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Stellingen 

1. Ook deskundigen blijken bij herhaling onvoldoende in staat de relatieve 
moeilijkheidsgraad van opgaven juist in te schatten. De IRT-methode voor 
cesuurbepaling (dit proefschrift) voorkomt dat zij inconsistente oordelen over 
opgaven uitspreken. 

2. Het betoog van Hambleton et al. (2000) ten spijt, dient het gebruik van de Angoff-
methode voor cesuurbepaling afgeraden te worden. 

Hambleton, R.K., Brennan, R.L., Brown, W„ Dodd, B., Forsyth, R.A., Mehrens, W.A., Neilhaus, J., 
Reckase, M., Rindone, D., Linden, W.J. van der & Zwick, R. (2000). A response to 'Setting Reasonable 
and Useful Performance Standards' in the National Academy of Sciences' Grading the Nation 's Report 
Card. Educational Measurement: Issues and Practice, 19 (2), 5-13. 

3. De IRT-methode voor cesuurbepaling is aantrekkelijk als compromis-model, omdat 
hij de beoordelaars in de gelegenheid stelt een afweging te maken tussen kwaliteit 
en kwantiteit. 

4. Het voorstel van Pellegrino et al. (1999) om vaardigheidsschalen te illustreren met 
'behavioral anchor descriptions' veronderstelt een logisch hiërarchische structuur 
binnen de vaardigheid en wordt vaak bemoeilijkt door onverwachte effecten van 
itemspecifieke kenmerken. 

Pellegrino, J.W., Jones, L.R. & Mitchell, K.J. (1999). Grading the Nation 's Report Card. Evaluating 
NAEP and transforming the assessment of educational progress. Washington, D.C.: National Academy 
Press. 

5. Richting en grootte van het effect van de informatie over de vaardigheidsverdeling 
in de referentiepopulatie op het gegeven oordeel is afhankelijk van de afstand tussen 
dat oordeel en het feitelijke vaardigheidsniveau, (dit proefschrift paragraaf 4.2). 

6. Mocht nader onderzoek uitwijzen dat het niveau van de standaarden wordt 
beïnvloed door de moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling (vgl. paragraaf 
4.5), dan zal een standaardisering van de voor te leggen opgavenverzameling nodig 
zijn. 

7. Mede gelet op de discrepantie tussen de feitelijke en gewenste vaardigheidsniveaus 
voor het leerstofdomein muziek en tussen de binnen- en buitenschoolse 
muziekbeleving van leerlingen is een brede cultuurpedagogische discussie voor 
kunstzinnige oriëntatie meer dan gewenst. 

8. Het verdient sterk aanbeveling om voor de ontwikkeling en evaluatie van 
kerndoelen een permanente commissie in het leven te roepen. 

9. Leerstandaarden, zoals door de Onderwijsraad voorgesteld, definiëren een 
ondergrens van gewenste vaardigheidsniveaus en kunnen derhalve moeilijk 
beschouwd worden als beperkende factoren ten aanzien van het onderwijsaanbod. 



10. Het vaststellen van leerstandaarden alleen verbetert de kwaliteit van het onderwijs 
niet; wel het beleid en de inspanningen die er op gericht zijn dat meer leerlingen de 
leerstandaarden bereiken. 

11. Onderwijsmethoden zijn onvoldoende ontwikkeld om effectieve vormen van 
gedifferentieerd en geïndividualiseerd onderwijs mogelijk te maken. Het mag 
duidelijk zijn dat dat onder meer een zware wissel trekt op onderwijskundige 
aspecten van het Weer-Samen-naar-School-beleid. 

12. Gezien het structurele karakter van onderwijsachterstand bij leerlingen heeft 
remedial teaching slechts zelden betrekking op remedial teaching. 
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Voorwoord 

In dit proefschrift wordt de methode, de procedure en daarmee de 
ontwikkeling van standaarden voor kerndoelen basisonderwijs verantwoord. 
Deze standaarden zijn opgesteld op basis van resultaten uit grootschalig 
peilingsonderzoek en geven aan wanneer er volgens ter zake deskundige 
beoordelaars sprake is van minimale, voldoende of gevorderde beheersing van 
de kerndoelen. De standaarden bieden daarmee een referentiekader voor de 
evaluatie van de leeropbrengsten in het basisonderwijs in het licht van die 
kerndoelen. 

In het eerste hoofdstuk plaatsen we het standaardenonderzoek in het brede 
kader van de evaluatie van het basisonderwijs. In het tweede hoofdstuk 
beschrijven we enkele traditionele methoden voor het vaststellen van 
standaarden, methoden en procedures die eerder in grootschalig peilings
onderzoek zijn gebruikt en we beëindigen het hoofdstuk met een beschrijving 
van de methode en de procedure die in ons onderzoek zijn gebruikt. Het derde 
hoofdstuk bevat de resultaten van de standaardenonderzoeken voor drie 
leerstof domeinen, in chronologische volgorde voor rekenen/wiskunde, muziek 
en Nederlandse taal. Hoofdstuk vier beschrijft enkele studies die rondom het 
standaardenonderzoek zijn uitgevoerd. Met de samenvatting en conclusies in 
hoofdstuk 5 sluiten we af. 

Eigenlijk sta je er alleen op het einde alleen voor, en dan nog weet je je 
gesteund door velen die aan het onderzoek en tijdens de genesis van je 
proefschrift een bijdrage hebben geleverd. Het is een eer maar het voelt ook 
als een verplichting om met dit proefschrift de laatste stap te zetten. Dit 
voorwoord geeft mij de gelegenheid om iedereen voor zijn of haar bijdrage te 
bedanken. 

Allereerst spreek ik mijn grote erkentelijkheid uit naar mijn promotoren Wim 
Meijnen en Don Mellenbergh. Zij hebben mij niet alleen vakkundig maar ook 
op een plezierige en inspirerende manier begeleid bij het schrijven van dit 



proefschrift. Met name ook voor hun niet aflatende aandrang om het 
proefschrift nu eens af te ronden - 'er hoeft toch alleen nog maar een nietje 
door' - ben ik hen uitermate dankbaar. Wim Meijnen ben ik in het bijzonder 
erkentelijk voor het feit dat hij de resultaten van het standaardenonderzoek via 
het concept van de leerstandaarden een plaats heeft gegeven in de discussie 
over de kwaliteit van het basisonderwijs. Het onderzoek krijgt daardoor naast 
een inhoudelijke ook een politiek relevante dimensie, waarmee de waas van 
vrijblijvendheid die toch over de kerndoelen hangt, wordt gewist. 

Op de andere, Arnhemse eerste plaats ben ik grote dank verschuldigd aan 
Johan Wijnstra. Hij was als projectleider PPON de initiator om het in 1994 
voorgenomen onderzoek naar niveaus van gewenste vaardigheden in het licht 
van de kerndoelen basisonderwijs in de vorm van een proefschrift te 
verantwoorden. Vaak hebben we gediscussieerd over de vraag hoe het 
onderzoek aan te pakken, maar ook bij het schrijven van het proefschrift 
mocht ik profiteren van zijn deskundig en nauwgezet commentaar. Er is 
weinig wat aan zijn aandacht ontsnapt. Graag mocht hij in de discussies een 
parallel trekken met de Baron von Münchhausen die - vooralsnog als enige -
in staat was zichzelf met paard en al uit het moeras te tillen. Met het 
onderhavige onderzoek hebben we, denk ik, in ieder geval een steiger of een 
takelwerk gebouwd voor de verankering van een normstelling voor wat 
belangrijk is dat kinderen in het basisonderwijs leren. 

Dit proefschrift beschrijft met name de ontwikkeling van standaarden voor de 
leerstofdomeinen Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en muziek. Het 
samenstellen van de opgavenverzamelingen en de inhoudelijke 
verantwoording daarvan is in belangrijke mate het werk geweest van mijn 
collega's Josje Sijtstra (Nederlandse taal), Joop Bokhove (rekenen/wiskunde) 
en Jan van Weerden (muziek). Intussen is er ook standaardenonderzoek 
uitgevoerd en gerapporteerd voor andere leers tof domeinen. Soortgelijke 
bijdragen werden daarbij geleverd door Henk Notté, Henk Wagenaar en José 
Thijssen voor wereldoriëntatie, Marja Vinjé voor Engelse taal en Cleem 
Leijten voor lichamelijke opvoeding. Voor rekenen/wiskunde medio 
basisonderwijs en Nederlandse taal medio basisonderwijs leverden 
respectievelijk Anneke Noteboom en Ans van Hooft belangrijke inhoudelijke 
bijdragen. De collega's van de afdeling Psychometrisch Onderzoek- en 
Kenniscentrum wil ik bedanken voor hun directe en indirecte bijdragen aan dit 



proefschrift. Indirect waar het de diverse OPLM-analyses betreft die de basis 
van het onderzoek vormden, direct waar het de beantwoording van en 
discussie over specifieke voor het standaardenonderzoek relevante 
vraagstukken betrof. Paul van Dam, unitmanager afdeling Primair Onderwijs, 
wil ik bedanken voor zijn nieuwsgierige betrokkenheid bij het onderzoek. 

Truus Peters en Joke van Daal vervulden als projectassistenten een uitermate 
belangrijke ondersteunende rol bij de verschillende standaardenonderzoeken 
die we in de loop der jaren hebben gehouden. Zij hebben er voor gezorgd dat 
al het beoordelingsmateriaal er uitermate verzorgd uitzag en dat de organisatie 
van het onderzoek steeds vlekkeloos kon verlopen. Daarvoor, maar ook voor 
hun belangstelling over de afloop van weer zo'n onderzoek, ben ik hen 
dankbaar. Noud van Zuijlen geldt een woord van dank voor zijn correcties op 
de Engelstalige Summary van dit proefschrift. Marianne Brouwer dank ik 
voor het omslagontwerp waarin zo fraai de diverse PPON-balans-foto's zijn 
verwerkt. 

Tot slot ben ik de Citogroep erkentelijk voor de faciliteiten die hebben 
bijgedragen aan het schrijven van dit proefschrift. 
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De context van het standaardenonderzoek 

Na een uitvoerig voortraject is in 1988 door de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen een ontwikkelingsproces in gang gezet dat in 1993 heeft 
geleid tot het 'Besluit kerndoelen basisonderwijs'. Het ontwikkelingsproces 
dat aan de formulering van de kerndoelen voor het basisonderwijs is vooraf 
gegaan en de ontwikkelingen die daar vrijwel direct op volgden, worden in 
paragraaf 1.1 beschreven. Deze ontwikkelingen hebben inmiddels geleid tot 
een herziening van de kerndoelen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, 1998), maar het besluit uit 1993 vormt het uitgangspunt van 
het standaardenonderzoek waarover in dit proefschrift wordt gerapporteerd. 
Het proefschrift van Letschert (1998) bevat een gedetailleerde weergave van 
dit ontwikkelingsproces dat geleid heeft tot de vaststelling van kerndoelen 
voor het basisonderwijs. 
In paragraaf 1.2 wordt vervolgens betoogd dat standaarden ontwikkeld moeten 
worden, indien we uitspraken willen doen over de vraag in hoeverre de kern
doelen in het basisonderwijs worden gerealiseerd en in het verlengde daarvan 
of de kerndoelen in voldoende mate worden gerealiseerd. Standaarden 
expliciteren voor kerndoelen beoogde vaardigheidsniveaus. Een voorwaarde is 
dan wel dat er instrumenten beschikbaar zijn die de met de kerndoelen 
corresponderende vaardigheden in beeld brengen. Het project Periodieke 
Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) biedt een instrumentarium op basis 
waarvan onderwij sopbrengsten gerelateerd kunnen worden aan de kerndoelen. 
Dit project is beschreven in paragraaf 1.3. 
Het standaardenonderzoek zoals dat in het kader van PPON is uitgevoerd, 
heeft betrekking op drie standaarden. De standaarden worden in paragraaf 1.4 
gedefinieerd. Een standaardenonderzoek kan beschouwd worden als een twee
ledig proces. Enerzijds wordt er een methode gehanteerd om beoordelaars een 
oordeel te ontlokken en anderzijds is er sprake van een context waarbinnen de 
beoordeling plaatsvindt. Om te voorkomen dat standaarden als triviale criteria 
terzijde geschoven kunnen worden, dient de procedure voor het vaststellen 
van standaarden gericht te zijn op een aantal kwaliteitscriteria. Tot slot zijn in 
paragraaf 1.5 enkele onderzoeksvragen geformuleerd. 

1 



1.1 Het Besluit kerndoelen basisonderwijs 

In het voorjaar van 1993 verschijnt het 'Besluit kerndoelen basisonderwijs'. 
De regering voldoet daarmee aan artikel 9, vijfde lid, van de WBO, zoals 
ingevoerd bij Wet van 27 mei 1992 (Ministerie van Onderwijs en Weten
schappen, 1992). Daarin is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur ten 
aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in artikel 9, eerste tot en met 
vierde lid, kerndoelen worden vastgesteld. In artikel 2 van het besluit wordt de 
status van de kerndoelen als volgt omschreven: 'Voor de school geldt de eis 
dat zij ten minste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind 
van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Kerndoelen geven 
een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, 
inzicht en vaardigheden'. 

De ontwikkeling van kerndoelen is in februari 1988 door de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen in gang gezet met de opdracht aan de Stichting 
voor de Leerplanontwikkeling (SLO) om vooralsnog voorlopige eindtermen 
voor het basisonderwijs te ontwikkelen. Kort daarvoor had de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gewezen op het 
belang van centraal vastgestelde eindtermen voor het basisonderwijs en voor 
de basisvorming (WRR, 1986). In de Memorie van Toelichting bij het wets
voorstel tot wijziging van de WBO en de Wet op het Voortgezet Onderwijs 
worden vijf redenen genoemd om eindtermen voor het basisonderwijs en de 
basisvorming vast te stellen (vgl. Ministerie van Onderwijs en Weten
schappen, 1989, p. 8): 
• eindtermen dragen ertoe bij dat alle leerlingen ook daadwerkelijk 

eenzelfde kernprogramma doorlopen; 
• eindtermen maken de inhoud van het basisonderwijs en de basisvorming 

controleerbaar voor het parlement en de samenleving; 
• eindtermen voor de basisvorming in het voortgezet onderwijs bieden 

bovendien het referentiekader bij uitstek voor de te ontwikkelen 
af sluitingstoetsen ; 

• ondubbelzinnige formulering van de doelstellingen van de programma's 
draagt bij aan een goede aansluiting met het vervolgonderwijs; 

• formulering van eindtermen biedt de mogelijkheid gericht een algemene 
niveauverhoging na te streven. 



Op 18 januari 1989 worden - met de status van adviezen - een serie ontwerpen 
van eindtermen voor het basisonderwijs en voor de vakken van de basis
vorming in het voortgezet onderwijs aan de minister aangeboden (Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen, 1989). Twee maanden later krijgen de 
ontwikkelgroepen het verzoek het ontwerp eindtermen aan te passen en op 15 
juli 1989 bieden zij de minister het herziene ontwerp aan. De herziening heeft 
vooral betrekking op een zodanige herformulering van de eindtermen dat '... 
ten minste een kwart van de beschikbare tijd voor eigen invulling overbleef 
(Commissie Herziening Eindtermen, 1990, p. 3). Daarnaast moesten de 
eindtermen zich beperken tot de doelen met een beknopte toelichting. Het 
herziene advies wordt niet op ruime schaal verspreid. 
In 1990 vraagt de staatssecretaris de Commissie Herziening Eindtermen 
(CHE) de eindtermenontwerpen te herzien, waarbij voor het basisonderwijs de 
mate van specificatie punt van aandacht is. In de brief aan de CHE wordt 
daarover opgemerkt: 'De eindtermen worden geformuleerd op een dusdanig 
globaliteitsniveau dat ze voldoende richtinggevend zijn met het oog op de 
kwaliteitsbepaling en -bewaking. Daarnaast moeten ze voldoende vrijheid 
laten aan de eigen interpretatie en invulling door de scholen' (Wallage, 
1990a). De CHE spreekt zich uit voor een niveau van globalisering dat minder 
gedetailleerd is dan de eindtermenontwerpen, maar waarbij functionele 
specificaties, dat wil zeggen specificaties die bijdragen aan verheldering en 
aan een zekere afbakening, worden behouden. De CHE ziet het verder als taak 
van de individuele school om in het schoolwerkplan de onderwijs- en 
vormingsdoelen door middel van meer concrete eindtermen vorm te geven 
(CHE, 1990, bijlagen). Ten slotte brengt de CHE in het najaar van 1991 nog 
een 'Nader advies kerndoelen voor de basisvorming in basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs' uit, waarin voorstellen van wijziging van en aanvulling 
op het eerdere advies worden gedaan. In het regeerakkoord van het derde 
kabinet Lubbers (7 november 1989) is vastgelegd dat de eindtermenontwerpen 
herzien zouden worden tot globalere kerndoelen (Wallage, 1990b). 
De centrale thematiek van al deze nadere adviezen en herzieningen is het 
probleem van specificiteit. Enerzijds is er de onderwijskundige eis dat 
leerdoelen, willen ze richtinggevend zijn voor het onderwijs, zo eenduidig 
mogelijk geformuleerd moeten worden, terwijl anderzijds het politieke 
uitgangspunt van vrijheid van onderwijs een nadere precisering van doelen in 
de weg staat. 



In de Nota van Toelichting bij het 'Besluit kerndoelen basisonderwijs' wordt 
nog eens stil gestaan bij het ook door de Onderwijsraad gesignaleerde 
dilemma van het globaliteitsniveau bij het formuleren van specifieke kern
doelen: enerzijds moet er voldoende ruimte zijn voor het concretiserings
proces op schoolniveau, anderzijds moeten de kerndoelen voldoende richting
gevend zijn om gehanteerd te kunnen worden in de onderwijspraktijk. Het 
bereikte resultaat is volgens de Nota van Toelichting '... voldoende richting
gevend en (...) zo min mogelijk voorschrijvend' (Wallage, 1993, p. 5). 
Dezelfde Nota van Toelichting wijst er vervolgens op dat de kerndoelen geen 
selecterende functie hebben: ze geven aan waar scholen naar moeten streven, 
'... niet wat het niveau is dat door alle leerlingen dient te worden bereikt' (p. 
6). 

In de Nota van Toelichting wordt de verwachting uitgesproken dat '... de 
kerndoelen zullen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs'. Deze 
verwachting is gebaseerd op een viertal uitgangspunten (p. 5): 
• invoering van de kerndoelen zal scholen ertoe aanzetten het huidige 

onderwijsaanbod kritisch te bezien; 
• methodeontwikkelaars zullen de kerndoelen als richtsnoer hanteren; 
• de toetsen van de Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) 

zullen zich richten naar de kerndoelen; 
• de inspectie zal de kerndoelen als uitgangspunt nemen bij het toezicht op 

het onderwijs. 
Het is met name het derde uitgangspunt dat ons in deze publicatie zal 
bezighouden. 

De discussie omtrent de kerndoelen is met het besluit echter niet verstomd. 
Amper een jaar na de publicatie van het besluit presenteert de Commissie 
Evaluatie Basisonderwijs (CEB) in 1994 haar rapport 'Zicht op kwaliteit', 
waarin zij ten aanzien van de kerndoelen opmerkt dat deze te globaal zijn 
geformuleerd, leiden tot een overladenheid van het onderwijsaanbod, niet 
zonder meer door scholen zijn te operationaliseren en onvoldoende in 
onderwijsmethoden zijn uitgewerkt. De CEB beschouwt kerndoelen vooral als 
'richtingaanwijzers voor het aanbod' (p. 39). 
In vervolg op de CEB-evaluatie wordt door de minister de Commissie 
Heroverweging Kerndoelen Basisonderwijs (CHKB) ingesteld, die nog in 
hetzelfde jaar haar advies 'Doelbewust leren' uitbrengt. De SLO krijgt 
vervolgens de opdracht om de kerndoelen aan te passen, mede gelet op de 
4 



voorstellen van de CHKB. In 1996 verschijnt het 'Concept herziene 
kerndoelen basisonderwijs' (SLO, 1996), waarna de staatssecretaris bij brief 
van 5 september 1997 de 'Herziene kerndoelen voor het basisonderwijs' aan 
de Tweede Kamer aanbiedt (Netelenbos, 1997). De herziene kerndoelen 
hebben overigens geen betrekking op de leergebieden Nederlandse taal, Friese 
taal en rekenen/wiskunde, omdat opdrachten zijn verstrekt voor het 
formuleren van zogenoemde tussendoelen, wat consequenties kan hebben 
voor de kerndoelen voor deze vakgebieden. In de brief wordt door de 
staatssecretaris over de functie van kerndoelen gezegd dat deze '... beogen 
sturing te geven aan het onderwijsaanbod: scholen zijn verplicht hun 
onderwijsaanbod zodanig in te richten dat zo veel mogelijk leerlingen deze 
doelen realiseren. De kerndoelen omschrijven dus het gemeenschappelijk deel 
in het curriculum van de basisscholen' (p. 1). Functioneel ligt het accent wat 
de kerndoelen betreft dus duidelijk op het onderwijsaanbod. Dat blijkt ook uit 
de wijze waarop de overheid de realisering van de kerndoelen wil toetsen. De 
brief van de staatssecretaris is daarover vrij expliciet: 'Het toezicht vindt 
plaats door de inspectie een oordeel te laten uitspreken over de 
overeenstemming tussen het onderwijsaanbod op de school en de kerndoelen, 
en de toereikendheid van de inspanningen van die school om zoveel mogelijk 
leerlingen tot een bepaald streefniveau te brengen. Het gaat erom dat de 
school voldoende inspanningen levert om het onderwijs steeds beter in 
overeenstemming met de kerndoelen te brengen' (p. 6). Met de publicatie 
'Kerndoelen basisonderwijs 1998' is de herziening tot een afronding 
gekomen. 

1.2 De noodzaak van standaarden 

Kerndoelen voor het basisonderwijs zijn geformuleerd als kwaliteiten van 
leerlingen met voor de school de eis dat zij ten minste de kerndoelen bij haar 
onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken 
doelstellingen hanteert. Alhoewel aan het eind van de vorige paragraaf is 
geconstateerd dat het accent wat de kerndoelen betreft misschien meer op het 
onderwijsaanbod ligt dan op de onderwijsresultaten, beoogt het aanbod 
niettemin dat bij zoveel mogelijk leerlingen de doelen worden gerealiseerd. 
Uit het feit dat kerndoelen - ook in de herziene versie - zijn geformuleerd in 
termen van wat leerlingen aan het einde van het basisonderwijs 'kunnen', 



blijkt dat kerndoelen niet alleen een aanbodkarakter maar ook een doel-
karakter hebben in termen van te bereiken onderwijsresultaten. Zouden de 
kerndoelen uitsluitend een aanbodkarakter hebben, dan zou een aanhef als 
'Het onderwijsaanbod voor ... omvat...' - waarbij achtereenvolgens een 
leerstofdomein en het aanbod voor dat domein worden ingevuld - kunnen 
volstaan. Maar zelfs al zouden de kerndoelen strikt in termen van aanbod zijn 
geformuleerd, dan nog kan het aanbod in zichzelf geen doelkarakter hebben. 
Het onderwijsaanbod staat immers in functie van de doelstelling van het 
onderwijs, zoals die wordt omschreven in artikel 8, lid 2 van de WBO: 'Het 
onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en verstandelijke 
ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van 
noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden' 
(Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1992). 

We moeten vaststellen dat de overheid, als opsteller van de kerndoelen, zich 
niet de autoriteit heeft toegeëigend om voor de kerndoelen beoogde 
onderwijsresultaten te specificeren. De behoefte daaraan deed zich overigens 
al direct voor toen de CEB in 1993 de eerste grootschalige evaluatie van het 
basisonderwijs uitvoerde en daarvoor zelf standaarden moest vaststellen (zie 
paragraaf 2.4). In haar eindverslag aan de minister deed de commissie dan ook 
de aanbeveling '... te bevorderen dat PPON in de toekomst mede uitspraken 
doet over de kwaliteit van de leerresultaten in het licht van de kerndoelen' 
(CEB, 1994a, p. 47). Ook de CHKB stelt zich op het standpunt dat de 
onderwijsinhoudelijke en onderwijstechnische functie van kerndoelen erbij 
gebaat zou zijn als kerndoelen concreter zouden worden uitgewerkt. Het 
beheersingsniveau van kerndoelen dient te worden geëxpliciteerd, zodat 
toetsbaar is in hoeverre leerlingen dit bereiken (CHKB, 1994, p. 8-9). 

