the Service. for
Documentation and Information.of the S.V.0.-bureau participated.
As in previous years, various researchers .participated, with financial aid from
S.V.O., in other international activities In the field of research and development
work (cf. chapter 5, par. 4: List of congresses, conferences and study tours).
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4. Financial administration

For the year 1974 government subsidy to our Foundation amounted to
DFIs. 10,493,000.; a total amount of DFIs. 7,167,742: was spent on research
and development activities.

7,

The review of project financing comprises two parts, vg.:

1. review of subsidy granted per sector. of education from the start of the S.V.O.
in 1966 and onwards;

2. annual expenditures of each financed project in progress during 1974, arranged
according to types of education (cf. par. 3.1.).

5. Review of projects subsidised in 1974

Project categories are 1) research projects; 2) programming projects; 3) experi-
mental innovation projects; 4) participation education projects; 5) congresses,
conferences and study tours; 6) theses and publications.

The following data are given per project in the corresponding colum ns.
a) S.V.O. registration number;
b) name(s) of institute(s) and of individual(s) to which subsidy was granted;
c) title of the project;
d) name(s) of institute(s) and /or persons charged with the' execution;
e) planned duration of the project;
f) the date on which the final report was submitted;
g) publications resulting from the project;
h) type(s) of education which formed the subject of investigation;
i) additioi-ial remarks.

6. Project analysis

In order to obtain a better insight in the nature of objects of research a quantitative
analysis was made of the number of projects completed and in progress
financed by the Foundation from 1966 through 1974, starting from four angles of
incidence:
a. types of schools, or levels of education to which the projects pertain (table I);
b. themes of investigation: curriculum components, organisation of the school,

etc. (table II);
c. content matters which formed the subject of investigation: instrumental subject

matters (arithmetic, mathematics, mother tongue, foreign language, etc.),
expressive education, etc. (table III);

d. relevancy to the school practice: directly or non-directly applicable in the
schools (table IV).

Tables V to X inclusive indicate a cross relation between the four dimensions.
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7. Reports on current projects

The concise reports on six projects financed by the Foundation are compiled by the
project leaders. They relate to projects of various types of research executed in
1974, and to be continued in 1975.

8. Survey of final reports submitted in 1974

A total of 35 final reports on projects financed by S.V.O. were submitted.
In this survey the S.V.O.-registration number, project title anti the name of the;,
author(s) of the report are mentioned.

9. Organisation

This chapter supplies data on the composition of

the present.Board of S.V.O.;

the bureau'of the Foundation;

the Committee for Documentation of Educational Research;

the Editing Committee Information Bulletin 0-vier;

the National Steering Group I.M.T.E.C.;

the Working Group Educational Research Programming;

the regular" Meeting of Institutes.

10. Publications

This chapter concludes the annual report by giving a summary of the publications
issued by the Foundation up to and including the year 1974 followed by a survey
of "products" obtained from research and development activities financed by the
Foundation and directly applicable in practice.
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