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Doel
Van de studenten wordt verwacht dat zij inzicht hebben in de wijze waarop onderwijs en educatie kan worden
geëvalueerd en de effectiviteit ervan kan worden vastgesteld. Ook wordt beoogd dat studenten kennis hebben
van factoren die relevant zijn ter bevordering van de effectiviteit van educatie en onderwijs.
Modellen over en onderzoek naar (onderwijs)effectiviteit benadrukken de opbrengsten die onderwijs en educatie
kan (en moet) hebben. Bij die opbrengsten gaat het om de cognitieve en niet-cognitieve resultaten van lerenden:
wat leren zij op school of in de opleiding? Naast deze vraag komt ook aan de orde wat scholen, programma’s en
leerkrachten kunnen doen om betere resultaten bij lerenden te bereiken.
Inhoud
Wat lerenden moeten leren is geen vaststaand gegeven maar is voortdurend onderwerp van discussies in ieder
land. Naast leerprestaties streven scholen en opleidingen ook naar andere opbrengsten, zoals metacognitieve of
sociale vaardigheden. Ook deze opbrengsten horen thuis binnen het onderzoek naar effectiviteit.
De school of het programma is niet de enige plaats waar lerenden leren. Als het gaat om effecten van scholen en
leerkrachten, is het belangrijk om alle invloeden van buiten de school of programma ‘uit te zuiveren’, om de
echte (netto) school- of programma-effecten zo nauwkeurig mogelijk te schatten. In onderzoekstermen gaat het
er om de betekenis van de school of programma ofwel de toegevoegde waarde vast te stellen die de school of het
programma voor volwasseneneducatie realiseert.
Wat lerenden aan kennis, vaardigheden en attituden verwerven wordt bepaald door factoren op verschillende
niveaus in het onderwijs: de leerkracht, de klascontext, de school en de schoolcontext. In de cursus wordt dieper
ingegaan op effecten van factoren op deze niveaus en worden mogelijk effectiviteitsbevorderende factoren op
het niveau van de klas, de leerkracht en de school behandeld. Daarnaast wordt in de cursus aandacht besteed aan
historische ontwikkelingen binnen onderwijseffectiviteitsonderzoek en onderzoek naar de effectiviteit van
volwasseneneducatie en komt de methodologie om onderwijseffecten en effectiviteit vast te stellen aan bod.
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