Geconstateerd moet worden dat de kerndoelen globale beschrijvingen van 
vaardigheden bevatten. Ze expliciteren niet of nauwelijks wanneer de 
doelstellingen zijn bereikt. Het 'bepaalde streefniveau' is niet nader 
omschreven en er is dan ook niet uit af te leiden waarin leerlingen die het 
kerndoel hebben bereikt zich zouden onderscheiden van leerlingen die het 
kerndoel nog niet hebben bereikt. Dat kan ook moeilijk omdat de in de 
kerndoelen geformuleerde vaardigheden feitelijk continu van aard zijn en 
leerlingen de beoogde vaardigheden dus in meerdere of mindere mate zullen 



bezitten. Er is dus eerder sprake van een gradueel referentiekader dan van een 

absoluut referentiekader. 
Vooraleer vastgesteld kan worden in hoeverre de kerndoelen worden 
gerealiseerd, dienen instrumenten ontwikkeld te worden of beschikbaar te zijn 
waarmee die vaardigheden gemeten kunnen worden. Vaardigheidsschalen 
zoals die resulteren uit peilingsonderzoek (zie paragraaf 1.4), brengen het 
continue karakter van de vaardigheid en de vaardigheidsverdeling in de 
populatie in beeld. In principe is het dan mogelijk op de vaardigheidsschaal 
een score aan te wijzen, die het met een kerndoel beoogde niveau definieert. 
Een vaardigheidsscore die voor een kerndoel een beoogd vaardigheidsniveau 
definieert, is een standaard voor dat kerndoel. 

Met een standaard wordt een inhoudelijk kwaliteitscriterium omgezet in een 
vaardigheidsscore. Het inhoudelijk kwaliteitscriterium heeft in dit geval 
betrekking op de vraag wat leerlingen moeten kunnen als zij het kerndoel 
beheersen. Het probleem van het vaststellen van een standaard is daarmee een 
cesuurprobleem, waarbij op grond van toetsresultaten een zak/slaaggrens moet 
worden vastgesteld. Een cesuur of grensscore kan worden bepaald op basis 
van relatieve systemen en op basis van absolute systemen (Wijnen, 1971). 
Van een relatief systeem is sprake wanneer de cesuurbepaling afhankelijk is 
van de feitelijke resultaten van de leerlingen. In een dergelijk systeem kan de 
cesuurbepaling dan ook pas plaatsvinden, nadat de leerlingen de toets hebben 
gemaakt en de resultaten bekend zijn. 'Grading on the curve', waarbij de 
grensscore bijvoorbeeld wordt vastgesteld op het gemiddelde van de groep 
verminderd met 1.5 standaardafwijking en de door Wijnen (1971) 
ontwikkelde procedure waarbij de cesuur wordt vastgesteld op het gemiddelde 
verminderd met 2 keer de standaardmeetfout, zijn voorbeelden van een 
relatief systeem. 
Wanneer het er echter om gaat een inhoudelijk kwaliteitscriterium om te 
zetten in een vaardigheidsniveau, dan betreft het probleem een cesuurbepaling 
binnen een absoluut systeem. De vaststelling van de cesuur vindt plaats 
onafhankelijk van de prestaties van de leerlingen en kan worden gezien als 
een vertaling van de gewenste leerdoelen in een grensscore op een latente 
vaardigheidsschaal (Van der Linden, 1982). Gegeven de grensscore kan 
worden vastgesteld of een kandidaat aan de gestelde eisen voldoet, 
respectievelijk hoeveel procent van de kandidaten daaraan voldoet. Daaruit is 
dan af te leiden hoe succesvol het onderwijsprogramma is geweest. 



In principe is een cesuurbepaling binnen een absoluut systeem populatie-
onafhankelijk. Aan een opleiding worden bepaalde eisen gesteld, die eisen 
worden vertaald in een evaluatie-instrument en een of meer beoordelaars 
geven aan welke minimale prestatie de kandidaat moet leveren. Toch zullen 
beoordelaars zich bij het bepalen van een grensscore richten naar een 
referentiegroep. Wanneer de grensscore gebruikt wordt voor de evaluatie van 
een onderwijsprogramma of - zoals in dit geval - van een onderwijstype als 
het basisonderwijs, zal men vooraf toch moeten aangeven bij hoeveel procent 
van de leerlingen het gewenste vaardigheidsniveau gerealiseerd zou moeten 
worden (vgl. ook Verstralen, 1993). Het maakt immers nogal veel uit of we 
een niveau willen indiceren waaraan de helft van de leerlingen zou moeten 
voldoen of waaraan bijvoorbeeld 75% of 90% van de leerlingen zou moeten 
voldoen. Het uitgangspunt van de CHKB dat ernaar gestreefd zou moeten 
worden dat 'alle leerlingen (de) kerndoelen halen' (CHKB, 1994, p. 39), is 
weliswaar nastrevenswaardig, maar a priori niet realistisch. Ongeacht het 
leerstofgebied is de spreiding in vaardigheid in de populatie leerlingen aan het 
einde van het basisonderwijs zo groot dat de kerndoelen wel op een zeer laag 
niveau geoperationaliseerd zouden moeten worden, wil dit uitgangspunt ooit 
realiseerbaar zijn. Ook in de Nota van Toelichting bij het 'Besluit kerndoelen 
basisonderwijs' wordt er niet van uitgegaan dat alle leerlingen de kerndoelen 
dienen te bereiken (Wallage, 1993, p. 6). Dat betekent dat aan de cesuur
bepaling binnen het absolute, op inhouden gerichte systeem een relatief aspect 
moet worden toegevoegd: het onderwijs beoogt het inhoudelijke 
kwaliteitscriterium bijvoorbeeld bij de helft van de leerlingen of bij een 
meerderheid (bijvoorbeeld 75% procent) te realiseren. De referentiescore voor 
de evaluatie van het feitelijk bereikte niveau ligt dan respectievelijk bij de 
leerlingen op percentiel 50 of 25. 

De onderwij sevaluatieve functie van standaarden laat zich goed illustreren aan 
de hand van het evaluatiemodel van Stake (1967). Centraal in het model staat 
het basismodel voor onderwijs met de drie elementen voorwaarden, proces en 
resultaten. Daarin wordt tot uitdrukking gebracht dat leerresultaten het gevolg 
zijn van een onderwijsproces dat gegeven bepaalde voorwaarden wordt 
uitgevoerd. De evaluatiematrix is in Figuur 1.1 afgebeeld. Ter illustratie zijn 
enkele cellen ingevuld met elementen uit de discussie. 
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Figuur 1.1 
Evaluatiematrix voor een onderwijsprogramma (Stake, 1967) 

De 'rationale' vormt de grondslag voor een onderwijsprogramma. Artikel 8 
van de WBO, waarin de uitgangspunten en doelstellingen voor het onderwijs 
zijn neergelegd, kan als zodanig worden beschouwd, maar ook de school zelf 
geeft in belangrijke mate hieraan inhoud. Vanuit deze rationale wordt op 
intentioneel niveau inhoud gegeven aan de drie elementen van een 
onderwijsprogramma. Daarbinnen is volgens Stake sprake van een logische 
afhankelijkheidsrelatie: verondersteld wordt dat de voorgenomen resultaten 
bereikt zullen worden wanneer de intenties op het niveau van de voorwaarden 
en het onderwijsproces worden ingevuld. Veel van deze intenties zijn 
neergelegd in de WBO. Het 'Besluit kerndoelen basisonderwijs' beschrijft de 
intenties van de rijksoverheid op het niveau van het onderwijsaanbod en in het 
verlengde daarvan van de onderwijsresultaten. 
Evaluatieonderzoek is er vervolgens op gericht het feitelijke onderwijs
programma te beschrijven. Een compleet evaluatieonderzoek zou zich moeten 
richten op de vraag in hoeverre de feitelijke leervoorwaarden, het feitelijke 
onderwijsproces en de feitelijk bereikte resultaten aan de intenties voldoen. 
De waarnemingen uit het evaluatieonderzoek brengen volgens Stake een 
empirische afhankelijkheidsrelatie in beeld. Zeker op systeemniveau is een 
dergelijke evaluatie zeer omvangrijk. Een voorbeeld van een complete 
evaluatie voor de Nederlandse situatie is het onderzoek van de Commissie 
Evaluatie Basisonderwijs (CEB, 1994). 

Er is echter door de overheid wel voorzien in continue evaluaties van 
deelaspecten van het onderwijs. Peilingsonderzoek zoals dat in opdracht van 



het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen door PPON wordt 
uitgevoerd, richt zich vooral op de onderwijsresultaten. Op bescheiden schaal 
worden ook procesmatige aspecten in het onderzoek betrokken. 
Waarnemingen op het niveau van het onderwijsproces worden echter 
regelmatig gerapporteerd door de onderwijsinspectie. Zo heeft de onderwijs
inspectie onderzoek gedaan naar onder meer het verkeersonderwij s (Inspectie 
van het Onderwijs, 1993), het rekenonderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 
1994; 1997a), het leesonderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 1996a), het 
onderwijs in lichamelijke opvoeding (Inspectie van het Onderwijs, 1996b) en 
het spellingonderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 1997b). Weliswaar heeft 
de Inspectie deze vorm van domeingerichte evaluatie op systeemniveau 
verlaten, maar het onderzoek dat de Inspectie verricht in het kader van het 
Integraal Schooltoezicht (1ST) en het Regulier Schooltoezicht (RST) kent 
dezelfde elementen (Inspectie van het Onderwijs, 1999). De intenties en de 
waarnemingen uit het evaluatieonderzoek vormen tezamen de 
beschrijvingsmatrix. 

De evaluatie richt zich op de vraag naar de overeenstemming tussen de 
intenties en de waarnemingen: in hoeverre wordt het onderwijsprogramma als 
bedoeld, ook daadwerkelijk gerealiseerd. Alvorens tot een beoordeling kan 
worden gekomen, dienen standaarden opgesteld te worden waarmee gewenste 
niveaus van kwaliteit worden gedefinieerd. Zo bevatten de studies van de 
onderwijsinspectie toetsingskaders waarin standaarden met kenmerken en 
indicatoren voor onderwijsaanbod, vakdidactische en pedagogisch-didactische 
aanpak en onderwijscondities zijn geformuleerd. Het standaardenonderzoek 
dat plaatsvindt op basis van peilingsresultaten is gericht op de evaluatie van de 
realisering van de kerndoelen en beoogt het gewenste niveau voor de 
onderwijsresultaten vast te stellen. Gegeven deze standaarden kan er een 
oordeel worden geformuleerd over de mate waarin met het onderwijs
programma de geformuleerde intenties worden gerealiseerd. De standaarden 
en de oordelen vormen tezamen de beoordelingsmatrix. 

Vaststelling van standaarden voor onderwijsleerresultaten vindt meestal plaats 
in het kader van certificering van kandidaten. De vraagstelling heeft dan 
betrekking op het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van een cesuur op een 
scoreschaal. Dat is echter niet de context waarbinnen standaarden 
functioneren als het gaat om de vraag in hoeverre op systeemniveau de door 
de overheid vastgestelde kerndoelen worden gerealiseerd. Het gaat dan niet 
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meer om het kwalificeren van individuele leerlingen, maar veeleer om een 
aanzet te geven voor de discussie over de kwaliteit van het onderwijs voor 
zover die betrekking heeft op de opbrengsten. Voor die discussie is het 
functioneel eventuele variatie in oordelen tussen beoordelaars zichtbaar te 
maken. Wanneer oordelen sterk divergeren dan is dat een signaal dat de 
discussie omtrent de inhoud van een kerndoel nog niet uitgekristalliseerd is. 
Omgekeerd geldt bij convergentie van oordelen dat er een algemeen 
maatschappelijk geaccepteerd niveau van kwaliteit blijkt te zijn. De status van 
standaarden wordt dus zeker beïnvloed door de variatiebreedte in oordelen en 
is daaraan, zo men wil, omgekeerd evenredig. 
Eerder merkten we op dat PPON het instrumentarium kan leveren voor het 
vaststellen van standaarden voor de kerndoelen. Alvorens we de uiteenzetting 
omtrent de ontwikkeling van standaarden voortzetten, beschrijven we in de 
volgende paragraaf het project PPON. 

1.3 Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) 

De opzet van PPON 

Op 1 januari 1986 wordt door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
aan de Stuurgroep PPON - een samenwerkingsverband van de Stichting voor 
Onderzoek van het Onderwijs (SVO) en het Instituut voor Toetsontwikkeling 
(Cito) - de opdracht gegeven tot het verrichten van peilingsonderzoek. In de 
beleidsnotitie die aan deze opdracht ten grondslag ligt, wordt gesignaleerd dat 
'... de aandacht voor het vraagstuk van de kwaliteit van het onderwijs de 
laatste jaren sterk is toegenomen', maar '... dat de onderwijskundige en 
maatschappelijke discussies over het niveau en de kwaliteit van het onderwijs 
worden bemoeilijkt door het veelal ontbreken van empirische gegevens over 
de resultaten van het onderwijs' (vgl. Wijnstra, 1988, p. 3). Om in deze leemte 
te voorzien is het voornemen opgevat periodiek peilingsonderzoek te doen 
uitvoeren. Doel van dit peilingsonderzoek is '... systematisch bij te dragen tot 
het verkrijgen van een beeld van het leeraanbod en de effecten van het 
onderwijs'. Verder wijst de beleidsnotitie als de voornaamste functies van 
peilingsonderzoek aan: 
1. Het bieden van een referentiekader voor de school voor de beoordeling van 

de eigen doelstellingen en resultaten. 
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2. Het leveren van indicaties voor het verrichten van nadere (diepte-)studies 
en evaluatieonderzoek die van belang kunnen zijn voor de 
kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsbevordering van het onderwijs. 

3. Het bijdragen aan de ontwikkeling van toetsen voor het gebruik door 
scholen, die een vergelijking met landelijke trends mogelijk maken. 

4. Het bieden van een (minimale) empirische basis voor de meer algemene 
maatschappelijke discussie over kwaliteit en niveau van het onderwijs. 

Het in dit proefschrift aan de orde gesteld onderzoek regardeert met name de 
onder 2 en 4 genoemde functies van peilingsonderzoek. Met de ontwikkeling 
van standaarden voor de kerndoelen basisonderwijs worden indicaties 
verkregen voor de kwaliteitsbeoordeling van het onderwijs (aspect 2), om 
daarmee een impuls te geven aan de algemene maatschappelijke discussie 
over de kwaliteit en het niveau van het onderwijs (aspect 4). In dit verband is 
het van belang dat peilingsonderzoek voor de verschillende leer- en 
vormingsgebieden plaatsvindt onder leerlingen in jaargroep 8 van het 
basisonderwijs en wel in de periode mei/juni, kort voor zij het basisonderwijs 
verlaten en de kerndoelen in principe bereikt zouden moeten hebben. 
Peilingsonderzoek vindt periodiek plaats, teneinde vergelijkingen in de tijd 
mogelijk te maken en trends in de ontwikkeling van het onderwijsniveau te 
kunnen vaststellen. In de praktijk betekent dit dat peilingsonderzoek in het 
basisonderwijs voor de verschillende leer- en vormingsgebieden plaatsvindt in 
een vijfjarige cyclus. In Tabel 1.1 is weergegeven welke peilingsonderzoeken 
in de eerste en de tweede peilingscyclus zijn uitgevoerd. Peilingsonderzoeken 
in de eerste cyclus die uitsluitend betrekking hadden op de inventarisatie van 
het onderwijsaanbod zijn niet in het schema opgenomen. 

Peilingsonderzoek zoals dat voor de Nederlandse situatie binnen PPON vorm 
heeft gekregen, is in principe steekproefonderzoek. De beschrijvingen van het 
actuele leer- en vormingsaanbod, van de onderwij sleerresultaten en van de 
relaties daartussen, vinden plaats op basis van gegevensverzameling bij 
steekproeven van scholen en leerlingen. Het steekproefkarakter van het 
onderzoek leidt dan ook uitsluitend tot uitspraken op systeemniveau. 

12 



1987 1992 

1992 

1988 1993 

1994 

1990-1991 1995 

1991 1996 

1991 1996 

1996 

Tabel 1.1 
Overzicht van peilingsonderzoeken naar leerresultaten in de periode 1987-

1996 in jaargroep 8 van het basisonderwijs 

cyclus 1 cyclus 2 

leer- en vormingsgebied 1987-1991 1992-1996 

rekenen/wiskunde 

muziek 

Nederlandse taal 

lichamelijke oefening 

wereldoriëntatie 

Engelse taal 

verkeerseducatie 

beeldende vorming 

In de nota 'Kwaliteit van het onderwijs' (Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen, 1981) wordt de functie van peilingsonderzoek binnen het 
proces van kwaliteitsbeheersing van het onderwijs beschreven. In deze nota is 
weliswaar sprake van eindtermen, maar vanwege de functionele gelijkstelling 
van eindtermen en kerndoelen (vergelijk dienaangaande de ontwikkeling zoals 
beschreven in paragraaf 1.2) geldt wat gezegd wordt over de eindtermen ook 
voor de kerndoelen. In de nota is sprake van een dynamisch en cyclisch proces 
van kwaliteitsbeheersing, '.. .dat erop is gericht het onderwijs te laten (blijven) 
beantwoorden aan de eisen die daaraan vanuit verschillende maatschappelijke 
sectoren worden gesteld. In dat proces worden de maatschappelijke eisen ten 
aanzien van het onderwijs geformuleerd en voortdurend geherformuleerd tot 
normen' (p. 10). Binnen het proces van kwaliteitsbeheersing worden vier 
fasen onderscheiden: 

• normstelling; 
• waarneming van de mate van normrealisering; 
• afweging en waardering naar aanleiding van de bevindingen uit fase 2; 
• treffen van maatregelen (ter handhaving of bijstelling van normen). 
De eerste drie fasen betreffen de kwaliteitsbepaling. Bij de normstelling gaat 
het om de formulering van de eisen waaraan het onderwijs moet voldoen. Wat 
het basisonderwijs betreft wordt de normstelling, zij het globaal, beschreven 
in het 'Besluit kerndoelen basisonderwijs'. Peilingsonderzoek wordt in de 
nota gezien als een van de instrumenten om tot een operationalisering van het 
eindniveau te komen. Peilingsonderzoek vervult dus een functie in de tweede 
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fase bij de waarneming van de mate van normrealisering. Het onderzoek zou 
normerend kunnen werken als in de variatiebreedte wordt aangegeven wat een 
voldoende eindniveau is (Kwaliteit van het onderwijs, 1981, p. 27). Dat is het 
aangrijpingspunt voor het onderhavige onderzoek naar standaarden voor 
kerndoelen basisonderwijs. 

Peilingsinstrumenten en de relatie met de kerndoel 
en 

Wynstra (1988) beschrijft het ontwikkelingsproces van peilingsinstrumenten 
voor een leer- en vormingsgebied zoals dat voor PPON is uitgewerkt. In dat 
ontwikkelingstraject zijn drie fasen te onderscheiden. De instrument
ontwikkeling start met het opstellen van een domeinbeschrijving. Deze 
domeinbeschrijving bevat een structurele beschrijving van het leerstofgebied 
in de vorm van een geordende lijst met leer- en vormingsdoelen op basis van 
aanwezige expertise, beschikbare leergangen, handboeken, enzovoort. De 
domeinbeschrijvingen zijn dus in belangrijke mate aanbodgericht, maar niet 
noodzakelijk beperkt tot het communale onderwijsaanbod. Voor de discussie 
over ontwikkelingen in het onderwijs wordt het van belang geacht om ook 
zaken die nog geen gemeengoed zijn, maar wel al een behoorlijke ingang 
hebben gevonden, in de peilingen op te nemen. 

De domeinbeschrijving wordt, voorzien van een toetsplan en mogelijke 
operationaliseringen voor het meten van de onderwij sleerresultaten voor 
commentaar voorgelegd aan onderwijskundigen en vakinhoudelijk 
deskundigen, practici en niet vakmatig bij het onderwijs betrokkenen. De 
domeinbeschrijving wordt zodanig gestructureerd, dat «... de instrumenten 
een beschrijving van de vaardigheden van de leerlingen (...) op nauwkeurig 
omschreven, didactisch betekenisvolle eenheden van beperkte omvang' 
mogelijk maken (Wijnstra, 1988, p. 5). Deze opzet leidt tot een vrij groot 
aantal rapportage-eenheden per leer- of vormingsgebied. Dat is, zo 
beargumenteert Wijnstra, voor de discussie over de inhoud en het niveau van 
het onderwijs om een aantal redenen eerder een voordeel dan een nadeel: 

• Accentwijzigingen in het curriculum zijn bij de vergelijking over de tijd 
duidelijker traceerbaar bij kleinere eenheden. 

• Bij een modulaire opbouw kunnen gemakkelijk verouderde onderdelen 
aangepast of verwijderd worden en nieuwe onderdelen worden 
toegevoegd. 
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• Het toepassen van itemresponsmodellen maakt het mogelijk constante 
vaardigheidsschalen te definiëren, onafhankelijk van de vaardigheid van de 
leerlingen, waaraan in volgende peilingsronden nieuwe opgaven kunnen 
worden toegevoegd, maar veronderstelt dat de opgavenverzameling een 
inhoudelijk homogene vaardigheid representeert. 

Voor elke onderwijseenheid worden vervolgens opgaven ontwikkeld, die in de 
vorm van toetsen aan een steekproef van leerlingen worden voorgelegd. 

Wil peilingsonderzoek de haar toegedachte functie in het proces van 
kwaliteitsbeheersing kunnen vervullen, dan zullen de kerndoelen in de 
peilingsinstrumenten vertegenwoordigd moeten zijn. Zoals uit het voorgaande 
valt te concluderen hebben kerndoelen en peilingsinstrumenten ieder echter 
een eigen ontwikkelingstraject gehad. De domeinbeschrijvingen voor de 
peilingsonderzoeken rekenen/wiskunde (Wijnstra, 1988; 1990) en 
Nederlandse taal (Rijlaarsdam, Wesdorp & Wolfhagen, 1987; Zwarts & 
Rijlaarsdam, 1991; Sijtstra & Van den Bosch, 1991) dateren uit de tijd dat de 
opstelling van de kerndoelen nog in ontwikkeling was. De domein
beschrijvingen voor rekenen/wiskunde en Nederlandse taal zijn zelfs al 
ontwikkeld vóór dat in 1988 door de Minister van Onderwijs en Weten
schappen ontwikkelingsgroepen voor eindtermen (eindtermencommissies) 
waren ingesteld. Voor deze onderwijsactiviteiten dient dus achteraf de relatie 
tussen de peilingsinstrumenten en de kerndoelen te worden vastgesteld. De 
onderwijsactiviteit muziek is in de eerste peilingscyclus slechts op 
aanbodniveau geïnventariseerd (Zwarts & Wijnstra, 1989). Het eerste 
peilingsonderzoek naar kennis en vaardigheden van leerlingen op het gebied 
van muziek vond plaats in 1992, bij het begin van de tweede peilingscyclus. 
Voor de ontwikkeling van de domeinbeschrijving kon gebruik gemaakt 
worden van het 'Advies over de voorlopige eindtermen' (1989). Van Weerden 
& Veldhuijzen (1995) beschrijven de instrumentontwikkeling in het licht van 
zowel de eindtermen als de (later verschenen) kerndoelen. 
De peilingsinstrumenten zijn dus geen directe vertalingen van de kerndoelen 
in concrete toetsen en opdrachten. De relatie tussen de kerndoelen en de 
peilingsinstrumenten is achteraf vastgesteld. In hoofdstuk 3 zullen we de 
relatie tussen de kerndoelen en de peilingsinstrumenten voor de drie 
onderwijsactiviteiten die in het standaardenonderzoek betrokken zijn, te weten 
rekenen/wiskunde, muziek en Nederlandse taal, nader beschrijven. In dit 
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Stadium gaan we ervan uit dat de peilingsinstrumenten valide uitspraken over 
de kerndoelen mogelijk maken (vgl. ook Zwarts & Janssens, 1994). 

1.4 De ontwikkeling van standaarden 

De formulering van drie standaarden 

Voorafgaande aan het onderzoek zijn binnen het projectteam PPON drie 
standaarden geformuleerd voor minimaal, voldoende en gevorderd niveau van 
beheersing van de kerndoelen, respectievelijk de standaard minimum, de 
standaard voldoende en de standaard gevorderd. 
De keuze voor drie standaarden is ingegeven door de opzet van het 
standaardenonderzoek van de National Assessment Governing Board (NAGB) 
(1990) in de Verenigde Staten. De door de NAGB ontwikkelde standaarden 
'basic', 'proficient' en 'advanced' zijn beschrijvingen van gewenste 
vaardigheidsniveaus voor elk van de 'grades' 4, 8 en 12. Deze standaarden 
zijn niet gerelateerd aan kerndoelen en evenmin is er sprake van een beoogd 
percentage leerlingen dat de standaarden zou moeten bereiken. De 
standaarden zijn ontwikkeld als referentiekader voor de interpretatie van 
resultaten van peilingsonderzoek zoals dat in de Verenigde Staten wordt 
uitgevoerd door National Assessment of Educational Progress (NAEP). In 
evaluatieve zin kunnen deze standaarden daardoor alleen gebruikt worden 
voor een vergelijking tussen de verschillende staten, waarbij per staat wordt 
aangegeven hoeveel procent van de leerlingen aan de standaarden voldoet 
(NAGB, 1991). 

In de definitie van de standaarden zoals die binnen PPON voor het 
standaardenonderzoek zijn geformuleerd, zijn twee elementen van essentieel 
belang toegevoegd. In de eerste plaats zijn de standaarden gerelateerd aan de 
kerndoelen voor het basisonderwijs. Dat betekent dat beoordelaars vooraf
gaand aan het standaardenonderzoek kennisnemen van de kerndoelen en 
geïnformeerd worden over de correspondentie tussen kerndoelbeschrijvingen 
en het toetsinstrumentarium. Vervolgens hebben we ons afgevraagd in 
hoeverre de onderscheiden standaarden in het basisonderwijs gerealiseerd 
zouden moeten worden, niet alleen om daarmee een referentiekader te bieden 
aan de beoordelaars, maar ook om in evaluatieve zin een vergelijking te 
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kunnen maken tussen het beoogd en het feitelijk bereikte vaardigheidsniveau 
van de referentiegroep. 
De belangrijkste standaard is de standaard voldoende. Deze standaard beoogt 
het niveau aan te geven waarbij leerlingen een zodanige vaardigheid hebben, 
dat een kerndoel als (net) gerealiseerd kan worden beschouwd. Zoals in 
paragraaf 1.2 is betoogd, is het niet reëel te veronderstellen dat alle leerlingen 
in het basisonderwijs de kerndoelen zouden kunnen bereiken. Wel zijn we er 
in het onderzoek van uitgegaan dat het als vanzelfsprekend moet worden 
beschouwd dat het basisonderwijs dit niveau bij de meeste leerlingen zou 
moeten realiseren. Het lijkt ons een onjuist uitgangspunt om de kerndoelen 
bijvoorbeeld voor slechts de helft van de leerlingen geldig te verklaren. Voor 
dit niveau wordt daarom een streefpercentage van 70-75% voorgesteld. 
Dat betekent echter toch dat een aanzienlijk deel van de leerlingen wordt 
verondersteld de kerndoelen niet te zullen bereiken. Voor deze leerlingen is de 
standaard minimum geformuleerd. Met deze standaard wordt beoogd een 
vaardigheidsniveau aan te geven dat minstens gerealiseerd zou moeten 
worden. Voorzover leerlingen niet in staat blijken te zijn de standaard 
voldoende te bereiken, zou de school het onderwijs zodanig moeten inrichten 
dat leerlingen minstens de standaard minimum bereiken. Ook dan zal het niet 
mogelijk zijn de standaard voor alle leerlingen geldig te verklaren, zodat voor 
dit niveau een streefpercentage van 90-95% wordt voorgesteld. 
Doordat de beschrijvingen van de kerndoelen zeer globaal zijn, zijn daarin 
vaak ook leerinhouden onder te brengen die boven het niveau van de kern
doelen voor het basisonderwijs uitgaan. Ook binnen de door PPON gebruikte 
opgavenverzamelingen kunnen opgaven voorkomen die het bereik van de 
kerndoelen voor het basisonderwijs overstijgen. Met de standaard gevorderd 
wordt beoogd een vaardigheidsniveau aan te geven dat de kerndoelen voor het 
basisonderwijs overstijgt. Het betreft dan een vaardigheidsniveau waarbij 
leerlingen opgaven kunnen oplossen die niet meer tot de reguliere leerstof 
voor het basisonderwijs gerekend worden. Er is op dit niveau uiteraard geen 
streefpercentage aan te geven. De standaard gevorderd kan worden gezien als 
een instrument ter validering van de opgavenverzamelingen in het licht van de 
kerndoelen. Tabel 1.2 beschrijft de definities van de standaarden zoals die in 
het onderzoek zijn gehanteerd. 
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Tabel 1.2 
Definities van de standaarden voldoende, minimum en gevorderd 

De standaard voldoende 
Deze standaard geeft het niveau aan waarop in het basisonderwijs de 
kerndoelen moeten worden gerealiseerd. Leerlingen op dit niveau beheersen 
de kerndoelen in voldoende mate. Verwacht mag worden dat de meeste 
leerlingen in het basisonderwijs dit niveau bereiken en dat leerlingen op dit 
niveau de basisvorming zonder vertraging kunnen volgen. Verwacht mag 
worden dat het basisonderwijs dit niveau bij 70-75% van de leerlingen 
realiseert. 
De standaard minimum 
Deze standaard geeft het niveau aan waarop kerndoelen aan het einde van het 
basisonderwijs minstens moeten worden beheerst. Het is het niveau dat 
vrijwel alle leerlingen in het basisonderwijs zouden moeten bereiken en dat 
minimaal vereist is om het onderwijs in de basisvorming, zij het misschien 
met vertraging, te kunnen vervolgen. Verwacht mag worden dat het 
basisonderwijs dit niveau bij 90-95% van de leerlingen realiseert. 
De standaard gevorderd 
Deze standaard geeft een niveau aan dat weliswaar binnen de kerndoelen kan 
worden beschreven, maar dat het gewenste niveau waarop de kerndoelen in 
het basisonderwijs moeten worden gerealiseerd overstijgt. Op het niveau van 
onderwijsaanbod behoeven kerndoelen op dit niveau niet aan alle leerlingen 
te worden voorgelegd. 

Het standaardenonderzoek: een tweeledig proces 

Bij de opzet van een standaardenonderzoek dient aan twee componenten 
inhoud te worden gegeven: aan de beoordelingsmethode die de beoordelaar 
moet gebruiken om tot een standaard te komen en aan de context waarin de 
beoordelingsmethode wordt toegepast. Beoordelingsmethoden hebben 
betrekking op de vraag hoe een beoordelaar, gegeven de opgaven of 
opdrachten die aan een leerling of kandidaat zijn voorgelegd, tot uitspraken 
over gewenste kwaliteiten komt. In hoofdstuk 2 zullen we enkele 
beoordelingsmethoden voor standaardenonderzoek beschrijven. Een 
beoordelingsmethode wordt gebruikt in een meer of minder uitgewerkte 



onderzoekscontext of procedure. Bij de vormgeving van de onderzoekscontext 
gaat het om een drietal factoren: 
• wie zijn de beoordelaars, 
• wordt er gelegenheid gegeven tot discussie tussen beoordelaars en 
• welke additionele informatie wordt beoordelaars verstrekt. 

De beoordelaars 

Voor de samenstelling van een panel van beoordelaars zijn meestal meerdere 
populaties belanghebbenden aan te wijzen. Zo ligt het bijvoorbeeld voor de 
hand om bij certificeringvraagstukken voor beroepsopleidingen het 
beoordelaarspanel samen te stellen uit opleiders, werkgevers en professionals 
die enige tijd in het betreffende beroep werkzaam zijn. Hambleton (1978) en 
Shephard (1980) hebben voorgesteld het beoordelaarspanel uit minstens twee 
typen beoordelaars samen te stellen. Niet alleen wordt daarmee bereikt dat 
ook de voor een opleiding relevante achterban bij de certificering is 
betrokken, maar bij een zorgvuldige samenstelling van het beoordelaarspanel 
uit meerdere typen beoordelaars worden ook verschillende niveaus van 
expertise en (eventueel) waarderingskaders in het beoordelingsproces 
betrokken. 

Dat bergt uiteraard het risico in zich dat niveaus van standaarden systematisch 
verschillen in relatie tot de achtergrond van de beoordelaars. Dat brengt een 
wegingsprobleem mee wanneer een specifieke cesuur moet worden bepaald. 
In ons geval - we wezen er al eerder op - is de vraagstelling wezenlijk anders. 
Het gaat er niet om individuele kandidaten te kwalificeren, maar een aanzet te 
geven voor de maatschappelijke discussie over de kwaliteit van het onderwijs. 
Wanneer zou blijken dat standaarden verschillen naar type beoordelaar kan 
dat zonder meer in de discussie worden betrokken. Het onderzoek naar 
verwacht en gewenst niveau dat in de eerste peilingscyclus van PPON is 
gehouden voor rekenen/wiskunde (Wijnstra, 1988), Nederlandse taal (Zwarts, 
1990), Engels (Vinjé, 1993) en wereldoriëntatie (Van Weerden, 1993) 
rapporteert afzonderlijk over de resultaten van het onderzoek onder ouders 
van medezeggenschapsraden, leraren basisonderwijs en leraren LBO, MAVO 
en HAVO/VWO. Dat was ook noodzakelijk omdat de verschillende groepen 
beoordelaars verschillende referentiekaders moesten hanteren. Ouders en 
leraren basisonderwijs zijn gevraagd het verwachte en gewenste niveau voor 
de gemiddelde basisschoolleerling aan te geven, terwijl de leraren in het 
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voortgezet onderwijs zijn gevraagd deze niveaus voor hun type onderwijs te 
indiceren. 
Over de vraag welke beoordelaars moeten worden uitgenodigd is Jaeger 
(1991) vrij expliciet. De complexiteit van de beoordelingsprocedures 
veronderstelt van beoordelaars expertise in het domein waarvoor beslissingen 
genomen moeten worden. In relatie tot de haalbaarheid van de standaarden 
dienen beoordelaars inzicht te hebben in de context waarin het onderwijs 
wordt gegeven. Om tot een reële inschatting te komen van de beoogde 
onderwijsresultaten is kennis van de voorwaardelijke en procesmatige 
aspecten van de onderwijscontext in ieder geval een voorwaarde. Voor het 
standaardenonderzoek op basis van NAEP-resultaten geeft de NAGB (1990) 
de aanbeveling dat beoordelaarspanels worden samengesteld uit personen met 

• expertise ten aanzien van het onderwijs aan leerlingen van de betreffende 
leeftijdsgroep(en); 

• expertise ten aanzien van het leerstofgebied dat wordt beoordeeld; 
• ervaring in de toetsing van de leerlingprestaties binnen dat leerstofgebied; 
• kennis van het niveau van de leerlingprestaties binnen dat leerstofgebied. 
Voor het standaardenonderzoek naar kerndoelen basisonderwijs zijn daarom 
als relevante beoordelaarsgroepen aangewezen: 
• leraren basisonderwijs in jaargroep 8, die gedurende minstens drie jaren in 

deze jaargroep onderwijservaring hebben; 
• schoolbegeleiders, en dan bij voorkeur schoolbegeleiders met specifieke 

kennis van een bepaald leerstofdomein; 
• Pabo-docenten, en dan met name de vakgerichte specialisten; 
• onderzoekers, ontwikkelaars of anderen die een specifieke expertise ten 

aanzien van het leerstofdomein hebben. 
Niet voor alle leerstofdomeinen wordt de onderwijsbegeleiding verzorgd in 
het kader van de dienstverlening van schoolbegeleidingsdiensten. Soms zijn er 
dan andere instanties (bijvoorbeeld muziekconsulenten) die aan de leraren 
ondersteuning geven. In dat geval wordt op deze instanties of personen een 
beroep gedaan. 

Gelegenheid tot discussie 

Moet in het standaardenonderzoek aan deelnemers de gelegenheid worden 
gegeven om over de gemaakte keuzen te discussiëren? Het belang van 
discussie, zo geven Busch en Jaeger (1990) aan, is dat door de discussie 
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beoordelaars beter geïnformeerd kunnen worden over relevante aspecten die 
van invloed kunnen zijn op het oordeel. Groepsdiscussies, zo betoogt 
Fitzpatrick (1989), zijn overigens niet zonder risico. Een fenomeen dat in de 
sociaal-psychologische onderzoeksliteratuur de nodige aandacht heeft gehad, 
betreft de groepsafhankelijke polarisatie in de oordeelsvorming. Wanneer 
beoordelaars na de groepsdiscussie gevraagd wordt een tweede oordeel uit te 
spreken, dan treedt er vaak een verschuiving op in de richting van een meer 
extreme positie. Deze verschuiving wordt veroorzaakt doordat beoordelaars 
die een extreme positie innemen, hun positie handhaven, terwijl andere 
beoordelaars die dezelfde mening zijn toegedaan, maar aanvankelijk zich in 
hun oordeel terughoudend hadden opgesteld, nu hun positie herzien in de 
richting van het meer extreme oordeel. Fitzpatrick (1989) geeft een tweetal 
verklaringen voor dit fenomeen. De eerste verklaring is gerelateerd aan 
Festinger's theorie van sociale vergelijking, die stelt dat individuen in sociale 
contexten hun oordelen zullen vergelijken en zich zullen aansluiten bij die van 
gelijkgestemden om zich te verzekeren van de juistheid van het eigen oordeel. 
Een concurrerende theorie stelt dat er in de discussie sprake is van een 
cognitief leerproces, waarin relevante - overigens mogelijk wel vertekende -
informatie wordt uitgewisseld over de te beoordelen vraagstelling. Diegenen 
die zich aanvankelijk gereserveerd hebben opgesteld, ontlenen daaraan 
argumenten om alsnog voor de meer extreme positie te kiezen. Fitzpatrick 
(1989) tekent daarbij overigens wel aan dat het onduidelijk is in hoeverre het 
sociaal-psychologisch onderzoek waarin steeds sprake is van hypothetische 
dilemma's waartussen proefpersonen moeten kiezen, valide is voor onderzoek 
naar standaarden voor onderwijskwaliteit. Niettemin trekt zij enkele relevante 
conclusies voor de vormgeving van de context van het standaardenonderzoek: 
• Wanneer deelnemers aanvankelijk geneigd zijn voor een bepaalde positie 

te kiezen, dan zal discussie of kennisname van een andere positie leiden tot 
polarisatie van meningen, waarbij subjectieve oordelen gevoeliger zijn 
voor polarisatie dan objectieve oordelen en het polariserend effect van 
discussie groter is dan van louter kennisname van de positie van andere 
groepsleden. 

• Kennisname van een extreme groepsnorm of van alleen de gemiddelde 
positie van de groep heeft een groter polariserend effect dan kennisname 
van de totale verdeling van de groepsoordelen. 
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• Het effect van polarisatie kan worden afgezwakt door groepsleden 
voorafgaand aan de discussie argumenten voor de eigen positie te laten 
formuleren of hun positie te laten verklaren. 

Het is dus zaak de discussie zodanig vorm te geven dat de positieve effecten 
ervan, zoals kennisname van nieuwe informatie en reductie in variabiliteit van 
oordelen een kans krijgen en polariserende effecten worden geminimaliseerd. 
In het standaardenonderzoek voor kerndoelen basisonderwijs worden 
beoordelaars - nadat ze eerst het eigen oordeel hebben geformuleerd - in de 
gelegenheid gesteld in kleine groepen van 4 à 5 deelnemers over de gemaakte 
keuzen te discussiëren. Kleine groepen hebben het voordeel dat voor zover er 
tijdens de discussies polariserende effecten optreden, deze beperkt blijven tot 
de groep en geen directe uitstraling krijgen naar het beoordelaarspanel als 
geheel. Polariserende effecten worden daardoor geminimaliseerd. Bovendien 
zullen in kleine groepen de verschillende beoordelaars zich niet aan de 
discussie kunnen onttrekken. De groepen worden daarnaast regelmatig van 
samenstelling gewisseld. De discussiegroepen worden wat de achtergrond van 
de deelnemers betreft, heterogeen samengesteld; dit om enerzijds te 
voorkomen dat polarisatie tussen groepen ontstaat, anderzijds omdat 
aangenomen mag worden dat de gedachte-uitwisseling tussen personen met 
verschillende rollen in het onderwijsproces het meest informatief zal zijn. 
Aan de deelnemers wordt meegedeeld dat de discussie niet behoeft te leiden 
tot consensus binnen de groep, maar dat reductie in variabiliteit wel een 
oogmerk is omdat de betekenis van een standaard groter is naarmate 
beoordelaars meer eensgezind in hun oordeel zijn. 

Additionele informatie 

Op verschillende manieren kan aan beoordelaars voorafgaande aan of tijdens 
het beoordelingsproces informatie worden verstrekt die relevant is voor de 
beoordelingstaak. Dat kan informatie zijn over de prestaties van een groep 
kandidaten, al of niet toegesneden op de prestaties van een grensscoregroep 
(Busch & Jaeger, 1990) of informatie over de oordelen van medebeoordelaars 
(Hambleton & Eignor, 1978; Jaeger, 1982, 1989; Shepard, 1980). Het 
informeren van beoordelaars over de werkelijke resultaten van een groep 
kandidaten moet voorkomen dat beoordelaars de standaarden op een 
onredelijk niveau plaatsen. De NAGB (1990) onderstreept het belang van het 
verstrekken van informatie over beschikbare test- en opgavenspecificaties. 
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Het verwachte effect is dat beoordelaars komen tot redelijke prestatieniveaus 
als standaarden en dat er tegelijk een convergerend effect in de oordeels
vorming zal optreden. Ook De Glopper (1989) verwachtte dat er een matigend 
effect uitgaat van informatie over het prestatiepeil van leerlingen op zowel de 
hoogte van de door beoordelaars gestelde normen als op de spreiding van de 
gestelde normen tussen beoordelaars. Hij vergeleek de normen voor schrijf-
prestaties van beoordelaars die niet en die wel waren geïnformeerd over het 
prestatiepeil van leerlingen. Zijn bevindingen zijn dat informatie over het 
prestatiepeil niet zonder meer leidt tot minder variantie in de gestelde normen. 
Wel zijn er effecten op het gemiddelde niveau van de normen, maar deze 
wijzen niet eenduidig in de richting van een mitigerend effect. Op grond van 
het feit dat de normen van geïnformeerde beoordelaars minder extreem waren 
- zowel minder extreem hoog voor oordelen over algemene kwaliteit, inter
punctie en zinsbouw en woordkeus als minder extreem laag voor spelling -
concludeert hij dat de resultaten de keuze voor normen op basis van 
informatie over het prestatiepeil ondersteunen. 
De peilingsresultaten worden meestal gerapporteerd aan de hand van 
vaardigheidsschalen die op basis van de kalibratie van opgavenverzamelingen 
geconstrueerd kunnen worden (vgl. paragraaf 2.5.2). De gerapporteerde 
vaardigheidsschalen bevatten informatie over de relatieve moeilijkheidsgraad 
van de opgaven in relatie tot de vaardigheidsverdeling in de populatie. Door 
de informatie over de vaardigheidsverdeling uit de afbeelding van de schaal te 
verwijderen en gebruik te maken van een getransformeerde vaardigheids-
schaal kunnen de beoordelaars geïnformeerd worden over de relatieve 
moeilijkheidsgraad van de opgaven zonder dat daarbij informatie over de 
feitelijke moeilijkheidsgraad van de opgaven binnen de referentiepopulatie 
wordt vrijgegeven. Voor elke score op de gefingeerde schaal kan de 
beoordelaar dan bepalen in hoeverre de totale opgavenverzameling wordt 
beheerst. De keuze voor een bepaalde standaard is nu uitsluitend gebaseerd op 
inhoudelijke gronden. Na kennis genomen te hebben van de opgaven die op 
de schaal zijn afgebeeld, komt de beoordelaar tot een afweging ten aanzien 
van de vraag in hoeverre de verschillende opgaven beheerst zouden moeten 
worden. Vaak zal de beoordelaar van sommige opgaven kunnen aangeven dat 
deze zeker beheerst moeten worden, van andere dat die zeker niet of in ieder 
geval niet goed beheerst behoeven te worden. Op de vaardigheidsschaal kan 
de beoordelaar zien welke consequenties bepaalde keuzes hebben voor de 
beheersing van de totale afgebeelde opgavenverzameling. Hij kan dus de 
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totale opgavenverzameling in zijn oordeelsvorming betrekken. In een later 
stadium kan de informatie over de vaardigheidsverdeling in de populatie en de 
correcte schaalverdeling weer aan de figuur worden toegevoegd. Wanneer de 
fictieve schaalscores worden omgezet in de werkelijke schaalscores, dan kan 
de beoordelaar direct uit de figuur afleiden hoeveel procent van de leerlingen 
bij de aangewezen standaard het kerndoel beheersen. De vraag die hem dan 
zal worden voorgelegd is of, gegeven de onderwijscontext, deze informatie 
voor hem aanleiding is de standaard bij te stellen. Daarnaast kunnen op de 
vaardigheidsschaal ook gegevens over de oordelen binnen de groep worden 
afgebeeld, waaruit de individuele beoordelaar de positie van zijn oordeel 
binnen de groep kan afleiden. 

Enkele criteria voor het standaardenonderzoeh 

Er zijn onderwijssituaties waarin een duidelijk extern criterium de standaard 
kan bepalen of waarin - zoals bij het schriftelijk rijexamen - de standaard 
'zonder pardon' op een percentage correcte antwoorden is vastgesteld. 
Meestal echter is een standaard het product van een procedure waarin naar het 
oordeel van een groep beoordelaars wordt gevraagd. Verschillende auteurs 
(vgl. Jaeger, 1989) hebben er dan ook op gewezen dat het standaarden-
onderzoek daarmee een arbitrair karakter krijgt. Het feit dat het om 'scheids-
rechterlijke' beslissingen gaat, betekent echter niet noodzakelijk dat er sprake 
is van willekeur. Op voorwaarde dat de procedure aan een aantal voorwaarden 
voldoet, zijn standaarden niet zonder meer als triviale kwaliteitscriteria 
terzijde te schuiven. In dit verband presenteert Van der Linden (1994) een 
aantal criteria die de kwaliteit van het standaardenonderzoek bepalen. 
In de eerste plaats dient, om zowel communicatieve als technische redenen, 
het standaardenonderzoek expliciet of open te zijn. Dat wil zeggen dat de 
onderzoeksprocedure in al zijn fasen duidelijk wordt beschreven en 
verantwoord. Belanghebbenden dienen precies te weten hoe het proces is 
verlopen om de resultaten op hun merites te kunnen beoordelen. In technische 
zin dient het onderzoek open te zijn om de procedure controleerbaar en 
herhaalbaar te maken. 

Een tweede criterium voor een standaardenonderzoek betreft de efficiëntie, 
een statistisch criterium voor de variabiliteit in resultaten tussen replicaties als 
gevolg van irrelevante aspecten in het onderzoek. Een probleem is natuurlijk 
dat irrelevante aspecten niet direct onderwerp van experiment zullen zijn. 
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Slechts bij toeval blijkt zo'n aspect dan van significante invloed op de 
resultaten van het standaardenonderzoek. Omgekeerd echter kan blijken dat 
mogelijk relevant geachte aspecten, zoals bijvoorbeeld achtergrondkenmerken 
van de beoordelaars, niet van invloed zijn op het resultaat. Over het algemeen 
zal gelden dat hoe minder aspecten van invloed zijn op het resultaat van het 
onderzoek, hoe efficiënter de procedure is. 
In de beschrijving van deze tweede standaard stipt Van der Linden (1994) een 
probleem aan dat we in paragraaf 4.7 nader aan de orde zullen stellen. In ons 
standaardenonderzoek wordt aan de beoordelaars vaak een selectie van 
opgaven voorgelegd uit een IRT-gekalibreerde opgavenverzameling. De 
procedure is dan efficiënt indien het niveau van de standaard niet wordt 
beïnvloed door de procedure die bij de selectie van opgaven wordt gebruikt. 
Standaarden moeten consistent zijn. Een van de voorbeelden die Van der 
Linden (1994) daarbij geeft is de situatie waarin door beoordelaars ingeschatte 
succeskansen voor opgaven niet corresponderen met de moeilijkheidsgraad 
van die opgaven (vgl. ook Van der Linden, 1982). De procedure zoals 
hierboven beschreven, waarbij opgaven op een vaardigheidsschaal worden 
afgebeeld, voorkomt eenvoudig deze vorm van inconsistentie. 
Ten slotte moeten standaarden ook haalbaar of realistisch zijn. Beoordelaars 
zouden bijvoorbeeld moeten kunnen aangeven op welke aspecten van het 
onderwijsprogramma zodanige aanpassingen kunnen plaatsvinden, dat 
standaarden die uitstijgen boven het gerealiseerde niveau, alsnog haalbaar 
geacht kunnen worden. In hoeverre standaarden haalbaar zijn, dient echter 
vooral ook onderwerp van discussie achteraf te zijn. Er zullen immers ook 
keuzes gemaakt moeten worden, zeker als bijvoorbeeld zou blijken dat meer 
effectieve onderwijsmethoden niet voorhanden zijn. 

1.5 De onderzoeksvragen en de opzet van het proefschrift 

In aansluiting op het standaardenonderzoek zijn de volgende onderzoeks

vragen gesteld. 
1. Hoe hebben de beoordelaars zelf het standaardenonderzoek ervaren? 

Waren zij voldoende op hun beoordelingstaak voorbereid? Hoe beoordelen 
zij de verschillende beoordelingsfasen en hebben zij vertrouwen in de 
standaarden die uit het onderzoek resulteren? Na het standaardenonderzoek 
is de deelnemers een schriftelijke enquête toegestuurd om een antwoord op 
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deze vragen te krijgen. De resultaten worden gerapporteerd in paragraaf 
4.1. 

2. Wat is het effect van de discussie en van de additionele informatie op de 
variabiliteit en het niveau van de standaarden? Door de scheiding van deze 
procedurele aspecten in afzonderlijke, successieve beoordelingsfasen 
kunnen de effecten afzonderlijk worden bestudeerd. De analyses worden 
gerapporteerd in de paragrafen 4.2 en 4.3. 

3. Zijn er effecten van type beoordelaar? In hoeverre oordelen leraren 
basisonderwijs anders dan opleiders en begeleiders? En in hoeverre spelen 
binnen de beoordelaars uit het basisonderwijs achtergrondken merken van 
de school een rol? In paragraaf 4.4 zullen we deze effecten van 
achtergrondkenmerken van beoordelaars op het niveau van de standaarden 
beschrijven. 

4. In hoeverre komen de standaarden uit de IRT-methode overeen met 
standaarden verkregen met de Angoff-methode? In het volgende hoofdstuk 
beschrijven we enkele methoden voor het vaststellen van standaarden die 
in de laatste decennia zijn ontwikkeld. De meest gebruikte methode is de 
Angoff-methode (zie paragraaf 2.1). De Angoff-methode is ook gebruikt in 
het standaardenonderzoek dat door NAGB is uitgevoerd op basis van 
NAEP-resultaten (NAGB, 1990). De Angoff-methode is door ons gebruikt 
in het standaardenonderzoek voor rekenen/wiskunde en muziek. In 
paragraaf 4.5 rapporteren we de resultaten van het vergelijkend onderzoek 
tussen beide methoden. 

5. In hoeverre is de IRT-methode efficiënt naar selecties van deel
verzamelingen van opgaven? Het probleem is eerder aangegeven in 
paragraaf 1.4. Vaak zullen we om praktische redenen de deelnemers 
slechts een selectie van opgaven uit een opgavenverzameling kunnen 
voorleggen. De vraag is dan in hoeverre de selectiemethode van invloed is 
op de standaarden. Maar de vraagstelling is breder te formuleren. Voor de 
constructie van de vaardigheidsschaal behoeven er in principe geen 
specifieke eisen gesteld te worden aan de opgavenverzameling, althans niet 
ten aanzien van de verdeling in moeilijkheidsgraad van de opgaven. 
Uiteraard moet de totale opgavenverzameling voldoende dekkend zijn voor 
het bereik van de vaardigheidsschaal, maar er is geen noodzaak tot een 
evenwichtige of andersoortige verdeling van opgaven over de schaal. De 
opgaven behoeven op dit punt ook niet representatief te zijn voor een 
universeel gedachte opgavenverzameling die alle opgaven die tot het 
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domein behoren, omvat. De gemiddelde moeilijkheidsgraad van de 
opgavenverzameling is dus niet gefixeerd, wordt aan het toeval 
overgelaten of kan - uiteraard binnen grenzen - ongestraft worden 
gemanipuleerd. De vraag is dan of het niveau van de standaarden 
afhankelijk is van de gemiddelde moeilijkheidsgraad van de beschikbare of 
geselecteerde verzameling opgaven. Twee experimenten die deze 
vraagstelling betreffen, worden in paragraaf 4.6 beschreven. 

6. In hoeverre komen de standaarden voor rekenen/wiskunde overeen met de 
standaarden die door de Inspectie van het Onderwijs in het kader van de 
CEB-evaluatie zijn vastgesteld? Zoals we in paragraaf 2.4 zullen 
beschrijven heeft de onderwijsinspectie voor het vaststellen van 
standaarden een vergelijkbare procedure toegepast, eveneens gebaseerd op 
vaardigheidsschalen uit peilingsonderzoek. In paragraaf 4.7 rapporteren we 
het resultaat van deze vergelijking. 

Nu in het voorafgaande de context van het standaardenonderzoek is geschetst, 
is de verdere opzet van het proefschrift als volgt. In hoofdstuk 2 bespreken we 
eerst een aantal methoden die gebruikt kunnen worden bij het vaststellen van 
standaarden. In het bijzonder schenken we daarbij aandacht aan een 
vergelijkbaar onderzoek. Dat betreft het standaardenonderzoek voor NAEP-
resultaten dat is uitgevoerd door de NAGB. Voor de Nederlandse situatie zijn 
het onderzoek naar 'verwacht en gewenst niveau' dat eerder binnen PPON is 
uitgevoerd en het onderzoek van de CEB naar standaarden voor kerndoelen 
basisonderwijs relevant. Aan het eind van hoofdstuk 2 beschrijven we de 
methode om standaarden vast te stellen voor kerndoelen basisonderwijs aan de 
hand van vaardigheidsschalen uit peilingsonderzoek PPON. Ook de procedure 
waarbinnen de beoordelingsmethode wordt gehanteerd, wordt daarbij 
beschreven. 
In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van het standaarden
onderzoek voor een drietal leerstofgebieden: rekenen/wiskunde, muziek en 
Nederlandse taal. In hoofdstuk 4 stellen we de verschillende onderzoeks
vragen aan de orde die in de vorige paragraaf zijn beschreven. In hoofdstuk 5 
komen we tot een afsluitende discussie. 
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Naar een methode en procedure voor het vaststellen van 
de standaarden 

Een standaard voor onderwijsresultaten beoogt een inhoudelijk kwaliteits
criterium te vertalen in een vaardigheidsniveau. Het inhoudelijke criterium 
heeft in deze studie betrekking op de vraag wat leerlingen moeten kunnen als 
zij de kerndoelen basisonderwijs beheersen. Het probleem van het vaststellen 
van een standaard is dan vergelijkbaar met een cesuurprobleem, waarbij op 
grond van testresultaten een grensscore moet worden vastgesteld. Paragraaf 
2.1 beschrijft enkele traditionele methoden voor het bepalen van grensscores. 
Vervolgens beschrijven we drie procedures die eerder zijn gehanteerd voor het 
bepalen van standaarden op basis van peilingsonderzoek. In de eerste plaats is 
dat het standaardenonderzoek dat in de Verenigde Staten is uitgevoerd door de 
National Assessment Governing Board (NAGB) voor rekenen en lezen op 
basis van onderzoeksresultaten van het project National Assessment of 
Educational Progress (NAEP) (paragraaf 2.2). Het standaardenonderzoek voor 
kerndoelen basisonderwijs is uitgevoerd in de tweede peilingscyclus. Maar 
ook in de eerste peilingscyclus van PPON bestond er de behoefte om een 
interpretatiekader te presenteren voor de verkregen resultaten. De daarvoor 
gebruikte procedure wordt beschreven in paragraaf 2.3. De derde procedure, 
beschreven in paragraaf 2.4, betreft de door de CEB (1994a, 1994b) 
uitgevoerde evaluatie van onderwijsresultaten op basis van peilingsonderzoek 
dat inmiddels door PPON was uitgevoerd. In paragraaf 2.5 beschrijven we de 
methode en procedure die door ons is ontwikkeld en toegepast voor het 
bepalen van standaarden voor kerndoelen basisonderwijs. 

2.1 Enkele methoden voor het bepalen van een grensscore 

Methoden voor het bepalen van een grensscore zijn vooral ontwikkeld ten 
behoeve van de certificering (Jaeger, 1989) of 'minimum competency testing' 
(Berk, 1986a; Hambleton & Eignor, 1980) van individuele leerlingen met een 
civiel effect. Alhoewel er volgens Berk (1986b) sprake is van tientallen 
methoden, waren er tot voor kort slechts een beperkt aantal kernmethoden 
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ontwikkeld, waarvoor vervolgens verschillende varianten zijn ontwikkeld. We 
zouden dit de traditionele methoden willen noemen. Voor de categorisering 
van de traditionele methoden maakt Meskauskas (1976) een onderscheid 
tussen state-modellen en continuum-modellen. State-modellen zijn relevant 
wanneer er een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen 'beheersers' 
en 'niet-beheersers'. Gegeven een valide meting van de beoogde vaardigheid 
zal de kandidaat een als 'perfect' aangemerkte score moeten behalen, die 
hoogstens negatief beïnvloed wordt door storende meetfactoren. State-model
len zijn dan ook slechts van toepassing wanneer de toets een vrij specifieke, 
homogene vaardigheid meet en de kandidaat 'het kan' of 'het niet kan'. In het 
onderwijs komen dergelijke situaties weinig voor. Over het algemeen zullen 
toetsen een vaardigheidsdomein bestrijken onder de aanname dat de kennis of 
vaardigheid die getoetst wordt een continue variabele betreft, die binnen het 
door de toets bestreken interval elke waarde kan aannemen. Ergens binnen het 
interval moet een grensscore aangegeven worden, waarboven de beheersing 
van de leerstof of vaardigheid als voldoende wordt aangemerkt. Juist voor 
deze situatie zijn er verschillende methoden ontwikkeld, door Jaeger (1989) 
verdeeld in 'test-centered methods' en 'examinee-centered methods'. Het 
onderscheid dat Berk (1986b) maakt tussen 'judgmental methods' en 
'empirical-judgmental methods' loopt daaraan parallel, terwijl Livingston en 
Zieky (1982) spreken van 'judgments about test questions' en 'judgments 
about individual test-takers'. Verstralen (1993) bespreekt ze onder de noemer 
'grensmethoden'. Hij onderscheidt daarnaast zogenaamde 'compromis
methoden' die met name zijn ontwikkeld om een acceptabel percentage 
gezakte kandidaten te krijgen. 

Test-centered methoden 

De kernvraag bij 'test-centered' methoden is welke score de minimaal 
competente kandidaat moet behalen, gelet op enerzijds het gewenste kennis-
of vaardigheidsniveau en anderzijds de verzameling vragen in de toets. In de 
vooral Amerikaans georiënteerde literatuur kunnen drie basismethoden 
worden onderscheiden: de Nedelsky-methode (Nedelsky, 1954), de Ebel-
methode (Ebel, 1972) en de Angoff-methode (Angoff, 1971). We geven een 
korte beschrijving van de verschillende methoden. 

De Nedelsky-methode kan alleen worden gebruikt wanneer de toets uit louter 
meerkeuzevragen bestaat. De beoordelaar wordt gevraagd per opgave voor elk 
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fout alternatief aan te geven of de grenskandidaat dit ook als zodanig moet 
kunnen herkennen. De grenskandidaat zal nu, zo is de aanname, op basis van 
toeval een keuze maken uit de resterende alternatieven, hetgeen de kans of 
'minimum pass level' (MPL) voor die opgave bepaalt. Het MPL voor de 
totale toets voor een beoordelaar is vervolgens de som van de MPL's op 
opga venniveau. De grensscore is in principe het gemiddelde van de MPL's 
van de beoordelaars. Nedelsky stelt verder een correctiefactor voor om te 
controleren voor de kans dat een competente kandidaat als niet competent 
wordt beoordeeld door meetfouten in de toetsprocedure. De correctiefactor is 
gebaseerd op de standaardafwijking van de MPL's van de beoordelaars, een 
volgens Jaeger (1989) conservatieve schatting van de standaardmeetfout van 
de toets. Behalve dat de methode slechts beperkt bruikbaar is, is zij ook 
gekritiseerd voor de veronderstelling dat de grenskandidaat uit de resterende 
alternatieven een random keuze zou maken. Gelet op de partiële kennis 
waarover de grenskandidaat zal beschikken, mag verwacht worden dat de 
kans op het aanwijzen van het correcte alternatief hoger is dan het MPL. In dit 
verband is de aantekening van Van der Linden (1982) relevant, die erop wijst 
dat het MPL, afhankelijk van het aantal alternatieven, slechts enkele discrete 
waarden en in ieder geval geen waarden tussen 0.5 en 1 kan aannemen. 
Ebel (1972) stelt voor een tweedimensionale taxonomie op te stellen op grond 
van relevantie en moeilijkheidsgraad van de opgaven met drie of vier niveaus 
per dimensie. De beoordelaars moeten iedere toetsopgave aan een van de 
cellen in de matrix toekennen en vervolgens aan elke cel een gewichtsfactor 
hechten. De gewichtsfactor is de door de beoordelaar geschatte proportie 
opgaven die de grenskandidaat correct zou beantwoorden, als hem een groot 
aantal opgaven uit die cel zouden worden voorgelegd. De grensscore per 
beoordelaar wordt bepaald door per cel het aantal opgaven te vermenigvul
digen met de gewichtsfactor en de celwaarden te sommeren. De gemiddelde 
grensscores van individuele beoordelaars is de cesuur of standaard. Het wordt 
wel als een voordeel van de Ebel-methode beschouwd dat opgaven worden 
beoordeeld op meer dan één dimensie, maar het blijft de vraag in hoeverre 
beoordelaars in staat zijn opgaven op de beide dimensies afzonderlijk te 
beoordelen. Een probleem is wat te doen wanneer een deel van de opgaven als 
'twijfelachtig' relevant wordt aangemerkt. De vraag is dan immers in hoeverre 
deze opgaven dan nog deel moeten uitmaken van het instrument. 
In de Angoff-methode (Angoff, 1971) wordt de beoordelaar gevraagd voor 
elke opgave de kans te schatten dat de minimaal competente kandidaat de 
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opgave correct zal beantwoorden. De opdracht aan de beoordelaars kan ook 
als volgt worden geformuleerd: stel je een groep grenskandidaten voor en 
schat de proportie kandidaten die die opgave goed zal beantwoorden. Voor 
elke beoordelaar kan een grensscore worden bepaald door de proporties te 
sommeren. De gemiddelde grensscore over beoordelaars is vervolgens de 
standaard voor de toets. De methode is in verschillende versies uitgewerkt. 
Men spreekt dan van de 'modified Angoff method' (vgl. Jaeger, 1989; NAGB, 
1990), terwijl ook de door Jaeger ontwikkelde methode (vgl. Jaeger, 1989) 
een variant op de Angoff-methode is. 

Een niet te onderschatten probleem bij het toepassen van test-centered 
methoden is het feit dat itemspecifieke kenmerken die van invloed zijn op de 
moeilijkheidsgraad van de opgave niet of onvoldoende door beoordelaars 
worden herkend. Er ontstaan dan inconsistenties in oordelen binnen 
beoordelaars: voor relatief gemakkelijke opgaven worden lagere succes
percentages aangewezen, terwijl voor relatief moeilijke opgaven te hoge 
succespercentages worden aangegeven. Van der Linden (1982) heeft het 
probleem al aan de orde gesteld. Recent heeft Luecht (1997) een methode 
voorgesteld om met behulp van relaties tussen p-waarden van opgaven en 
IRT-geconstrueerde vaardigheidsschalen beoordelaars feedback te geven over 
hun oordelen. Reckase (2000) geeft een overzicht van recent ontwikkelde 
beoordelingsmethoden om met name het probleem van inconsistente oordelen 
het hoofd te bieden. In paragraaf 2.5 is beschreven hoe dit probleem voor het 
PPON-standaardenonderzoek is opgelost. 

Examinee-centered methoden 

Examinee-centered methoden kunnen worden toegepast wanneer men 
beschikt over de toetsresultaten van een relevante groep kandidaten en over 
een oordeel omtrent de geschiktheid van (een deel van) de kandidaten. 
Afhankelijk van de aard van het oordeel onderscheidt men de 'borderline-
group method' en de 'contrasting-group method'. Voor de Nederlandse 
situatie kunnen we daaraan de kern-item-methode toevoegen (De Groot, 1964; 
De Groot & Van Naerssen, 1969; Van Naerssen, 1974). 
Kiest men in het onderzoek voor de 'borderline-group method' dan wordt aan 
de beoordelaar gevraagd die kandidaten te selecteren, waarvan de prestaties in 
het grensgebied tussen competent en niet-competent moeten worden 

32 



gewaardeerd. De mediaan van de resultaten van deze groep kandidaten op de 
toets is de grensscore, waarbij voor de mediaan wordt gekozen om te 
voorkomen dat eventuele extreme scores een te grote invloed zouden hebben 
op het niveau van de standaard. 
Bij de 'contrasting-group method worden de kandidaten door beoordelaars 
verdeeld in een gekwalificeerde en een met-gekwalificeerde groep. Het is te 
verwachten dat de scoreverdelingen van beide groepen op de toets elkaar 
gedeeltelijk zullen overlappen. De standaard is die score waarvoor geldt dat de 
helft van de kandidaten als gekwalificeerd is aangemerkt en de andere helft als 
niet-gekwalificeerd. Voor beide methoden geldt dat het toewijzen van 
kandidaten aan de relevante groep moet gebeuren op basis van informatie 

anders dan de toets zelf. 
Het kernpunt van kritiek op deze methoden is de vraag m hoeverre de 
beoordelaars - die uiteraard goed bekend moeten zijn met de kandidaten - zrch 
in hun oordeel laten beïnvloeden door factoren die buiten het domein van de 
toets vallen. Daarnaast legt juist ook de omstandigheid dat beoordelaars goed 
bekend moeten zijn met de kandidaten een met altijd wenselijke beperking op 
ten aanzien van het rekruteren van beoordelaars. 
De kernitem-methode (De Groot, 1964; De Groot & Van Naerssen, 1969; Van 
Naerssen 1974) vraagt van de beoordelaar (de docent) om een aantal opgaven 
aan te wijzen als kernitem. Kermtems zijn opgaven die betrekking hebben op 
de essentie van de leerstof en onderscheidend zijn tussen kandidaten die de 
leerstof hebben begrepen en kandidaten die de leerstof niet of met m 
voldoende mate hebben begrepen. Kernitems mogen in principe met te 
moeilijk zijn, want iedereen die de leerstof voldoende geleerd heeft, moet de 
opgave kunnen maken; ze mogen anderzijds ook niet te gemakkelijk zyn 
omdat een kandidaat die de leerstof met heeft geleerd de opgave ook met moet 
kunnen oplossen. Gelet op het feit dat het gaat om de bepaling van de cesuur 
tussen voldoende en onvoldoende moeten de kernitems het moeihjkheids-
niveau markeren van de ondergrens van beheersing van de leerstof. De voor 
raden gecorrigeëerde gemiddelde p-waarde van de kermtems wordt 
vervolgens omgezet in het percentage kandidaten dat een voldoende krijgt. 
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Vergelijking van methoden 

In een meta-analyse heeft Jaeger (1989) een dertigtal studies bijeengebracht, 
waarin resultaten van verschillende procedures onderling worden vergeleken. 
De kernitem-methode van De Groot heeft geen internationale bekendheid 
gekregen en is dan ook niet in vergelijkende studies betrokken geweest. Voor 
iedere studie is de ratio tussen de hoogste en laagste grensscore berekend. Met 
uitzondering van drie studies waarin extreem grote ratio's werden verkregen, 
varieert deze ratio tussen 1.00 en 2.31 en is de mediaan van de ratio's 1.46. De 
grensscore voor de meest strikte methode is dus gemiddeld 1,5 keer zo hoog 
als de grensscore voor de minst strikte methode. Het feit dat de hoogte van de 
standaard afhankelijk is van de gebruikte methode is uiteraard een 
ongemakkelijk, maar onoplosbaar probleem. Tabel 2.1 laat zien dat er sprake 
is van systematische methode-effecten ten aanzien van het niveau van de 
grensscore zoals die met verschillende methoden wordt verkregen. Voor elke 
methode is aangegeven hoe vaak deze in een vergelijkend onderzoek is 
gebruikt en hoe vaak de methode de laagste grensscore, de hoogste grensscore 
of in het geval meer dan twee methoden in de vergelijking zijn betrokken, een 
tussenliggende grensscore opleverde. De laatste kolom van Tabel 2.1 geeft 
aan hoe vaak een methode - gegeven alle onderlinge vergelijkingen - een 
hogere standaard opleverde. 

Uit de tabel blijkt dat de keuze voor de Nedelsky-methode in vergelijking met 
de andere methoden relatief vaak leidt tot een lagere standaard (zie ook 
Chang, 1999), terwijl de Ebel-methode relatief vaak tot een hogere standaard 
leidt. Wil men deze risico's vermijden dan is een keuze voor de Angoff-
methode te prefereren. Beschikt men over additionele oordelen over de 

Tabel 2.1 
Verband tussen de beoordelingsmethode en de relatieve hoogte van de 

grensscore (bron: Jaeger, 1989, Tabel 14.1, pag. 498) 

aantal standaardscore 
beoordelingsmethode studie« t,™,™tQ AA \  studies hoogste midden laagste % hoger 
A n § o f f 20 4 ~4 2 53 

H 7 4 0 85 
4 3 21 11 

Ebel 

Nedelsky 28 

Borderline-group 12 5 7 7 2 

Contrasting group 20 7 j 6 5 9 
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geschiktheid van kandidaten dan kan men gebruikmaken van de 'borderline-
group method' of van de 'contrasting-group method'. Op grond van het feit 
dat de 'borderline-group method' nooit blijkt te leiden tot de laagste 
standaardscore verdient de 'contrasting-group method' de voorkeur wanneer 
men het risico van een te hoge cesuur wil vermijden. 

Recente ontwikkelingen 

Recent zijn er met name als gevolg van het hanteren van een breed scala van 
evaluatieprocedures, nieuwe ontwikkelingen in gang gezet voor het bepalen 
van standaarden (Berk, 1996). Naast de toch plotselinge controverse over het 
gebruik van de Angoff-methode naar aanleiding van het standaarden-
onderzoek van NAGB (vgl. paragraaf 2.2), wijst Berk (1996) op een tweetal 
trends binnen de onderwijsevaluatie die de bruikbaarheid van test-centered 
methoden ernstig bemoeilijken. De belangrijkste oorzaak is de opkomst van 
zogenaamde 'constructed-response item-formats', zoals essayvragen, schrijf-
en spreektaken, presentaties, onderzoeksvaardigheden, portfolio's. Dat heeft 
uiteraard geleid tot scoringsprotocollen met polytome scoring en met meer
voudige beoordelingen. Een strategie voor het bepalen van een grensscore op 
basis van oordelen over itemprobabiliteiten is dan niet meer geschikt. 
Een andere ontwikkeling betreft de verankering van gedragsmatige aspecten 
aan de vaardigheidsschaal. Het gaat er dan niet alleen om om op de 
vaardigheidsschaal of in de scoreverdeling een cesuur aan te wijzen, maar ook 
om de cesuur vervolgens te beschrijven in termen van de kennis of 
vaardigheid waarover de kandidaten op het punt van de cesuur beschikken. De 
recente PPON-balansen over rekenen/wiskunde laten hiervan concrete 
uitwerkingen zien (Janssen, Van der Schoot, Hemker & Verhelst, 1999; 
Noteboom, Van der Schoot, Janssen & Veldhuijzen, 2000). In deze 
rapportages zijn ontwikkelingslijnen opgenomen waarbij voor de standaarden 
is aangegeven welke aspecten van de vaardigheid goed, matig of onvoldoende 
worden beheerst. 
Reckase (2000) geeft een overzicht van alternatieve modellen die de laatste 
jaren zijn ontwikkeld voor het vaststellen van standaarden. Verschillende 
modellen zijn ontwikkeld naar aanleiding van de kritiek op het gebruik van de 
Angoff-methode in het standaardenonderzoek door NAGB. 
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2.2 Het standaardenonderzoek door NAGB 

Sinds 1969 voert NAEP (National Assessment of Educational Progress) in de 
Verenigde Staten op nationaal niveau periodiek peilingsonderzoek uit in 
'grades' 4, 8 en 12 van het Amerikaanse onderwijssysteem, dat wil zeggen bij 
groepen waarin de meeste leerlingen respectievelijk 10, 14 en 18 jaar zullen 
zijn. In 1988 is door het Congress de National Assessment Governing Board 
(NAGB) opgericht met de taak beleid te ontwikkelen voor NAEP en waarbij 
NAGB verantwoordelijk werd voor '... identifying appropriate achievement 
goals for each age and grade in each subject area to be tested under the 
National Assessment' (NAGB, 1991a). Vinovskis (1998) beschrijft de 
politieke context waarin besloten is tot het ontwikkelen van NAEP-
standaarden. 

De door NAEP gepubliceerde resultaten brachten het feitelijke onderwijs
niveau in beeld en door het periodieke karakter van het onderzoek werden ook 
ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt. Wat echter ontbrak waren 
standaarden om aan te geven wat gewenste prestatieniveaus zijn. Onder 
verantwoordelijkheid van de NAGB zijn in 1990 voor 'Mathematics' (NAGB, 
1991b) en in 1992 voor 'Reading' standaarden ontwikkeld, en inmiddels zijn 
ook voor andere leerstofdomeinen standaarden vastgesteld (U.S. Department 
of Education, 1999). Met de ontwikkeling van de standaarden op basis van 
NAEP-resultaten wordt een drieledig doel gediend: 'a) [to] provide a frame of 
reference in which policymakers, educators, and the public can understand the 
NAEP test results; b) provide more interpretive information about the 
meaning of NAEP test scores by defining three categories of performance: 
basic, proficient, and advanced; and c) promote excellence in education.' 
(Hambleton et.al., 2000, p. 5). 

Procedure 

Er zijn in het afgelopen decennium verschillende standaardonderzoeken 
uitgevoerd: 1990 en 1992 'Mathematics', 1992 'Reading', 1994 'U.S. 
History' en 'Geography', 1996 'Science', 1998 'Civics' en 'Writing'. De 
evaluaties van de verschillende onderzoeken hebben er uiteraard toe geleid dat 
er voortdurend aanpassingen hebben plaatsgevonden in de opzet van latere 
standaardonderzoeken. Het onderzoek voor 'Mathematics', dat mede als basis 
voor het PPON-standaardenonderzoek heeft gediend, verliep in grote lijnen 
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als volgt Op basis van de NAEP-toetsen zijn voor elk van de grades 4, 8 en 
12 drie standaarden ontwikkeld. Voorafgaand aan de beoordelingsprocedure 
ziin de drie prestatieniveaus of standaarden beschreven: 'baste , proficient 
en 'advanced'. Tabel 2.2 geeft de beschrijving van de drie standaarden zoals 
die voor rekenen/wiskunde (1990) en lezen (1992) zijn gebruikt. Later zijn de 
beschrijvingen enigszrns aangepast (Brown, 2000). De standaard P r o t a 
beoogt te corresponderen met '... the National Educational Goalf o.: stud ent 
achievement, adopted by the President and the Governors; thus NAEP will 
have enhanced utility for monitoring and reporting progress toward that goal 
(NAGB, 1991a, p. 6). 

Tabel 2.2 

Definmesvand^^ 

Thieve! , below proficient, denotes partial mastery of knowledge and skills 

that are fundamental for proficient work at each grade - 4, 8 and 12. For 12th 

grade this is higher than minimum competency skills (which normally are 

taught in elementary and junior high schools) and covers significant elements 

of standard high-school-level work. 

T h f œntol level represents solid academic performance for each grade tested 
4 8 and 12 It reflects a consensus that students reaching this level have 

demonstrated competency over challenging subject matter and are well 
prepared for the next level of schooling. At grade 12, the proficient evel 
encompasses a body of subject-matter knowledge and analytical skills, of 
cultural literacy and insight, that all high school graduates should have for 
democratic citizenship, responsible adulthood and productive work. 

ThLTigher level signifies superior performance beyond proficient grade-level 
mastery at grades 4, 8 en 12. For 12th grade, the advanced level shows 
readiness for rigorous college courses, advanced technical training, or 
employment requiring advanced academic achievement. As data become 
available, it may be based in part on international comparisons of academic 
achievement and may also be related to Advanced Placement and other 
colle^pljicerner^exams^ 
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Voor het onderzoek maakt NAGB gebruik van de Angoff-methode. De keuze 
voor deze methode is als volgt beargumenteerd: 'First, the advantages and 
disadvantages of many of the competing procedures are well documented in 
the literature. There have been any number of research studies completed 
documenting some of the differences; the Angoff procedure is generally 
superior. Secondly, it is quite straightforward; both the judging task and its 
results are intuitively interprétable. Thirdly, it does not require the 
administration of items to a trial population. This means, of course, that 
standard setting could begin in the immediate future.' (NAGB, 1990, p. 15). 
Voor het standaardenonderzoek is een breed panel van beoordelaars 
samengesteld met vertegenwoordigers van '... every part of the country and 
nearly every subgroup of the nation's population.' (NAGB, 1991b). Een panel 
bestaat voor ongeveer 70% uit direct bij het onderwijs betrokkenen 
(onderwijzers, leraren wiskunde, directeuren van scholen, curriculum-
specialisten) en voor 30% uit niet direct betrokkenen, maar vanuit hun 
werksituatie bekend zijn met de inhoud van het domein en met de leerlingen 
van het te beoordelen niveau. 

Na een uitgebreide instructie en training zijn de panelleden verdeeld naar 
'grade-level' in vier kleine, heterogene groepen. De groep kreeg de 
beschikking over de opgavenverzameling die in het peilingsonderzoek was 
gebruikt. In de eerste beoordelingsronde is aan de beoordelaars gevraagd voor 
elk prestatieniveau een schatting te geven van de proportie leerlingen binnen 
de 'net-competente' groep dat de opgave correct zou moeten beantwoorden. 
Vervolgens kregen de groepen informatie over het feitelijke resultaat per 
opgave. Elke beoordelaar gaf daarna voor elke vraag en elk prestatieniveau 
een tweede schatting. Nadat de beoordelaars de eerste twee schattingen in de 
groep hadden bediscussieerd, werd hen gevraagd een derde schatting te geven. 
Door tijdgebrek werd de procedure een maand later afgerond, waar echter 
slechts 38 van de oorsponkelijk 63 panelleden opnieuw verschenen. Na een 
discussie over de definities van de standaarden 'basic', 'proficient' en 
'advanced', beoordeelden de panelleden de opgaven voor een vierde keer. 
Vervolgens bediscussieerde men de resultaten met anderen op het eigen 
grade-niveau en later in groepen waarin alle grade-levels vertegenwoordigd 
waren. Deze procedurestap werd afgesloten met een vijfde beoordeling waarin 
een raming gegeven moest worden van het gewenste percentage correcte 
antwoorden per niveau. 
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Evaluatie van de procedure 

De procedure is breed geëvalueerd en soms scherp gekritiseerd (Baker & 
Linn, 1997; Linn, Koretz, Baker & Burstein, 1991; National Academy of 
Education, 1993; Pellegrino, Jones & Mitchell, 1999; Stufflebeam, Jaeger & 
Scriven, 1991 ; U.S. General Accounting Office, 1993). Brown (2000) geeft 
een overzicht van een tiental evaluatiestudies die naar aanleiding van de 
verschillende standaardenonderzoeken zijn uitgevoerd. Naast procedurele 
aspecten betreft de kritiek vooral ook de toepassing van de Angoff-methode. 
De Angoff-methode zou de beoordelaars voor een onmogelijke cognitieve 
taak stellen, omdat zij dubbel hypothetisch zou zijn, namelijk '... how a 
hypothetical student might, hypothetically, perform on each of a set of test 
items.' (National Academy of Education, 1993, p. 27). Ook het feit dat per 
opgave voor drie niveaus een schatting gegeven moest worden, zou de 
beoordelaar voor een onmogelijke taak hebben geplaatst. Daarnaast bleek uit 
het evaluatieonderzoek zowel een gebrek aan consistentie tussen beoordelaars 
als binnen beoordelaars. Wat het laatste betreft, bleek bijvoorbeeld het item-
format van invloed op de hoogte van de standaard: niveaus berekend op basis 
van 'extended-response items' waren aanmerkelijk hoger dan niveaus geschat 
op basis van dichotome items. Verder bleken beoordelaars de moeilijkheids
graad van de opgaven niet goed te kunnen inschatten (MacLaughlin, 1993). 
Op grond van de verschillende evaluatiestudies bracht de National Academy 
of Education (NAE) een negatief advies uit over het gebruik van de Angoff-
methode bij 'standard setting procedures'. 

De kritiek wordt overigens niet door iedereen gedeeld. Cizek (1993), Kane 
(1993) en meer recent ook de Technical Advisory Committee on Standard 
Setting (Hambleton et.al, 2000) zijn, zowel op grond van de onderzoeks
literatuur met betrekking tot de Angoff-methode als op grond van de NAGB-
evaluatie, van oordeel dat de bevinding dat beoordelaars of groepen 
beoordelaars onderling van oordeel verschillen een bekend gegeven is. Grote 
verschillen tussen beoordelaars zijn te verwachten, indien vertegenwoordigers 
van diverse groeperingen voor het onderzoek worden uitgenodigd. Intra-
beoordelaars inconsistentie, zoals geconstateerd in dit onderzoek, wordt 
erkend als een serieus probleem. Het probleem verdient nader onderzoek, 
maar is volgens deze auteurs op zich onvoldoende ernstig om daarmee de 
methode en de standaarden in diskrediet te brengen. 
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Hambleton et.al. (2000), Loomis (2000) en Reckase (2000) geven overzichten 
van recente ontwikkelingen in het onderzoek naar methoden voor het 
vaststellen van standaarden die veelal plaats hebben gevonden in het kader 
van de ontwikkeling van standaarden voor NAEP. Een van de aspecten 
waarop dit onderzoek zich richt is het vinden van een methode om 
beoordelaars zodanig feedback te kunnen geven dat inconsistente oordelen 
over opgaven worden geminimaliseerd of zelfs kunnen worden voorkomen. 
Vanaf 1998 worden voor het standaardenonderzoek zogenaamde 'Reckase 
Charts' gebruikt. Reckase Charts zijn enigszins te vergelijken met de 
scoreformulieren die in ons standaardenonderzoek zijn gebruikt (zie paragraaf 
2.5). Zij bevatten gegevens over leerlingprestaties op basis van schattingen uit 
het IRT-model dat door NAEP wordt gebruikt. Per opgave worden in een 
kolom, gerelateerd aan de vaardigheidsscores, de verwachte leerlingprestaties 
afgebeeld. Dat kunnen probabiliteiten op een correct antwoord zijn wanneer 
het dichotome opgaven betreft, of verwachte (gemiddelde) scores wanneer het 
polytome opgaven betreft. Een rij geeft dus de verwachte leerlingprestaties 
voor de verschillende opgaven bij een bepaalde vaardigheidsscore. Met 
behulp van deze overzichten kan de beoordelaar de consistentie in de eigen 
oordelen over de opgavenverzameling evalueren. De verschillende oordelen 
op de opgaven kunnen met een lijn worden verbonden en hoe consistenter de 
oordelen zijn, hoe rechter de lijn zal verlopen. Uit een evaluatie onder de 
beoordelaars bleek dat deze zeer positief oordeelden over de Reckase-charts 
en veel beoordelaars merkten op dat zij naar aanleiding van deze gegevens 
hun oordelen over opgaven bijstelden (Loomis, 2000). 

De discussie over de standaarden heeft er toe geleid dat deze met enige 
reserve worden gepresenteerd. NAGB benadrukt dat het gebruik van de 
standaarden nog in ontwikkeling is en onderwerp is van verschillende 
interpretaties. Niettemin zijn de standaarden te gebruiken en worden zij ook 
op verschillende bestuurlijke niveaus gebruikt voor het rapporteren van 
ontwikkelingen in de leerprestaties van de leerlingen. De National Academy 
of Education tekent daarbij aan dat 'caution needs to be exercised in the use of 
the current achievement levels' (U.S. Department of Education, 1999, p. 12). 
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2.3 De methode voor het bepalen van het gewenst niveau binnen 
PPON 

In de eerste peilingscyclus van PPON is voor de leerstofdomeinen rekenen/ 
wiskunde (Wijnstra, 1988; 1990), Nederlandse taal (Zwarts, 1990), Engelse 
taal (Vinjé, M. 1993) en wereldoriëntatie (Van Weerden, 1993) onderzoek 
gedaan naar het gewenste vaardigheidsniveau. Doel van dit onderzoek was het 
verzamelen van indicaties over het gewenste vaardigheidsniveau in relatie tot 
het gerealiseerde niveau om daarmee de discussie over de uitkomsten van het 
peilingsonderzoek te bevorderen. Figuur 2.1 geeft een voorbeeld van een 
vaardigheidsschaal waarop voor verschillende geledingen in en rond het 
basisonderwijs het gewenste niveau van vaardigheid is aangegeven. Het 
betreft de vaardigheidsschaal 'Basiskennis en begrip van procenten' uit de 
eerste PPON-balans voorrekenen (Wijnstra, 1988). 

16X van ƒ 42,- is ongeveer 

— deel van ƒ 42, -

Van welke strook is ongeveer 5X 
gekleurd? (zee een rondje om de 
letter bij het goede antwoord) 

Henk won 21 van de 28 damspelen. 
Hoeveel procent van de damspelen won 
hij? 

2 op de 5 kinderen hadden een 
onvoldoende voor het proefwerk. 
Hoeveel procent is dat? 

ä a 

Figuur 2.1 
Vaardigheidsschaal 16: Basiskennis en begrip van procenten (uit: Wijnstra, 

1988, p. 126) met aanduidingen van gewenst niveau (•) van leraren 
HA VO/VWO (H/V), MA VO en LBO, van ouders van medezeggenschapsraden 

(MR) en van basisschoolleraren voor de gemiddelde leerling (BO50) en de 
leerling op percentiel 10 (BO10) en van het feitelijk gemiddeld niveau (< )van 

HA VO/VWO-, MA VO- en LBO-leerlingen 
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Het onderzoek werd gehouden onder groepsleraren van jaargroep 8 in het 
basisonderwijs (BO), ouderleden van medezeggenschapsraden (MR) en 
leraren uit het LBO, MAVO en HAVO/VWO (H/V). De beoordelaars kregen 
een niet-geïndexeerde vaardigheidsschaal voorgelegd waarop een aantal 
opgaven was afgebeeld. De afbeelding was analoog aan Figuur 2.1 met dien 
verstande dat alleen de vier opgaven en de 'peilstok' zonder arceringen en 
scores werden afgebeeld. De vaardigheidsschaal loopt van gemakkelijk onder 
aan het schema naar moeilijk boven aan het schema met een verdeling in 
eenheden van 0.2 standaardafwijking (10 schaalpunten). De positie van de 
opgaven op de schaal is aangegeven met een pijl. De pijl verwijst telkens naar 
het punt op de vaardigheidsschaal waarbij leerlingen een kans van 0.80 
hebben om de opgave goed te beantwoorden. Leerlingen met die score of 
hoger beheersen de betreffende opgave dus goed. 

Door gebruik te maken van de metafoor van de maatlat bij het hoogspringen 
werd beoordelaars duidelijk gemaakt dat ook de positie van een leerling op de 
peilstok kan worden afgebeeld: de opgaven geven punten aan waarover 
gesprongen moet worden en de leerling kan op de peilstok worden afgebeeld 
op een punt waar hij of zij 80% kans heeft om de opgave die daar staat goed te 
maken (waarbij dus vier van de vijf sprongen lukken). Bij opgaven die lager 
op de peilstok staan, is die kans voor die leerling uiteraard groter, bij opgaven 
die hoger staan, is de kans kleiner. 

Diverse geledingen in het onderwijs is een oordeel gevraagd voor elk 
onderwerp in het peilingsonderzoek. Aan de groepsleraren in het basis
onderwijs is gevraagd voor elk onderwerp op de peilstok het gewenste niveau 
aan te geven voor de gemiddelde leerling (BO50) en voor de zwakke leerling, 
dat is de leerling die tot de 10% zwakste rekenaars behoort (BO10). MR-leden 
is alleen gevraagd het gewenste niveau van de gemiddelde leerling op de 
schaal aan te geven. Aan de leraren (van brugklassen) in het voortgezet 
onderwijs is gevraagd aan te geven welk niveau voor hun schooltype aan het 
begin van het voortgezet onderwijs gewenst zou zijn. Na omzetting van de 
gemarkeerde schaalpunten in vaardigheidsscores kan voor de verschillende 
beoordelaarsgroepen een gemiddeld gewenst niveau worden berekend. Voor 
MR-leden en voor leraren basisonderwijs geldt dat het door hen gewenste 
niveau voor de gemiddelde leerling rechtstreeks vergeleken kan worden met 
het feitelijke niveau van de gemiddelde leerling in jaargroep 8 in de populatie. 
Zo ook kan het gewenste niveau voor de zwakke leerling dat groepsleraren 
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hebben aangegeven, vergeleken worden met het feitelijk gerealiseerde niveau 
van leerlingen op percentiel 10 in de populatie. De gewenste vaardigheids
niveaus die leraren uit het voortgezet onderwijs voor hun schooltype hebben 
aangegeven, worden vergeleken met schattingen van het feitelijk gemiddelde 
niveau per schooltype op basis van gegevens van de Eindtoets Basisonderwijs. 
Aldus kunnen discrepanties tussen feitelijk en gewenst vaardigheidsniveau 
worden gerapporteerd. We merken op dat de discrepanties in bovenstaand 
voorbeeld groot zijn: ongeveer 10% van de leerlingen bijvoorbeeld bereikt het 
niveau dat groepsleraren voor de gemiddelde leerling gewenst achten. 
In navolging van Blok (1987) is voor de leerstofdomeinen Nederlandse taal, 
Engelse taal en wereldoriëntatie ook onderzoek gedaan naar de vraag in 
hoeverre beoordelaars een adequate inschatting kunnen maken van het 
feitelijk gerealiseerde niveau. Het inschatten van het feitelijke vaardigheids
niveau door beoordelaars zou beschouwd kunnen worden als een controle
conditie. Als blijkt dat het gewenste niveau boven het feitelijke niveau ligt en 
beoordelaars een adequate inschatting kunnen maken van het feitelijke niveau 
dan zijn zij zich in ieder geval van de discrepantie bewust. Zwarts (1990) 
concludeert ten aanzien van Nederlandse taal dat de prestaties op de toetsen 
over het algemeen overeenkomen met de verwachtingen (p. 170). Bij 
wereldoriëntatie is het beeld wisselend. Vaak komen in de oordelen van 
leraren basisonderwijs verwacht en gerealiseerd niveau overeen, maar er zijn 
zowel uitschieters naar boven als naar beneden (Van Weerden, 1993, p. 233). 
Vinjé (1993) concludeert voor Engelse taal dat basisschoolleraren over het 
algemeen de prestaties van hun leerlingen overschatten. Zij brengt dat in 
verband met het feit dat in het basisonderwijs praktisch geen toetsen voor 
Engels worden gebruikt en leraren dus geen ervaring hebben in het evalueren 
van leerlingprestaties voor Engels (p. 111 ). 

Bij het peilingsonderzoek voor Nederlandse taal (Zwarts, 1990) is nog een 
tweede methode toegepast om het prestatieniveau van de leerlingen te 
evalueren. Voor vaardigheden die met een toets zijn gemeten (dus niet voor 
spreek- en schrijftaken) is vastgesteld hoeveel procent van de opgaven door de 
gemiddelde leerling matig en hoeveel procent goed wordt beheerst. De 
opgaven in de toetsen zijn IRT-gekalibreerd op de vaardigheidsschaal en voor 
iedere opgave kan worden vastgesteld of de gemiddelde leerling deze goed of 
matig beheerst. Van goede beheersing wordt gesproken als de kans op een 
goed antwoord 0.80 of hoger is, van matige beheersing als de kans op een 
goed antwoord tussen 0.50 en 0.80 ligt. Ook voor de zwakke leerling (dat is 
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de leerling op percentielniveau 25) kan worden vastgesteld hoeveel procent 
van de opgaven goed of matig worden beheerst. Er zou dan op het niveau van 
de populatie sprake van voldoende beheersing van een vaardigheid zijn indien 
twee criteria worden vervuld: 

• de leerlingen op percentiel 25 beheersen enkele opgaven goed en de helft 
van de opgaven matig; 

• de gemiddelde leerling beheerst de helft van de opgaven goed en daarnaast 
40% van de opgaven matig. 

Het belangrijkste bezwaar tegen deze procedure is dat ze berust op de voor
onderstelling dat de beschikbare opgavenverzameling representatiefis of zou 
moeten zijn voor de moeilijkheidsgraad van de denkbare opgavenverzameling 
in het leerstofdomein. Dat kan het geval zijn, maar is voor een IRT-
gekalibreerde opgavenverzameling geen noodzakelijk uitgangspunt. Het staat 
de onderzoeker - uiteraard binnen zekere marges - in principe vrij om meer 
moeilijke of juist gemakkelijke opgaven aan de verzameling toe te voegen, zo 
lang het principe van de inhoudelijke representativiteit maar gehandhaafd 
wordt. Volgens bovenstaande criteria zou de verzameling niet meer dan 10% 
opgaven mogen bevatten die de gemiddelde leerling niet beheerst. Voor een 
dergelijk criterium ontbreekt echter elke grond. 

2.4 De procedure van de Commissie Evaluatie Basisonderwijs 

In 1994 heeft de Commissie Evaluatie Basisonderwijs (CEB) een breed 
opgezette evaluatie van het basisonderwijs uitgevoerd (CEB, 1994a; 1994b). 
Voor de evaluatie van de opbrengsten van het basisonderwijs heeft de CEB 
onder meer gebruikgemaakt van de uit peilingsonderzoeken beschikbare 
resultaten. Deze resultaten zijn gebruikt om het kwaliteitscriterium 'Alle 
leerlingen bereiken in voldoende mate de kerndoelen' voor de verschillende 
vakgebieden te evalueren. Voor haar oordeel over de opbrengsten van het 
onderwijs heeft de commissie drie niveaus van beheersing geformuleerd: 

• van voldoende beheersing is sprake indien de populatie leerlingen 
gemiddeld genomen 70% van de opgaven goed maakt; 

• van matige beheersing is sprake als gemiddeld minder dan 70%, maar 
meer dan 55% van de opgaven goed wordt gemaakt; 

• van onvoldoende beheersing indien gemiddeld minder dan 55% van de 
opgaven goed wordt gemaakt. 
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De CEB heeft vervolgens voor de verschillende leerstofonderdelen de 
gemiddelde p-waarde van de opgaven verzamel ing geschat en op basis van 
bovenstaand waarderingskader een oordeel over de opbrengsten gegeven. 
Voor wereldoriëntatie heeft de CEB haar oordeel op basis van onderwijs
kundige argumenten genuanceerd en de grenzen bij respectievelijk 60% en 
50% gelegd. Deze procedure is door Wijnstra (1995) gekritiseerd. De kern 
van zijn kritiek richt zich op het uitgangspunt van de CEB dat de PPON-
toetsen zodanig zijn geconstrueerd '... dat leerlingen in principe de opgaven 
goed moeten kunnen maken' (CEB, 1994b, deelrapport 1, p. 55). 
De domeinbeschrijvingen van PPON op basis waarvan de opgaven-
verzamelingen zijn ontwikkeld, zijn echter niet principieel beperkt tot het 
communale aanbod, dit om te voorkomen dat de peilingen een conserverend 
effect krijgen en dat nieuwe ontwikkelingen niet in de discussie worden 
betrokken. Bovendien is er door toepassing van IRT-modellen geen noodzaak 
te streven naar een bepaalde gemiddelde moeilijkheidsgraad van de opgaven 
of naar een bepaalde verdeling van de p-waarden. Zo is uit de rekenpeiling 
bekend dat er eerder gestreefd is naar een gemiddelde p-waarde van 0.50 dan 
van 0.70 (Wijnstra, 1988), zodat al bij voorbaat vaststaat dat het door de 
commissie gehanteerde criterium in dit geval niet bereikt zou worden. In hun 
repliek stellen Van der Linden en Zwarts (1995) dat '(d)e CEB heeft (...) 
aangenomen dat de feitelijke verdeling van psychometrische eigenschappen in 
de itemdomeinen allereerst bepaald is door de opgestelde domein
beschrijvingen en de gekozen verdeling van de items over de cellen van deze 
domeinbeschrijving. Gezien het toevalskarakter van de overblijvende 
verschillen tussen de items en de grootte van de geaggregeerde itemdomeinen 
waar de CEB mee heeft gewerkt, is vervolgens een beroep gedaan op de wet 
van de grote getallen en werd aangenomen dat de feitelijk gecreëerde 
itemdomeinen psychometrisch een afspiegeling vormen van de domeinen aan 
mogelijk(e) items die men zich bij de domeinbeschrijving in kan denken'. Het 
is tegen deze laatste aanname dat Wijnstra's kritiek zich richt en die voor 
peilingsonderzoek overbodig is. Een inhoudelijk representatieve opgaven-
verzameling voor een domein behoeft niet noodzakelijk ook naar moeilijk
heidsgraad voor dat domein representatief te zijn. 

De CEB heeft op basis van de PPON-resultaten nog een tweede evaluatie
onderzoek laten verrichten naar de beheersing van de kerndoelen (Zwarts & 
Janssens, 1994). Voor de verschillende vakgebieden is een beoordelaarspanel 
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van vijf leden samengesteld, bestaande uit practici en vakdidactici. Allereerst 
heeft het panel geoordeeld over de vraag in hoeverre de PPON-toetsen de 
kerndoelen meten. Daarnaast is de panelleden gevraagd aan te geven welk 
niveau de leerlingen op de toetsen zouden moeten behalen, ervan uitgaande 
dat de leerlingen onderwijs volgens de kerndoelen hebben gehad. De 
procedure is analoog aan die voor het onderzoek naar het gewenste niveau uit 
de eerste peilingscyclus. De beoordelaars kregen nu alle beschik-bare opgaven 
van een vaardigheidsdomein in volgorde van moeilijkheidsgraad voorgelegd 
en op het beoordelingsformulier was de vaardigheidsschaal afgebeeld als in 
Figuur 2.1 waarop alle opgaven waren geprojecteerd. Vervolgens is hen 
gevraagd om zowel voor een zwakke leerling (percentiel-niveau 25) als voor 
een goede leerling (percentielniveau 75) aan te geven welke opgave deze nog 
net zou moeten beheersen. Het gewenste niveau van beheersing voor een 
goede en een zwakke leerling is vervolgens bepaald op de mediaan van de 
oordelen van het panel. Aangezien uit PPON-onderzoek het feitelijke niveau 
van de P25- en de P75-leerling bekend is, kan de afstand tussen feitelijk en 
gewenst niveau worden vastgesteld. Voor haar uiteindelijke kwalificatie van 
de realisatie van de kerndoelen maakt de CEB gebruik van de afstanden tussen 
gewenst en gerealiseerd niveau bij de zwakke leerlingen. De CEB geeft per 
leerstofdomein een beoordeling van de onderwij sopbrengsten en geeft als 
algemene conclusie '... dat de opbrengsten van het basisonderwijs op cruciale 
onderdelen niet voldoen aan de gestelde normen' (CEB, 1994a, p. 17). 

2.5 De methode en procedure voor het vaststellen van standaarden 
voor kerndoelen basisonderwijs 

2.5.1 De IRT-methode 

Voor de tweede cyclus van peilingsonderzoeken is een nieuwe methode 
ontwikkeld om in plaats van gewenste vaardigheidsniveaus standaarden voor 
kerndoelen basisonderwijs vast te kunnen stellen. De methode is afgeleid van 
de binnen PPON gebruikelijke vorm van rapportage van onderwijsresultaten. 
Centraal staan daarin de representaties van segmenten van itemkarakteristieke 
curven. Omdat de itemparameters voor deze curven zijn verkregen uit 
itemresponsmodellen, duiden we de methode aan als de IRT-methode. 
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Met behulp van itemresponsmodellen wordt in principe voor elke onderwijs-
eenheid een vaardigheidsschaal geconstrueerd waarop de karakteristieken van 
de opgaven en de vaardigheidsverdeling in de leerlingpopulatie kan worden 
afgebeeld (Verhelst & Eggen, 1989, p. 9). De leerlingresultaten op de opgaven 
worden geanalyseerd met behulp van OPLM (Verhelst, Glas & Verstralen, 
1995). De analyse resulteert voor iedere opgave in een moeilijkheidsparameter 
geconditioneerd op een vooraf ingestelde discriminatie-index. Met deze twee 
kengetallen kan de relatie tussen de vaardigheid en de kans op een correct 
antwoord worden beschreven. In de verschillende rapportages die onder de 
aanduiding 'Balans van...' zijn verschenen (zie o.m. Bokhove, Van der Schoot 
& Eggen, 1996; Vinjé, 1993; Van Weerden, 1993; Van Weerden & 
Veldhuijzen, 1995; Wijnstra, 1988; Zwarts, 1990) vormen de vaardigheids-
schalen de kern van de beschrijving van de onderzoeksresultaten. Figuur 2.2 
toont een voorbeeld van een vaardigheidsschaal uit de 'Balans van het 
rekenonderwijs aan het einde van de basisschool 2' (Bokhove, Van der Schoot 
& Eggen, 1996). Het bereik van de afgebeelde vaardigheidsschaal omvat de 
vaardigheidsscores 100 tot 400. De aanname is dat de vaardigheidsverdeling 
in de populatie bij benadering normaal verdeeld is. Het gemiddelde in de 
leerlingenpopulatie van het peilingsjaar wordt op 250 gesteld met standaard
afwijking 50. 

PI 0 P25 P50 P75 

1 welke cirkel voor 12% gekleurd? 

kerncentrales 

5% van strook 

uitrekenmanieren 

damspelen 

150 200 300 350 

Figuur 2.2 
De vaardigheidsschaal Procenten: basiskennis en begrip 

(uit: Bokhove, Van der Schoot & Eggen, 1996, p. 78) 
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De afgebeelde schaal bestrijkt dus drie standaardafwijkingen links en rechts 
van het gemiddelde en omvat de vaardigheidsscores van meer dan 99.5% van 
de populatie leerlingen. De vaardigheidsverdeling in de populatie is in de 
figuur aangegeven met vijf percentielpunten: P10, P25, P50, P75 en P90. 
In de figuur is vervolgens van acht opgaven met een horizontale balk een 
segment van de itemkarakteristieke curve afgebeeld. Het begin van de balk 
markeert vaardigheidsscore 6 waarbij de kans op een correct antwoord op 
opgave i P(X,=1) = 0.50. Het einde van de balk markeert vaardigheidsscore 6 
waarbij de kans op een correct antwoord P(X,=1) = 0.80. Deze punten op de 
vaardigheidsschaal zullen in het vervolg worden aangeduid als respectievelijk 
P50 en P80 zodat de balk het P50-/>80-segment markeert. De kans P(X i=l ) 
voor opgave 1 van leerlingen met vaardigheidsscore 9 = 175 is dus 0.50,' 
terwijl die kans 0.80 is voor leerlingen met vaardigheidsscore 6 =250. Voor 
een deel van de opgaven van de onderwijseenheid 'Procenten: basiskennis en 
begrip' laat de figuur dus de relatie zien tussen de vaardigheidsscore en de 
kans op een correct antwoord. Tegelijk kan uit de figuur worden afgeleid welk 
deel van de leerlingen in de populatie op een bepaald niveau de opgaven 
beheerst. Zo is uit de figuur bijvoorbeeld af te leiden dat de gemiddelde 
leerling in jaargroep 8 van het basisonderwijs de eerste drie opgaven met een 
kans van ongeveer 0.80 goed zal beantwoorden. Voor de vierde opgave ligt 
deze kans iets lager, terwijl voor de opgaven 5 en 6 de kans op een correct 
antwoord ongeveer 0.50 is. De kans dat de gemiddelde leerling de opgaven 7 
en 8 goed zal beantwoorden, is kleiner dan 0.50. 

De />50-P80-segmenten categoriseren de beheersing van een opgave op drie 
niveaus: 

1 Links van het segment is P(X i= 1 )< 0.50 en dan spreken we van 
onvoldoende beheersing van die opgave. 

2 Rechts van het segment is 7>(Xi=l) > 0.80 en dan spreken we van goede 
beheersing van die opgave. 

3 Het segment zelf markeert het vaardigheidsbereik waarbij P(X F 1 ) 
toeneemt van 0.50 tot 0.80 en dan spreken we van matige beheersing. 

Voor elk punt op de afgebeelde vaardigheidsschaal wordt de beoordelaar zo 
geïnformeerd over de mate waarin de leerlingen de opgavenverzameling 
beheersen. Tegelijk worden de beoordelaars ook geïnformeerd over de 
relatieve moeilijkheidsgraad van de opgaven onderling. Voor het bepalen van 
een voor een standaard gewenst niveau van beheersing behoeft de beoordelaar 
nu slechts één punt op de vaardigheidsschaal aan te wijzen. De IRT-methode 
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bestaat nu daarin dat de beoordelaar op dit type vaardigheidsschaal met 
afbeeldingen van de P50-P80-segmenten van itemkarakteristieke curven een 
vaardigheidsscore aanwijst dat naar zijn oordeel past bij het gewenste niveau 
van beheersing. 

2.5.2 De procedure 

De procedure betreft de context waarin de methode wordt toegepast. Deze is 
gericht op de vraag wat leerlingen aan het einde van het basisonderwijs 
moeten kunnen of moeten weten, wil er sprake zijn van voldoende beheersing 
van de kerndoelen. Het belang van deze vraagstelling vereist een zorgvuldige" 
procedure waarin beoordelaars onderling overleg kunnen voeren, argumenten 
kunnen uitwisselen en hun oordeel aan de feitelijke situatie zouden moeten 
kunnen toetsen. 

De standaarden 

Het onderzoek vond plaats voor de standaarden zoals die zijn geformuleerd in 
paragraaf 1.4. De standaard voldoende wordt als de belangrijkste standaard 
gezien omdat deze uiteindelijk het vaardigheidsniveau indiceert waarbij het 
kerndoel volgens de beoordelaars is bereikt. De standaarden minimum en 
voldoende beschrijven ook het beoogde percentage leerlingen in de populatie 
dat aan de standaard zou moeten voldoen. Dat biedt de mogelijkheid tot het 
vergelijken van gewenst en feitelijk gerealiseerd niveau. De standaarden 
worden niet opgesteld vanuit een prescriptief standpunt, maar dienen als 
referentiekader voor de interpretatie van de peilingsresultaten. 

De beoordelaars 

Voor het onderzoek worden beoordelaars uitgenodigd met expertise in het 
betreffende vakgebied op het niveau van het basisonderwijs, zoals leraren 
basisonderwijs, onderwijsbegeleiders, Pabo-docenten en deskundigen op 
persoonlijke titel. We streven er naar panels van 25 beoordelaars samen te 
stellen, voor drie vijfde deel bestaande uit leraren basisonderwijs en voor twee 
vijfde deel uit andere deskundigen. Voor de verschillende geledingen geldt dat 
een ruime steekproef van scholen en instellingen wordt aangeschreven met het 
verzoek aan het onderzoek deel te nemen. De uitnodiging aan de 
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steekproefsgewijs geselecteerde beoordelaars gaat vergezeld van een folder 
waarin het doel en de achtergronden van het standaardenonderzoek zijn 
beschreven. 

De introductie 

De beoordelaars die hun medewerking hebben toegezegd, worden met de 
uitnodiging tot deelname aan het onderzoek geïnformeerd over de kerndoelen 
voor het betreffende vakgebied, over de domeinbeschrijving van het 
vakgebied zoals die geldt voor het peilingsonderzoek en over de relatie tussen 
de kerndoelen en de domeinbeschrijving. 

Voorafgaande aan de beoordelingssessies krijgen de beoordelaars een 
uitvoerige instructie. Tijdens deze instructie worden opnieuw het doel en de 
achtergronden van het onderzoek aan de orde gesteld om te voorkomen dat 
beoordelaars met onjuiste verwachtingen aan het onderzoek beginnen. Het 
belangrijkste onderdeel van de instructie betreft echter het leren interpreteren 
van de vaardigheidsschalen, zoals afgebeeld in de Figuren 2.2 en 2.3. De 
introductie wordt afgesloten met een oefening in het bepalen van standaarden 
op basis van een oefenschaal. Na deze introductie begint het vaststellen van de 
standaarden voor de verschillende onderwerpen. Voor elk onderwerp verloopt 
het beoordelingsproces in drie fasen. 

De eerste beoordelingsfase 

De beoordelaars krijgen een boekje met de opgaven die op de schaal zijn 
afgebeeld. In principe krijgen de beoordelaars alle beschikbare opgaven uit 
het onderzoek voorgelegd. Soms echter is het aantal opgaven zo groot dat een 
selectie is gemaakt. Meestal worden de beoordelaars 20 tot 30 opgaven 
voorgelegd. De beoordelaars krijgen de opgaven op dezelfde wijze 
aangeboden als de leerlingen. Zij maken eerst zelf de opgaven en krijgen 
vervolgens een antwoordformulier, niet alleen om de eigen antwoorden te 
controleren maar ook om kennis te nemen van toegestane antwoord-
alternatieven waar het open opgaven betreft. De beoordelaars krijgen 
vervolgens een beoordelingsformulier. Het beoordelingsformulier bevat de 
vaardigheidsschaal met fictieve schaalscores en ruimte om per standaard de 
gewenste schaalscore te noteren. Figuur 2.3 is een voorbeeld van een 
dergelijke schaal. De vaardigheidsschaal in de figuur heeft een bereik van 0 
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tot 30. Dit bereik is een lineaire transformatie van de definitieve en binnen 
PPON gebruikelijke vaardigheidsschalen. In de figuur zijn de P50-P80 
segmenten van de itemkarakteristieke curven van 21 opgaven afgebeeld. De 
opgaven zijn geordend naar de vaardigheidsscore waarbij P(Xj=l) = 0.50. De 
getallen in de linker marge verwijzen naar de nummers van de opgaven in het 
boekje. Het nulpunt van de schaal valt samen met het begin van het 
afgebeelde segment van de gemakkelijkste opgave. Er is immers geen lagere 
score mogelijk omdat de beoordelaars over het vaardigheidsbereik links van 
dit punt niet meer worden geïnformeerd. De vaardigheidsschaal informeert de 
beoordelaars over de relatieve moeilijkheidsgraad van de opgaven, niet over 
de mate waarin binnen de populatie leerlingen de opgaven worden beheerst. 
Na kennis genomen te hebben van de verschillende opgaven heeft de 
beoordelaar zich een eerste oordeel gevormd omtrent de vraag welke opgaven 
wel of niet beheerst behoeven te worden wil er sprake zijn van voldoende 
beheersing van de kerndoelen. Op de vaardigheidsschaal kan hij dan aflezen 
wat de consequenties van dat eerste oordeel zijn. Stel dat de beoordelaar vindt 
dat opgave 12 goed beheerst zou moeten worden, dan impliceert dat dat het 
niveau van de standaard voldoende bij vaardigheidsscore 11 of hoger ligt. 

Schaal 16 Procenten: basiskennis en begrip 
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Figuur 2.3 
Voorbeeld van een vaardigheidsschaal met getransformeerde schaalscores 
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Op dat niveau worden echter ook de opgaven 16 tot en met 19 goed beheerst. 
Het zal duidelijk zijn dat er een probleem is als de beoordelaar van mening is 
dat opgave 19 niet goed beheerst behoeft te worden: óf opgave 12 is 
moeilijker dan hij eerst dacht, óf opgave 19 is misschien toch gemakkelijker. 
Met behulp van de andere opgaven zal de beoordelaar tot een finaal oordeel 
voor de standaard moeten komen. Uiteindelijk noteert de beoordelaar drie 
vaardigheidsscores, een voor iedere standaard. In deze eerste beoordelingsfase 
vindt in principe geen onderling overleg plaats en iedere beoordelaar 
formuleert zijn persoonlijke oordeel voor de drie standaarden en noteert de 
vaardigheidsscores op het beoordelingsformulier. 

De tweede beoordelingsfase 

In de tweede beoordelingsfase worden de beoordelaars in de gelegenheid 
gesteld met elkaar in discussie te gaan over de oordelen die ieder in de vorige 
beoordelingsfase heeft genomen. Het overleg vindt plaats in - wat de 
achtergrond van de deelnemers betreft - heterogene groepen van maximaal 
vijf beoordelaars. De samenstelling van de groepen wordt na elke drie 
onderwerpen gewisseld om effecten die door groepsvorming kunnen ontstaan 
te voorkomen. Daartoe wordt voorafgaand aan het onderzoek een rouleer-
schema opgesteld, en wel zodanig dat beoordelaars elkaar vervolgens niet 
meer in een discussiegroep tegenkomen. Het overleg heeft een open karakter, 
dat wil zeggen dat het niet gericht is op consensus binnen de groep. Na dit 
overleg geeft iedere beoordelaar voor elke standaard een tweede oordeel. Het 
tweede beoordelingsformulier is identiek aan dat uit de eerste ronde. Dit 
tweede oordeel voor de drie standaarden wordt vervolgens in de computer 
ingevoerd. 

In de eerste twee beoordelingsfasen bepalen de beoordelaars de niveaus voor 
de verschillende standaarden dus uitsluitend op basis van inhoudelijke 
overwegingen. De afbeelding van de P50-.P80 segmenten van de item-
karakteristieke curven informeert hen immers alleen over de relatieve 
moeilijkheidsgraad van de opgaven. 
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De derde beoordelingsfase 

Nadat alle oordelen zijn geregistreerd, worden voor iedere standaard de 
mediaan, de interkwartielrange en de minimum- en maximumscore bepaald. 
Op een centraal opgesteld projectiescherm wordt de werkelijke vaardigheids-
schaal geprojecteerd met per standaard de gegevens over de verdeling van de 
oordelen van het complete panel uit de tweede beoordelingsfase. Figuur 2.4 
geeft een voorbeeld van een dergelijke presentatie. 

Intussen heeft ook iedere beoordelaar een beoordelingsformulier gekregen met 
de afbeelding van de werkelijke vaardigheidsschaal met aanduidingen van de 
percentielen 10, 25, 50, 75 en 90 uit de populatieverdeling. Iedere beoordelaar 
kan daaruit voor zichzelf vaststellen in hoeverre de oordelen voor de 
standaarden voldoende en minimum afwijken van het werkelijke niveau van 
de referenties voor deze standaarden, respectievelijk percentiel 25-30 en 
percentiel 5-10. 
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Schaal 16 Procenten: basiskennis en begrip 
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Figuur 2.4 
Voorbeeld van de presentatie van de mediaan (\), de interkwartielrange (mm) 
en de range (*) van oordelen voor de standaarden minimum (mi), voldoende 

(vo) en gevorderd (ge) op de vaardigheidsschaal 
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De onderzoeker presenteert in het kort de verkregen oordelen in relatie tot de 
feitelijke prestaties van de leerlingen op de schaal. In bovenstaande situatie 
zou de onderzoeker aangeven a) dat de standaard minimum bijna samenvalt 
met het feitelijke niveau van de beoogde doelgroep, b) dat er een duidelijke 
discrepantie bestaat tussen het met de standaard voldoende beoogde niveau en 
het feitelijke vaardigheidsniveau binnen de doelgroep voor deze standaard en 
c) dat op basis van de positie van de standaard gevorderd geconcludeerd mag 
worden dat er weinig of geen opgaven zijn die het niveau van de kerndoelen 
voor het basisonderwijs overstijgen. Deze presentatie stelt de beoordelaars in 
staat het eigen oordeel zowel te relateren aan dat van de groep als aan de 
verdeling van de vaardigheid in de populatie. De beoordelaar wordt tot slot 
gevraagd per standaard een derde, definitief oordeel uit te spreken. Dit oordeel 
wordt in de balansrapportages gebruikt. 

De rapportage 

In de rapportage van de peilingsresultaten worden de interkwartielranges van 
de oordelen op de vaardigheidsschaal afgebeeld. Figuur 2.5 geeft daarvan een 
voorbeeld. Onder aan de figuur zijn van links naar rechts de interkwartiel-

P10 P25 P50 P75 P90 

150 200 250 350 

m 
Figuur 2.5 

De vaardigheidsschaal 'Procenten: basiskennis en begrip' met afbeelding van 
de standaarden (uit: Bokhove, Van der Schoot & Eggen, 1996, p. 78) 
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ranges voor achtereenvolgens de standaard minimum, voldoende en gevorderd 
afgebeeld. De referentie voor de standaard voldoende wordt gedefinieerd door 
het gebied tussen percentiel 25 en 30 en voor de standaard minimum door het 
gebied tussen percentiel 5 en 10. De figuur informeert de lezer over de afstand 
tussen werkelijk en gewenst niveau voor de beide standaarden. In de figuur is 
een selectie van opgaven afgebeeld, die de lezer een eerste inhoudelijke 
referentie geeft over het bereikte en het gewenste vaardigheidsniveau. 

In het volgende hoofdstuk rapporteren we over het onderzoek naar 
standaarden voor kerndoelen basisonderwijs voor de vakgebieden rekenen/ 
wiskunde, muziek en Nederlandse taal, zoals dat met de beschreven procedure 
is uitgevoerd. Over de resultaten van deze onderzoeken is gerapporteerd in de 
verschillende balansen (Bokhove, Van der Schoot & Eggen, 1996; Van 
Weerden & Veldhuijzen, 1995; Sijtstra, 1997). Intussen is het standaarden 
onderzoek ook uitgevoerd voor de vakgebieden wereldoriëntatie (Wijnstra, 
1999), Engelse taal (Edelenbos, Van der Schoot & Verstralen, 2000), 
lichamelijke oefening (Van der Schoot, Leijten & Verstralen, 1997) en 
verkeersonderwijs (Van der Schoot & Verhelst, 1998). 
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Het standaardenonderzoek voor rekenen/wiskunde, 
muziek en Nederlandse taal 

De methode en de procedure voor het bepalen van standaarden met behulp 
van IRT-gekalibreerde opgavenverzamelingen zijn aan het einde van het 
vorige hoofdstuk in paragraaf 2.5 beschreven. Deze zijn in de tweede peilings
cyclus van PPON gebruikt voor het bepalen van standaarden voor kerndoelen 
basisonderwijs voor verschillende leerstofgebieden. In dit hoofdstuk wordt het 
standaardenonderzoek voor drie leerstofgebieden beschreven: rekenen/ 
wiskunde, muziek en Nederlandse taal. De keuze voor deze drie leerstof
gebieden is een willekeurige: zij dienden zich in die volgorde het eerste aan. 
Het is echter interessant te zien hoe de procedure in onderling zeer 
verschillende vaardigheidsgebieden toegepast kan worden. Iedere paragraaf 
begint met een beschrijving van het peilingsinstrumentarium en de relatie 
tussen het instrumentarium en de kerndoelen. Dan volgt een beschrijving van 
de samenstelling van de beoordelaarspanels en van het onderzoek. In het 
standaardenonderzoek voor rekenen/wiskunde en muziek is voor een aantal 
onderwerpen ook de Angoff-methode toegepast, terwijl in het standaarden
onderzoek voor Nederlandse taal bij enkele onderwerpen meerdere versies 
van de opgavenverzameling zijn beoordeeld. Ten slotte worden de resultaten 
voor de drie standaarden beschreven, waarbij we ons beperken tot samen
vattende overzichten van de definitieve niveaus. 

3.1 Het standaardenonderzoek voor rekenen/wiskunde 

3.1.1 Het peilingsinstrumentarium voor rekenen/wiskunde 

De domeinbeschrijving voor rekenen/wiskunde is ontwikkeld voor het eerste 
peilingsonderzoek in 1987 en daarmee in een tijd dat er in ieder geval nog 
geen kerndoelen beschikbaar waren en de discussie over eindtermen voor het 
basisonderwijs eigenlijk pas was aangezet (ARBO, 1986). Ook de tweede 
rekenpeiling in 1992 vond plaats vóór de publicatie van de kerndoelen. 
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Tabel 3.1 
Relatie tussen kerndoelen en peilingsonderwerpen voor rekenen/wiskunde 

domeinen / kerndoelen!! peilingsonderwerpen PPON 

B 

Vaardigheden 
De leerlingen kunnen met wisselende 
eenheden tellen en terugtellen. 
De leerlingen kennen uit het hoofd optel
en vermenigvuldigtafels tot tien. 
De leerlingen kunnen eenvoudige hoofd-
rekenopgaven vlot uitrekenen, waarbij ze 
verschillende bewerkingen inzichtelijk 
toepassen. 
De leerlingen kunnen schattend rekenen, 
ook met breuken en decimale breuken, 
door de uitkomst globaal te bepalen. 
De leerlingen hebben inzicht in de structuur 
van de gehele getallen en inzicht in het 
positiesysteem van de decimale getallen. 
De leerlingen kunnen de rekenmachine 
met inzicht gebruiken. 
De leerlingen kunnen een eenvoudige, niet 
in wiskundige taal aangeboden probleem
stelling zelf in wiskundige termen omzetten. 
Cijferen 

8 De leerlingen kunnen de bewerkingen 
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 
delen volgens standaardprocedures of 
varianten daarvan uitvoeren en deze in 
eenvoudige situaties toepassen. 

C Verhoudingen en procenten 
9 De leerlingen kunnen verhoudingen 

vergelijken. 
10 De leerlingen kunnen eenvoudige 

verhoudingsproblemen oplossen. 
11 De leerlingen kennen het begrip 'procent' 

en kunnen in eenvoudige situaties prak
tische procentberekeningen uitvoeren. 

12 De leerlingen begrijpen het verband tussen 
verhoudingen, breuken, decimale breuken. 

D Breuken en decimale breuken 
13 De leerlingen weten dat aan een breuk en 

een decimale breuk op verschillende 
manieren betekenis kan worden gegeven. 

14 De leerlingen kunnen breuken en decimale 
breuken op een getallenlijn plaatsen en 
breuken in decimale breuken omzetten, 
ook met een rekenmachine. 

15 De leerlingen kunnen in eenvoudige 
toepassingssituaties, met gebruikmaking 
van modellen eenvoudige breuken en 
decimale breuken vergelijken, optellen, 
aftrekken, delen en vermenigvuldigen. 

vormt een onderdeel van de Rekenpeiling 
Medio Basisonderwijs. 
vormt een onderdeel van de Rekenpeiling 
Medio Basisonderwijs. 
1 Basisoperaties 
4 Hoofdrekenen: optellen en aftrekken 
5 Hoofdrekenen: vermenigvuldigen en delen 

6 Schattend rekenen 

2 Gehele getallen: basiskennis en begrip 
3 Kommagetallen: basiskennis en begrip 

28 Zakrekenmachine: toepassingen 

contextopgaven zijn in alle onderwerpen 
opgenomen, meer specifiek in de toepassings-
onderwerpen 11, 15, 18, 20, 25, 26, 27, 28. 

7 Cijferen: optellen 
8 Cijferen: aftrekken 
9 Cijferen: vermenigvuldigen 
10 Cijferen: delen 
11 Cijferen: toepassingen 

19 Verhoudingen: basiskennis en begrip 
20 Verhoudingen: toepassingen 
19 Verhoudingen: basiskennis en begrip 
20 Verhoudingen: toepassingen 
16 Procenten: basiskennis en begrip 
17 Procenten: hoofdrekenen 
18 Procenten: toepassingen 
16 Procenten: basiskennis en begrip 
19 Verhoudingen: basiskennis en begrip 

3 Kommagetallen: basiskennis en begrip 
12 Breuken: basiskennis en begrip 

3 Kommagetallen: basiskennis en begrip 
12 Breuken: basiskennis en begrip 
28 Zakrekenmachine: toepassingen 

12 Breuken: basiskennis en begrip 
13 Breuken: optellen en aftrekken 
14 Breuken: vermenigvuldigen en delen 
15 Breuken: toepassingen 
(voor decimale breuken de onderwerpen 3, 4, 5, 
6,7, 8, 9 en 10)  
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Tabel 3.1 vervolg 

E Meten 
16 De leerlingen kunnen klok kijken en 

tijdsintervallen berekenen, ook met 
behulp van de kalender. 

17 De leerlingen kunnen in alledaagse 
situaties met geld rekenen. 

18 De leerlingen hebben inzicht in de relatie 
tussen de belangrijkste grootheden en de 
bijbehorende maateenheden. 

19 De leerlingen kennen de gangbare maten 
van lengte, oppervlakte, inhoud, tijd, 
snelheid, gewicht en temperatuur en 
kunnen deze in eenvoudige toepassings
situaties hanteren. 

20 De leerlingen kunnen eenvoudige tabellen 
en grafieken lezen en deze in eenvoudige 
situaties op grond van eigen metingen zelf 
samenstellen. 

F Meetkunde 
21 De leerlingen beschikken over eenvoudige 

noties en begrippen waarmee zij ruimte 
meetkundig kunnen ordenen en beschrijven 

22 De leerlingen kunnen ruimtelijk redeneren. 
Zij bedienen zich daarbij van bouwsels, 
plattegronden, kaarten, en foto's en 
gegevens over plaats, richting, afstand en 
schaal. 

23 De leerlingen kunnen schaduwbeelden 
verklaren, figuren samenstellen en 
bouwplaten van regelmatige objecten 
ontwerpen en herkennen. 

26 Kalender en klok: toepassingen 

27 Geld: toepassingen 

21 Meten: basiskennis en begrip 
22 Meten: tellen/aflezen van maateenheden 
23 Meten: omtrek, oppervlakte en inhoud 
24 Meten: maatsystemen 
25 Meten: toepassingen 
eveneens de onderwerpen:21 22 23 24 25 

Dit kerndoel maakt als onderdeel van het 
domein 'Informatieverwerking' deel uit van de 
peiling Nederlandse taal. 

29 Meetkunde: toepassingen 

zie ook: onderwerp 29 (voor het 'schaalbegrip': 
de onderwerpen 19 en 20; komt verder voor in 
de peiling Nederlandse taal 
(informatieverwerking) en de peiling 
wereldoriëntatie. 
zie ook: onderwerp 29 

* Besluit kerndoelen basisonderwijs 1993. 

De relatie tussen de kerndoelen en de onderwerpen van het peilingsonderzoek 
moet dus achteraf worden vastgesteld. Tabel 3.1 beschrijft deze relatie. Het 
peilingsinstrumentarium dat voor het standaardenonderzoek voor rekenen/ 
wiskunde is gebruikt omvat 29 onderwerpen. Uit het overzicht blijkt dat, 
alhoewel er niet gesproken kan worden van een duidelijke één op één relatie, 
de PPON-onderwerpen de kerndoelen voor rekenen/wiskunde vrij volledig 
dekken. Soms zijn kerndoelen zodanig beschreven dat de genoemde 
vaardigheid in meerdere onderwerpen aan de orde komt, of zijn in een 
onderwerp aspecten van meerdere kerndoelen opgenomen. De kerndoelen 20, 
22 en 23 komen niet in het peilingsinstrumentarium voor rekenen/wiskunde 
voor omdat zij worden beschouwd als vormen van informatieverwerking en 
als zodanig zijn ondergebracht bij de peiling Nederlandse taal. 
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In het kader van de in 1993 uitgevoerde evaluatie van het basisonderwijs is 
onderzocht of er voldoende overeenstemming is tussen enerzijds de domein
beschrijving waarop PPON de toetsconstructie baseert en anderzijds de 
kerndoelen (Zwarts & Janssens, 1994). Het onderzoek had betrekking op het 
peilingsinstrumentarium uit de eerste rekenpeiling. Geconstateerd werd dat de 
onderwerpen liet gebruik van de zakrekenmachine' en 'meetkunde' ontbraken. 
Tabel 3.1 laat zien dat in dit hiaat bij de tweede rekenpeiling voorzien. De 
conclusie is dat de onderwerpen uit de domeinbeschrijving de kerndoelen 
inhoudelijk vrijwel volledig dekken. Voor elk onderwerp is een met OPLM 
(Verhelst, Glas & Verstralen, 1995) gekalibreerde opgavenverzameling 
beschikbaar. Tabel 1 in Bijlage 1 geeft een overzicht van enkele psycho
metrische gegevens van de vaardigheidsschalen voor rekenen/wiskunde. 

3.1.2 Het standaardenonderzoek 

De beoordelaars 

Vanwege het grote aantal onderwerpen zijn voor het bepalen van standaarden 
voorrekenen/wiskunde twee beoordelaarspanels samengesteld. Voor het 
werven van leraren basisonderwijs is uit het in november 1994 beschikbare 
adressenbestand van basisscholen een aselecte steekproef getrokken van 125 
basisscholen. Voor de werving van schoolbegeleiders en Pabo-docenten met 
deskundigheid op het gebied van het reken/wiskunde-onderwijs in de basis
school is gebruikgemaakt van de adressenlijst van deelnemers aan de 
PANAM A-conferentie in november 1994 te Noord wij kerhout. In principe is 
elke derde deelnemer uit deze lijst aangeschreven; wanneer echter bleek dat 
deze niet tot een van de beoogde categorieën behoorde of dat een collega van 
dezelfde instelling reeds was geselecteerd, dan werd de eerstvolgende of de 
direct voorafgaande conferentiedeelnemer aangeschreven. Tabel 3.2 geeft een 
overzicht van de deelnemers aan het standaardenonderzoek rekenen/wiskunde. 
Opgemerkt moet worden dat niet alle deelnemers een eenduidige achtergrond 
hebben. Bij de indeling is uitgegaan van hun huidige beroepssituatie. De 
deelnemers konden een voorkeur voor de eerste of tweede groep uitspreken, 
maar zijn verzocht daar zo weinig mogelijk gebruik van te maken. Alle 
voorkeuren zijn gehonoreerd en de overige deelnemers zijn per categorie 
willekeurig over de twee groepen verdeeld. 
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Tabel 3.2 
Steekproef, respons en verdeling over twee beoordelaarspanels voor het 

standaardenonderzoek voor rekenen/wiskunde 

omvang respons aantal 

categorie beoordelaars steekproef positief deelnemers panel 1 panel 2 

leraren basisonderwijs 125 30 28 14 14 

schoolbegeleiders 31 10 10 5 5 

Pabo-docenten 26 11 10 4 6 

andere deskundigen 6 2 1* 

Totaal 188 53 49 23 25 

• wordt, gelet op zijn achtergrond gerekend tot de categorie Pabo-docent. 

De relevante populatie van leraren basisonderwijs betreft alle basisscholen uit 
Nederland. Onveranderlijk blijkt uit onderzoek dat de samenstelling van de 
schoolbevolking naar combinatie van opleidingsniveau, sociaal-economische 
status en etnische herkomst van de ouders een belangrijke verklarende 
variabele is voor de prestaties van leerlingen in het basisonderwijs. De 
samenstelling van de schoolbevolking wordt weerspiegeld in een zogenaamde 
schoolscore, die is gebaseerd op de formatieregeling voor het basisonderwijs. 
Afhankelijk van hun achtergrond worden aan leerlingen gewichten toegekend 
(voor exacte omschrijvingen verwijzen we naar de ministeriële circulaires): 
• 1.25 voor Nederlandse arbeiderskinderen (in termen van opleidings- en/of 

beroepsniveau van de ouders); 
• 1.40 voor schipperskinderen in een internaat of pleeggezin; 
• 1.70 voor kinderen uit de reizende en trekkende bevolking; 
• 1.90 voor kinderen uit gezinnen waarvan tenminste een van de ouders van 

niet-Nederlandse herkomst is (met beperkingen wat betreft opleidings- en 
beroepsniveau); 

• 1.00 voor alle andere kinderen. 
Op basis van deze gewichten wordt de schoolscore berekend die bestaat uit de 
ratio van het gewogen aantal leerlingen en het nominale aantal leerlingen. Na 
toepassing van een correctieterm van 9% van het nominale aantal leerlingen 
kan de schoolscore variëren van 0.91 tot 1.81. Voor peilingsonderzoek 
worden op basis van deze schoolscores drie strata onderscheiden (zie o.a. 
Wijnstra, 1987, 1988) met grenzen bij 1.05 en 1.15. Tabel 3.3 toont de 
verdeling van basisscholen en van deelnemers/leraren over de drie strata. 
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Tabel 3.3 
Verdeling van de populatie basisscholen en van de beoordelaars/leraren 

basisonderwijs over de op basis van de schoolscores onderscheiden strata 

schoolscorebereik 
verdeling in de 

schoolpopulatie 
verdeling van leraren 

basisonderwijs 
stratum 1 

stratum 2 

stratum 3 

0.91 - 1.05 

1.06-1.15 

1.16- 1.81 

4126 

2032 

1577 

(53.3%) 

(26.3%) 

(20.4%) 

17 

6 

5 

(60.7%) 

(21.4%) 

(17.9%) 
totaal 7735 28 

Scholen in stratum 1 worden hoofdzakelijk bevolkt door 1.00-leerlingen, een 
klein percentage 1.25-leerlingen en nauwelijks 1.90-leerlingen. Ook in 
stratum 2 hebben scholen weinig 1.90-leerlingen maar in vergelijking met 
stratum 1 overheersen nu de 1.25-leerlingen in de schoolbevolking. Stratum 3 
scholen hebben in vergelijking met stratum 2 minder 1.25-leerlingen maar 
duidelijk meer 1.90-leerlingen. De tabel laat zien dat de verschillende strata in 
de steekproef van deelnemers zijn vertegenwoordigd, ongeveer in verhouding 
tot de verdeling in de populatie (Chi2=0.621; df=2; p=0.73). 

De uitvoering van het standaardenonderzoek 

Voor elk panel is een tweedaagse bijeenkomst georganiseerd. De 
bijeenkomsten vonden in de kerstvakantie plaats om te voorkomen dat 
beroepsmatige verplichtingen deelname aan het onderzoek zouden 
belemmeren. De ochtend van de eerste dag zijn de beoordelaars geïnstrueerd. 
Vervolgens zijn voor elk onderwerp niveaus voor de standaarden aangewezen 
volgens de in paragraaf 2.5 beschreven procedure. Het vaststellen van de 
standaarden voor een onderwerp duurde gemiddelde drie kwartier tot een uur. 
Het eerste panel heeft 15 onderwerpen beoordeeld, het tweede panel 14 
onderwerpen. De onderwerpen zijn per cluster aan de panels toegekend (zie 
Tabel 3.4). Bij ieder onderwerp is in de tabel ook het aantal opgaven vermeld 
dat aan de beoordelaars is voorgelegd. Binnen elke groep zijn daarnaast voor 
vier onderwerpen ook standaarden vastgesteld met behulp van de Angoff-
methode. In dat geval ging de procedure met de Angoff-methode vooraf aan 
de boven beschreven procedure. In paragraaf 4.6 wordt daarvan verslag 
gedaan. 
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Tabel 3.4 
Verdeling van de onderwerpen rekenen/wiskunde over twee beoordelaars-

groepen en het aantal aan beoordelaars voorgelegde opgaven per onderwerp 

groep 1 groep 2  
Basisvaardigheden en hoofdrekenen Cijferen 
1 Basisoperaties (23) 7 Cijferen: optellen (22) 
2 Gehele getallen: basiskennis en begrip (18) 8 Cijferen: aftrekken (23) 
3 Kommagetallen: basiskennis en begrip (22) 9 Cijferen: vermenigvuldigen (23) 
4 Hoofdrekenen: optellen en aftrekken (24) 10 Cijferen: delen (22) 
5 Hoofdrekenen: vermenigvuldigen en delen 11 Cijferen: toepassingen (20) 

(23) 28 Zakrekenmachine (15) 
6 Schattend rekenen (20) Meten, tijd, geld, meetkunde 
Breuken, procenten, verhoudingen 21 Meten: basiskennis en begrip (19) 
12 Breuken: basiskennis en begrip (21) 22 Meten: tellen en aflezen van maateenheden 
13 Breuken: optellen en aftrekken (17) (18) 
14 Breuken: vermenigvuldigen en delen (20) 23 Meten: berekenen van oppervlakte, inhoud 
15 Breuken: toepassingen (20) en omtrek (18) 
16 Procenten: basiskennis en begrip (21) 24 Meten: maatsystemen (17) 
17 Handig procentrekenen (24) 25 Meten: toepassingen (22) 
18 Procenten: toepassingen (21 ) 26 Kalender en klok (18) 
19 Verhoudingen: basiskennis en begrip (22) 27 Geld: toepassingen (21) 
20 Verhoudingen: toepassingen (26) 29 Meetkunde: toepassingen (14) 

3.1.3 Resultaten 

De standaard minimum voor de onderwerpen van het leerstofdomein 

rekenen/wiskunde 

In Figuur 3.1 zijn de mediaanwaarden, interkwartielranges en ranges van 
oordelen voor de standaard minimum voor de verschillende vaardigheids-
schalen afgebeeld. De horizontale lijnen in de figuur omvatten de 
interkwartielranges met de middelste 50% van de oordelen, de verticale lijn 
die de interkwartielrange in tweeën verdeelt, geeft de positie van de mediaan 
aan. De totale range van oordelen worden aangegeven door de blokjes aan 
weerszijden van de interkwartielrange. Met de standaard minimum wordt 
beoogd een niveau aan te geven dat door 90 - 95% van de leerlingen in het 
basisonderwijs bereikt zou moeten worden. Het vaardigheidsbereik van de 
leerlingen tussen percentiel 5 en 10 is op de vaardigheidsschaal grijs 
gemarkeerd. De standaard minimum wordt dus in voldoende mate 
gerealiseerd als het oordeel voor deze standaard in dit gebied ligt. Ligt het 
oordeel links van dit gebied, dan is het bereikte niveau voor de standaard 
minimum hoger dan het gewenste niveau; ligt het oordeel rechts van dit 
gebied dan is het feitelijke niveau lager dan het gewenste niveau. 
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Figuur 3.1 
Mediaan en interkwartielrange (—i—>) en range van oordelen (•) voor de 

standaard minimum op de vaardigheidsschalen voor rekenen/wiskunde met 
per schaal depositie van de laagste P50-waarde (*) van de 

opgavenverzame/ing 

Bij ieder onderwerp is met een asterisk ook de positie op de vaardigheids-
schaal aangegeven van de laagste P50-waarde van de opgaven verzameling. 
De beoordelaars kunnen geen gewenst niveau onder deze score aangeven, 
omdat de vaardigheidsschaal beneden dit punt niet meer door opgaven wordt 
gedefinieerd, althans niet in de betekenis van matige of goede beheersing van 
een of meerdere opgaven. 

De onderwerpen van het cluster Basisvaardigheden en hoofdrekenen worden 
volgens de meeste beoordelaars op het niveau van de standaard minimum in 
voldoende mate gerealiseerd. Voor de eerste vier onderwerpen geldt dat de 
meerderheid van de beoordelaars zich uitspreekt voor een gewenst niveau 
beneden percentiel 10, voor de onderwerpen 5 Hoofdrekenen: vermenig
vuldigen en delen en 6 Schattend rekenen ligt de mediaan van de oordelen 
weliswaar boven percentiel 10, maar het verschil is klein. 
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De standaard minimum voor de onderwerpen van het cluster Cijferen wordt 
duidelijk door te weinig leerlingen bereikt. Bij vier van de zes onderwerpen 
van dit cluster ligt de mediaan van de oordelen in de buurt van percentiel 25. 
Het betreft de vier onderwerpen die betrekking hebben op de afzonderlijke 
vaardigheden optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ook onderwerp 
28 dat het kunnen omgaan met een zakrekenmachine betreft, wordt door te 
weinig leerlingen op het niveau van deze standaard beheerst. Alleen voor 
onderwerp 11 Cijferen: toepassingen ligt de standaard in de buurt van 
percentiel 10. 
Voor het cluster Breuken, procenten, verhoudingen geldt dat de 
interkwartielranges van de oordelen tussen percentiel 10 en 25 liggen, met 
uitzondering van onderwerp 19 Verhoudingen: basiskennis en begrip. Het 
probleem bij verschillende onderwerpen in dit cluster is echter dat zij 
nauwelijks of geen opgaven bevatten die de beoogde groep leerlingen matig 
of goed beheersen. Drie onderwerpen (14 Breuken: vermenigvuldigen en 
delen, 15 Breuken: toepassingen, en 18 Procenten: toepassingen) bevatten 
uitsluitend opgaven die voor de beoogde groep leerlingen te moeilijk zijn en 
uit Figuur 3.1 blijkt dat minstens 50% van de oordelen voor de standaard 
minimum op deze schalen samenvalt met de laagst mogelijke score. Voor drie 
andere onderwerpen in dit cluster (13 Breuken: optellen en aftrekken, 16 
Procenten: basiskennis en begrip en 17 Procenten: hoofdrekenen) geldt dat er 
weinig opgaven zijn die door de doelgroep enigszins worden beheerst. Er zijn 
dan twee mogelijkheden. De eerste is dat de opgavenverzameling te weinig 
gemakkelijke opgaven bevat om het vaardigheidsbereik aan de onderkant van 
de vaardigheidsschaal goed te beschrijven en op dit punt in de toekomst 
aanvulling verdient. De andere mogelijkheid is echter dat het vaardigheids
niveau van leerlingen voor dit onderwerp zo laag is, dat er nauwelijks 
opgaven zijn te bedenken die door deze leerlingen beheerst kunnen worden. 
Voor de onderwerpen 14, 15 en 18 geldt dat een meerderheid van de 
beoordelaars vindt dat de beoogde groep leerlingen van deze onderwerpen op 
het aangeboden niveau geen kennis behoeft te hebben. 
Binnen het cluster Meten, tijd, geld, meetkunde wordt bij drie tot vier onder
werpen het gewenste niveau door 90% van de leerlingen bereikt (onderwerpen 
21, 26, 27 en 29). Bij de andere vier onderwerpen ligt de interkwartielrange 
van de oordelen boven percentiel 10 en bereiken dus te weinig leerlingen het 
voor deze standaard gewenste niveau. Met name bij de onderwerpen 22 
Meten: tellen en aflezen van het aantal maateenheden en 25 Meten: 
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toepassingen is de afstand tussen gewenst en feitelijk niveau groot In dit 
laatste geval speelt echter het probleem dat de opgavenverzameling geen 
opgaven bevat die door de doelgroep enigszins worden beheerst. 

De standaard voldoende voor de onderwerpen van het leerstofdomein 
rekenen/wiskunde 

In Figuur 3.2 is voor alle onderwerpen de mediaan, interkwartielrange en 
range van oordelen voor de standaard voldoende weergegeven. Volgens de 
definitie zou het niveau van deze standaard bereikt moeten worden door 70 
75% van de leerlingen. Het vaardigheidsbereik van de leerlingen tussen 
pereentiel 25 en 30 is in de figuur grijs gemarkeerd. Het niveau van de 
standaard voldoende wordt volgens de beoordelaars gerealiseerd indien het 
niveau van de standaard binnen of links van dit gebied ligt. Oordelen reehts 
van dit gebied geven aan dat de standaard hoger ligt dan het feitelijk 
gerealiseerde niveau. 
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Figuur 3.2 
Mediaan en interkwartielrange ( ^ ) en range van oordelen (•) voor de 
standaard voldoende op de vaardigheidsschalen voor rekenen/wiskunde 
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In Figuur 3.1 is voor alle onderwerpen de laagste P50-waarde van de 
opgaven verzamel ing aangegeven. Deze bevinden zich alle links van percentiel 
25. Alle onderwerpen hebben opgavenverzamelingen met opgaven die het 
vaardigheidsniveau van de leerlingen tussen percentiel 25 en 30 beschrijven. 
Voor onderwerp 1 Basisoperaties dient daarbij een aantekening te worden 
gemaakt. Uit Tabel 1 in Bijlage 1 blijkt dat de maximum 7>80-score voor deze 
schaal 229 is. De beoordelaars kunnen dus geen hogere score als standaard 
aanwijzen. Alhoewel uit Figuur 3.2 blijkt dat de mediaan van de oordelen 
beneden percentiel 25 ligt, moet niet uitgesloten worden geacht dat bij het 
gebrek aan moeilijkere opgaven een plafondeffect is opgetreden. 
Figuur 3.2 laat zien dat ook bij de minst stringente eis van 70% slechts voor 
twee onderwerpen (1 Basisoperaties en 29 Meetkunde) de kerndoelen op het 
gewenste niveau worden gerealiseerd. Bij de andere onderwerpen is de 
discrepantie tussen het gewenste en gerealiseerde niveau vaak groot. 
Uitgaande van een beoogd percentage van 70% is de gemiddelde discrepantie 
op de overige onderwerpen voor de standaard voldoende 24%. Bij 22 van de 
29 onderwerpen wordt de standaard voldoende gerealiseerd bij 50% of minder 
leerlingen. De conclusie moet zijn dat in het basisonderwijs de door de 
beoordelaars opgestelde standaard voldoende bij te weinig leerlingen wordt 
gerealiseerd en dat de discrepantie tussen gewenst en feitelijk niveau voor 
veel onderwerpen groot is. 

De standaard gevorderd voor de onderwerpen van het leerstofdomein 
rekenen/wiskunde 

Met de standaard gevorderd wordt beoogd een vaardigheidsniveau aan te 
geven dat de kerndoelen van het basisonderwijs overstijgt. Het type probleem 
dat met opgaven op dit niveau aan de orde wordt gesteld, behoeft in het kader 
van de kerndoelen voor het basisonderwijs volgens de beoordelaars niet in het 
reguliere onderwijsaanbod voor alle leerlingen opgenomen te worden. In 
Figuur 3.3 zijn voor alle onderwerpen de mediaan, interkwartielrange en range 
van oordelen afgebeeld. Daarnaast is de hoogste 7>80-waarde uit de opgaven-
verzameling afgebeeld, omdat dit de hoogste score is die beoordelaars kunnen 
noteren. Het niveau van de standaard gevorderd is voor een beoordelaar 
mogelijk niet te bepalen wanneer zijn oordeel samenvalt met de hoogste P80-
waarde uit de opgavenverzameling. In dat geval immers valt goede beheersing 
van de moeilijkste opgave uit de voorgelegde opgavenverzameling binnen de 

67 



pe rcen t i e l s chaa l 

9 
10 
11 

28 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 

21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
29 

basisvaardigheden en hoofdre 

" * 

breuken, procenten, verhoudingen 

neten. tijd. geld. meetkunde 

-I 1 L U | L 

' $i 

-*. 
-

' * 
* -

m 

* 
* -

« 

* 

•# ¥ 
* 

* 

* 
* 
* 

-

« 
« 
X 

2 0 0 

-r 

vaard igheid 

Figuur 3.3 
Mediaan en interkwartielrange (—i-J en range van oordelen (•) voor de 

standaard gevorderd op de vaardigheidsschalen voor rekenen/wiskunde met 
per schaal de positie van de hoogste PSO-waarde (*) van de 

opgavenverzameling 

termen van de kerndoelen voor het basisonderwijs. Analoog aan de regel die 
voor de standaard minimum is gehanteerd, geldt voor de standaard gevorderd 
dat deze niet bepaald is wanneer de mediaan van de oordelen samenvalt met 
de hoogste P80-waarde. Dat is het geval bij vier onderwerpen: 1 
Basisoperaties, 5 Hoofdrekenen: vermenigvuldigen en delen, 12 Breuken: 
basiskennis en begrip en 13 Breuken: optellen en aftrekken. De opgaven-
verzamelingen voor deze onderwerpen bevatten volgens de meeste 
beoordelaars geen opgaven die buiten de kerndoelen voor het basisonderwijs 
vallen. 

Voor de meeste onderwerpen konden de beoordelaars echter wel een 
vaardigheidsniveau voor de standaard gevorderd aangeven beneden de 
hoogste ^80-waarde, hetgeen betekent dat de opgavenverzameling minstens 
een opgave bevat waarvan de beheersing op P80-niveau de kerndoelen voor 
het basisonderwijs overstijgt. Op basis van de mediaan van de oordelen voor 
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de standaard gevorderd is voor ieder onderwerp nagegaan voor hoeveel 
procent van de opgaven geldt dat goede beheersing binnen de termen van de 
kerndoelen voor het basisonderwijs valt. Dit is dus het geval indien goede 
beheersing van de opgave wordt bereikt op een lager vaardigheidsniveau dan 
met de mediaan voor de standaard gevorderd is aangewezen. Voor de 
onderwerpen waarvoor de standaard gevorderd feitelijk niet bepaald is, is dit 
percentage uiteraard 100. Tabel 3.5 geeft de percentages. 
Voor 11 van de 29 onderwerpen is het percentage opgaven waarvoor geldt dat 
goede beheersing binnen de termen van de kerndoelen voor het basisonderwijs 
valt, lager dan 75% en voor drie onderwerpen zelfs lager dan 50%. 
Uitzonderlijk laag scoren de onderwerpen 6 Schattend rekenen, 28 Zakreken-
machine, 18 Procenten: toepassingen en 20 Verhoudingen: toepassingen en 
binnen het cluster Meten, tijd, geld, meetkunde de onderwerpen, 25 Meten: 
toepassingen, 26 Kalender en klok, 27 Gelden 29 Meetkunde. De opgaven-
verzamelingen voor deze onderwerpen bevatten dus volgens de beoordelaars 
relatief veel moeilijke opgaven, dat wil zeggen opgaven die in het licht van de 
kerndoelen aan het eind van het basisonderwijs niet goed beheerst behoeven te 
worden. 

Tabel 3.5 
Percentage opgaven per onderwerp waarvoor goede beheersing binnen de 

termen van de kerndoelen van het basisonderwijs valt 

cluster basisvaardigheden en hoofdrekenen 
onderwerp 1 2 3 4 5 6 
% opgaven 100 83 91 92 100 40 
cluster cijferen 

onderwerp 7 8 9 10 11 28 
% opgaven 91 83 87 86 70 53 
cluster breuken. procenten, verhoudingen 
onderwerp 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
% opgaven 100 100 80 75 90 88 43 77 62 
cluster meten, tijd, geld, meetkunde 

onderwerp 21 22 23 24 25 26 27 29 
% opgaven 74 83 67 76 54 61 57 43 
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3.1.4 Conclusie 

Bij acht onderwerpen (1, 2, 3, 4, 19, 21, 27, 29) ligt de mediaan van de 
oordelen voor de standaard minimum beneden percentiel 10. De meerderheid 
van de beoordelaars is daarmee van oordeel dat het gewenste niveau voor de 
standaard minimum bij deze onderwerpen wordt gerealiseerd. Bij 17 
onderwerpen ligt de mediaan van de oordelen tussen de percentiel 10 en 25 en 
bij vier onderwerpen ligt de mediaan boven percentiel 25. Aan het einde van 
het basisonderwijs wordt de standaard minimum bij de meeste onderwerpen 
bereikt bij het beoogd percentage leerlingen of bij een percentage leerlingen 
dat daarvan niet veel afwijkt. De discrepantie tussen gewenst en feitelijk 
vaardigheidsniveau voor deze standaard is meestal niet groot. Het onderdeel 
Cijferen vormt daarop echter een duidelijke uitzondering: het gewenste 
vaardigheidsniveau ligt hier aanmerkelijk hoger dan het gerealiseerde niveau. 
De standaard voldoende wordt voor vrijwel alle onderwerpen bij duidelijk te 
weinig leerlingen gerealiseerd. Voor veel onderwerpen ligt het door de 
beoordelaars gewenste niveau tussen de percentielen 50 en 75. De 
discrepantie tussen het percentage leerlingen dat de kerndoelen in voldoende 
mate beheerst en het beoogde percentage leerlingen voor deze standaard is 
dan al gauw 25% tot 35%. 

Een aantal onderwerpen bevat relatief veel opgaven waarvan een goede 
beheersing volgens de beoordelaars niet binnen de termen van de kerndoelen 
voor het basisonderwijs vallen. Van deze onderwerpen zou men kunnen 
zeggen dat de opgavenverzameling wat moeilijkheidsgraad van de opgaven 
betreft, minder valide is voor de kerndoelen. 

3.2 Het standaardenonderzoek voor muziek 

3.2.1 De kerndoelen en het peilingsinstrumentarium 

In het ontwerpstadium van de domeinbeschrijving voor het peilingsonderzoek 
muziek waren de kerndoelen nog niet beschikbaar. De ontwikkeling van het 
instrumentarium is gestart op basis van een structuur zoals die beschikbaar 
was in het 'Advies over de voorlopige eindtermen' (vgl. Van Weerden & 
Veldhuijzen, 1995). Van Weerden en Veldhuijzen (1995) geven aan dat 
genoemd advies meer omvattend is dan de uiteindelijk vastgestelde 
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Tabel 3.6 
Relatie tussen de kerndoelen en peilingsonderwerpen voor muziek 

peilingsonderwerpen PPQN domeinen / kerndoelen^ 
Muziek beluisteren 
1 De leerlingen kunnen: 

- geluiden op basis van duur, hoogte, kleur 
en sterkte benoemen en ordenen; ; 
- aan de hand van beluisterde melodie- en 
ritmefragmenten liederen en muziek- ; 
fragmenten benoemen; 
- muziekinstrumenten uit de hoofdgroepen 
van instrumenten herkennen. A 

2 De leerlingen kunnen met voorbeelden 
aangeven dat: 
- muziek een sfeer kan oproepen 5 
- mensen met verschillende doelen muziek 
maken of beluisteren. 

Muziek maken 
3 De leerlingen kunnen een gevarieerd 

repertoire van liederen in groepsverband 
zingen. Ze letten daarbij op zuiverheid, 
articulatie en voordracht. 

4 De leerlingen kunnen bij liederen, 
spreekteksten en muziekfragmenten: 
- maat, maataccent en tegenritme spelen 
- ritmische begeleiding verzorgen. 

5 De leerlingen kunnen eenvoudige 
instrumenten bespelen bij het zingen en bij 
het zingen of spelen van ritmische en 
melodische motieven. 

Muziek en bewegen 
6 De leerlingen kunnen: 

- speel- en dansliederen uitvoeren die 
afkomstig zijn uit een breed samengesteld 
repertoire; 
- volksdansen uitvoeren 
- met bewegingen vorm, melodie, ritme, 
tekst of sfeer uitbeelden. 

Muziek vastleggen 
7 De leerlingen kunnen: 0 

- op globale wijze verloop en vorm van een 
lied of muziekstuk volgen aan de hand van 
een traditionele of grafische notatie; 
- melodie, ritme en het sterker en zachter 
worden door middel van een grafische 
notatie vastleggen; 
- in een twee- en driedelige maatsoort veel 
voorkomende ritmen noteren en spelen. 

Spreken over muziek 
8 De leerlingen kunnen: 

- voorbeelden geven van muziekgebruik in 
hun omgeving; 
- instrumenten uit de hoofdgroepen van 
instrumenten aangeven en plaatsen in typen 
orkesten; 
- beluisterde muziek typeren naar herkomst 
(land, werelddeel, sfeer, cultuur).  

Muziek beluisteren: basiselementen duur. 
hoogte, kleur en sterkte (MB 1 ) 
Muziek beluisteren: melodie, vorm en 
functie (MB2) 
Klassieke instrumenten: herkennen en 
benoemen van instrumenten die in de 
klassieke muziek worden gebruikt (INS 1) 
Schoolmuziekinstrumenten: herkennen en 
benoemen van instrumenten die op de 
basisschool worden gebruikt (INS2) 
Onderscheiden van muziekinstrumenten: 
onderscheiden van muziekinstrumenten uit 
dezelfde of verschillende instrument-
groepen (INS3). 

Het onderdeel Muziek maken is middels een 
gestandaardiseerde praktijkles onderzocht. 

Het onderdeel Muziek en bewegen is niet in 
de peiling Muziek opgenomen. 

Muziek vastleggen: het vastleggen en 
kunnen lezen (volgen) van herverloop van 
muziek met behulp van grafische notatie of 
klassiek notenschrift (VM). 

7 Spreken over muziek: omgeving en landen 
(SM1). 

8 Spreken over muziek: instrumentgroepen, 
orkesten en stijlen (SM2). 
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kerndoelen, maar dat de structuur dezelfde is gebleven. In Tabel 3.6 zijn voor 
muziek de kerndoelen en de peilingsonderwerpen naast elkaar geplaatst. In het 
onderzoek zijn alleen de acht met OPLM (Verhelst, Glas & Verstralen, 1995) 
gekalibreerde vaardigheidsschalen betrokken. Dat betekent dat het 
standaardenonderzoek beperkt blijft tot de clusters Muziek beluisteren, Muziek 
vastleggen en Spreken over muziek. In Tabel 2 van Bijlage 1 zijn enkele 
psychometrische gegevens over de vaardigheidsschalen voor muziek 
weergegeven. 

3.2.2 Het standaardenonderzoek 

De beoordelaars 

Voor het standaardenonderzoek muziek is één beoordelaarsgroep gevormd die 
alle schalen heeft beoordeeld. Tegelijk met de steekproeftrekking voor het 
standaardenonderzoek rekenen/wiskunde (zie paragraaf 3.1) is een aselecte 
steekproef van 75 basisscholen getrokken voor het standaardenonderzoek 
muziek. In de uitnodigingsbrief aan basisscholen is er expliciet op gewezen 
dat de uitnodiging zowel de leraar van jaargroep 8 kon betreffen als een 
vakleraar of een leraar die in het kader van teamteaching het muziek
onderwijs in jaargroep 8 verzorgt. Pabo-docenten voor muziekonderwijs zijn 
geselecteerd uit een door het SLO ter beschikking gesteld adressenbestand, 
waarbij in principe elke tweede docent is aangeschreven. Over het algemeen 
hebben schoolbegeleidingsdiensten structureel geen medewerkers die zich 
specifiek bezighouden met de vormgeving van het muziekonderwijs op de 
basisscholen. Vaak wordt die taak uitgevoerd door gemeentelijke of regionale 
instellingen voor kunsteducatie. Door het LOKV Nederlands Instituut voor 
Kunsteducatie is een adressenlijst ter beschikking gesteld van ondersteunende 
instellingen voor kunstzinnige vorming. Alle instellingen zijn aangeschreven 
met een uitnodiging voor die medewerker die als muziekconsulent betrokken 
is bij de vormgeving van het muziekonderwijs op de basisschool. Tabel 3.7 
geeft een overzicht van de steekproef en respons voor het standaarden
onderzoek muziek. Aangezien het aantal muziekconsulenten en Pabo-
docenten groter was dan de beschikbare ruimte, zijn uit deze groepen enkele 
deelnemers die als laatste de uitnodiging hadden geretourneerd, niet 
uitgenodigd. Door extreem slechte weersomstandigheden hebben enkele 
deelnemers op het laatste moment afgezegd. 
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Tabel 3.7 
Steekproef en respons van beoordelaars 

voor het standaardenonderzoek voor muziek 

categorie beoordelaars steekproef 

75 

respons 

positief 

12 
aar ital deelnemers 

leraar basisonderwijs 
steekproef 

75 

respons 

positief 

12 
aar ital deelnemers 

leraar basisonderwijs 
steekproef 

75 

respons 

positief 

12 1] 
waarvan: 

leraar in jaargroep 8 
7 

teamteacher 
7 

vakleraar 1 

muziekconsulent 38 13 5 

6 

3 

Pabo-docent 29 9 
5 

6 
Totaal 142 34 22 

——— 

In totaal hebben 22 beoordelaars aan het onderzoek deelgenomen. Ook voor 
deze groep deelnemers geldt, dat niet alle respondenten een eenduidige 
achtergrond hebben. Sommige muziekconsulenten zijn bijvoorbeeld in het 
verleden Pabo-docent geweest of leraar basisonderwijs. Bij de indeling is 
uitgegaan van de huidige beroepssituatie van de deelnemers In Tabel 3 8 is de 
verdeling van de leraren basisonderwijs over de op grond van de schoolscores 
onderscheiden strata van basisscholen (zie paragraaf 3.1) weergegeven 
Procentueel zijn leraren van stratum 3 scholen ondervertegenwoordigd en van 
stratum 2 oververtegenwoordigd. De steekproefomvang is echter klein en de 
afwijkingen zijn niet significant (Chi2=0.621; df=2; p=0.73). 

Tabel 3.8 
Verdeling van de populatie basisscholen en van de beoordelaars/leraren 

basisondemnjs over de op basis van de schoolscores onderscheiden strata 

stratum 1 

stratum 2 

stratum 3 

schoolscorebereik 

1.05 

15 

0.91 

1.06- I. 

1.16- 1. 
totaal 

verdeling in de 

schoolpopulatie 

4126 (53.3%) 

2032 (26.3%) 

1577 (20.4%) 

verdeling van leraren 

basisonderwijs 

7735 

5 (45.5%) 

5 (45.5%) 

11 
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Het standaardenonderzoek 

Voor de deelnemers aan het standaardenonderzoek voor muziek is een 
tweedaagse bijeenkomst georganiseerd in de kerstvakantie, zodat beroeps
matige verplichtingen geen belemmering zouden vormen voor deelname aan 
het onderzoek. In de middag van de eerste dag zijn de beoordelaars 
geïnformeerd over de achtergronden en de inhoud van het onderzoek In de 
avondsessie van de eerste dag hebben de beoordelaars voor alle onderwerpen 
standaarden vastgesteld met behulp van de Angoff-methode (zie paragraaf 
4.6). Peilmgsonderzoek voor dit leerstofdomein met behulp van toetsen is 
volstrekt nieuw en de meeste, zo niet alle, deelnemers onbekend Het 
onderzoek met de Angoff-methode bood de gelegenheid om de deelnemers 
bekend te maken met de opgaven die in het peilingsonderzoek zijn gebruikt 
Elke beoordelaar had de beschikking over een cassetterecorder met kop
telefoon en kon alle opgaven beluisteren zoals deze in het peilingsonderzoek 
aan de leerlingen zijn aangeboden. Elke beoordelaar kon dus in eigen tempo 
de opgaven maken en beoordelen. Voor het onderzoek met de An*off-
methode zijn de opgaven niet per onderwerp aangeboden maar volgens de 
toetsboekjes zoals die voor het peilingsonderzoek zelf waren samengesteld 
Elk boekje bevatte in willekeurige volgorde opgaven van alle onderwerpen 
De tweede dag zijn de standaarden per onderwerp vastgesteld volgens de in 
paragraaf 2.5 beschreven IRT-methode. Ook in deze fase kregen de 
beoordelaars weer de beschikking over cassettebandjes met de opgaven maar 
nu in de per onderwerp afgebeelde volgorde. De opgaven waren de 
beoordelaars inmiddels bekend uit het Angoff-onderzoek van de vorige da» 
waardoor van de auditieve presentatie door de meeste beoordelaars slechts" 
gebruik werd gemaakt ter controle. 

Anders dan bij rekenen/wiskunde nemen opgaven op de vaardigheidsschalen 
voor muziek relatief vaak extreme P50- en Z>80-waarden aan, zowel aan de 
onderkant als aan de bovenkant van de vaardigheidsschaal. Dat betekende dat 
een aantal opgaven op een vaardigheidsschaal met een bereik van 100 tot 400 
met afgebeeld kunnen worden. Om toch zoveel mogelijk opgaven in het 
onderzoek te kunnen betrekken, zijn de beoordelaars in de eerste twee 
beoordehngsronden getransformeerde vaardigheidsschalen gepresenteerd met 
40 in plaats van 30 schaalpunten. Dit correspondeert met een vaardigheids-
bereik van 400 scorepunten (range 50 - 450) op de definitieve vaardigheids-
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Tabel 3.9 
Overzicht van de onderwerpen voor muziek en het aantal aan beoordelaars  

voorgelegde opgaven per onderwerp 

MB1 Muziek beluisteren I: basiselementen (19) 

MB2 Muziek beluisteren II: melodie, vorm en functie (16) 

INS1 Klassieke muziekinstrumenten (20) 

INS2 Schoolmuziekinstrumenten (15) 

INS3 Onderscheiden van muziekinstrumenten (11) 

VM Vastleggen van muziek (21 ) 

SM1 Spreken over muziek I: omgeving, landen en culturen (11) 

Spreken over muziek II: instrumentgroepen en stijlen (17) SM2 

schaal. Voor het derde en definitieve oordeel kregen de beoordelaars 
niettemin een vaardigheidsschaal met het scorebereik van 100 tot 400, zodat 
de afstanden tussen de percentiellijnen die de beoordelaar informeren'over de 
vaardigheidsverdeling in de populatie, niet verkleind zouden worden. 
Weliswaar betekende dat in enkele gevallen dat de afbeelding van een opgave 
met meer op de schaal zichtbaar bleef, maar de relatieve positie van de opgave 
bleef de beoordelaar bekend uit de eerste twee beoordelingsfasen. Tabel 3&9 
geeft een overzicht van de onderwerpen voor muziek met het aantal aan de 
beoordelaars voorgelegde opgaven. 

3.2.3 Resultaten 

De standaard minimum voor de onderwerpen van het leerstofdomein muziek 

De resultaten voor de standaard minimum op de onderwerpen voor muziek 
zijn afgebeeld in Figuur 3.4. Uit Tabel 2 in Bijlage 2 blijkt dat de laagste P50-
waarde van de opgavenverzamelingen voor bijna alle onderwerpen beneden 
schaalscore 100 ligt. Schaalscore 100 is daarmee voor deze schalen de laagste 
score die de beoordelaars in de derde beoordelingsfase kunnen noteren Een 
uitzondering vormt het onderwerp INS2 waar de laagst mogelijke score 157 
is. Voor twee onderwerpen (INS3 Instrumenten onderscheiden en SM2 
Orkesten en stijlen) ligt de mediaan van de oordelen beneden percentiel 10 
De meerderheid van de beoordelaars geeft daarmee aan dat de standaard 
minimum bij het beoogde percentage leerlingen in het basisonderwijs wordt 
gerealiseerd. Uitgaande van de mediaan van de oordelen geldt dat vrijwel ook 
voor onderwerp SM1 Omgeving, landen en culturen. 
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Figuur 3.4 
Mediaan en interkwartielrange f-^) en range van oordelen (•) voor de 

standaard minimum op de vaardigheidsschalen voor muziek met per schaal de 
positie van de laagste P50-waarde (*) van de opgavenverzameling 

Voor de andere onderwerpen ligt het beoogde vaardigheidsniveau voor de 
standaard minimum duidelijk hoger dan het gerealiseerde niveau. Voor het 
onderwerp INS2 Schoolmuziekinstrumenten ligt de standaard minimum zelfs 
boven percentiel 90. De meeste beoordelaars zijn van mening dat kennis van 
deze instrumenten binnen de kerndoelen past, maar dat het onderwijsaanbod 
voor dit onderwerp duidelijk in gebreke blijft, terwijl op vrij eenvoudige wijze 
m dn hiaat zou kunnen worden voorzien. De spreiding van oordelen bij dit 
laatste onderwerp is extreem groot, maar ook bij de andere onderwerpen 
bestrijkt de interkwartielrange van de oordelen al gauw 50 scorepunten op de 
vaardigheidsschaal. De variatie in oordelen voor de standaard minimum is, 
zeker in vergelijking met de oordelen bij rekenen/wiskunde, erg groot. 

De standaard voldoende voor de onderwerpen van het leerstofdomein muziek 

In Figuur 3.5 zijn de mediaan, interkwartielrange en range van oordelen voor 
de standaard voldoende op de vaardigheidsschalen voor muziek afgebeeld 
Ook voor deze standaard geldt dat de variatie in oordelen tussen onderwerpen 
en binnen onderwerpen erg groot is. Alleen voor onderwerp SM2 Spreken 
over muziek: Instrumentgroepen en stijlen geldt dat, gelet op de mediaan van 
de oordelen, het gerealiseerde vaardigheidsniveau overeenkomt met het 
beoogde niveau. Bij de eerste vier onderwerpen ligt de standaard voldoende 
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Figuur 3.5 
Mediaan en interkwartielrange (—i—) en range van oordelen (•) voor de 

standaard voldoende op de vaardigheidsschalen voor muziek 

voor de meeste beoordelaars boven percentiel 75. Minder dan 25% van de 
leerlingen heeft in deze gevallen een niveau dat door 70 - 75% van de 
leerlingen bereikt zou moeten worden. Bij de andere drie onderwerpen ligt de 
standaard voldoende op of boven percentiel 50 en bereikt dus minder dan 50% 
van de leerlingen de standaard voldoende. Het is duidelijk dat naar het oordeel 
van de beoordelaars het gewenste niveau voor de standaard voldoende op de 
kerndoelen voor muziek in het basisonderwijs bij veel te weinig leerlingen 
wordt gerealiseerd. Maar de grote spreiding in oordelen geeft aan dat er tussen 
beoordelaars duidelijk verschil van mening is over wat het gewenste niveau 
dan zou moeten zijn. 

De standaard gevorderd voor de onderwerpen van het leerstofdomein muziek 

De mediaan, interkwartielrange en range van oordelen in de derde 
beoordelingsfase voor de standaard gevorderd op de vaardigheidsschalen voor 
muziek zijn afgebeeld in Figuur 3.6. De maximale 7>80-waarden van de 
opgavenverzamelingen liggen, met uitzondering van onderwerp SM2, boven 
schaalscore 400 (vgl. Tabel 3 in Bijlage 2). De maximale score op de eerste 
zeven onderwerpen is dus 400, op onderwerp SM2 366. 
Opnieuw is de spreiding in oordelen tussen beoordelaars erg groot. Voor de 
eerste vier onderwerpen ligt de standaard gevorderd dermate hoog dat er 
nauwelijks leerlingen zijn die dit niveau overstijgen. Op de andere vier 
onderwerpen ligt de standaard gevorderd duidelijk lager. 
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Figuur 3.6 
Mediaan en interkwartielrange Ç-+^) en range van oordelen (•) voor de 

standaard gevorderd op de vaardigheidsschalen voor muziek met per schaal 
depositie van de hoogste P80-waarde (*) van de opgavenverzameling 

In Tabel 3.10 is aangegeven voor hoeveel procent van de opgaven een goede 
beheersing binnen de termen van de kerndoelen muziek valt. Het betreft dus 
het percentage opgaven in een verzameling waarvoor geldt dat de mediaan 
van de oordelen voor de standaard gevorderd hoger ligt dan de P80-waarde 
van de opgave. 

Van de opgavenverzameling voor het onderwerp VM Vastleggen van muziek 
behoeft slechts 28% volgens de beoordelaars goed beheerst te worden in het 
licht van de kerndoelen basisonderwijs. Het zou kunnen betekenen dat de 
opgavenverzameling niet valide is voor wat met de kerndoelen bas.sonderwijs 
wordt beoogd. Waarschijnlijker is echter dat de beoordelaars vinden dat dit 
onderdeel van het leerstofdomein voor muziek eigenlijk niet behoort tot de 
kerndoelen voor het basisonderwijs. Ook voor de onderwerpen INS3 en SM1 
zijn de percentages relatief laag. Maar voor de meeste onderwerpen zijn de 
opgavenverzamelingen naar moeilijkheidsgraad relevant voor de kerndoelen 
basisonderwijs. 

Tabel 3.10 
Percentage opgaven per onderwerp waarvoor goede beheersing binnen de 

termen van de kerndoelen van het basisonderwijs valt 

onderwerp MB1 MB2 INS1 
% opgaven 84 69 65 

INS2 

73 
INS3 

45 
VM 

28 
SM1 

55 
SM2 

76 
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3.2.4 Conclusie 

Bij alle standaarden en voor alle onderweipen is de variatie in oordelen tussen 
beoordelaars groot. Daaruit is af te leiden dat er tussen beoordelaars weinig 
consensus is over het niveau dat met het muziekonderwijs op de basisschool 
moet worden gerealiseerd, althans voor zover dat wordt gemeten met het 
PPON-instrumentarium. Ook de ranges van oordelen voor de standaard 
voldoende wijzen uit dat beoordelaars het onderling bepaald niet eens zijn 
over de vraag wat kinderen in het licht van de kerndoelen muziek aan het 
einde van het basisonderwijs zouden moeten kennen of kunnen. De beoor
delaars zijn het er echter wel over eens dat het gerealiseerde vaardigheids
niveau voor muziek onvoldoende is. Dat geldt voor de standaard minimum 
maar in het bijzonder voor de standaard voldoende. Slechts bij één onderwerp 
(SM2) correspondeert de standaard voldoende met het feitelijk gerealiseerde 
niveau. Bij de andere onderwerpen bereikt vaak minder dan 50% van de 
leerlingen het gewenste niveau voor de standaard voldoende. Zoals eerder al 
opgemerkt, waren de beoordelaars zich van deze discrepanties bewust Uit 
hun mondelinge reacties bleek dat zij het huidige niveau van het muziek
onderwijs - landelijk gezien - niet acceptabel vonden als richtsnoer voor hun 
oordelen. 

3.3 Het standaardenonderzoek voor Nederlandse taal 

3.3.1 De kerndoelen en het peilingsinstrumentarium 

Het ontwerp van de PPON-domeinbeschrijving voor de eerste taaipeiling is in 
1987 gepubliceerd (Rijlaarsdam, Wesdorp & Wolfhagen, 1987) Voor de 
tweede taaipeiling in 1993 is deze domeinbeschrijving herzien (Sijtstra & Van 
den Bosch, 1991). Ook de domeinbeschrijving voor de peilingen Nederlandse 
taal zijn ontwikkeld voordat er kerndoelen basisonderwijs beschikbaar waren 
De relatie tussen de kerndoelen en het peilingsinstrumentarium moet dus 
achteraf vastgesteld worden. Het peilingsinstrumentarium voor Nederlandse 
taal omvat zes onderdelen: spreken, schrijven, lezen, luisteren, onder
steunende taalactiviteiten en informatieverwerking. In Tabel 3.11 zijn naast de 
kerndoelen de peilingsonderwerpen geplaatst die dat kerndoel inhoudelijk 
dekken. 
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Tabel 3.11 
Relatie tussen kerndoelen en peilingsonderwerpen voor Nederlandse taal 

domeinen / kerndoelen *~ 
algemene doelstelling 

Het onderwijs in Nederlandse taal is erop 
gericht dat de leerlingen 
- vaardigheden ontwikkelen waarmee ze 
deze taal doelmatig gebruiken in situaties 
die zich m het dagelijks leven voordoen; 
- kennis en inzicht verwerven omtrent 
betekenis, gebruik, en vorm van taal; 
- plezier hebben of houden in het gebruiken 
en beschouwen van taal. 

\ Spreken en luisteren 
1 De leerlingen weten dat men kan luisteren 

en spreken met verschillende doelen. 
I De leerlingen kunnen 

- de inhoud en bedoeling van wat er tegen 
hen gezegd wordt begrijpen; 

- vragen stellen om informatie te 
verzamelen over een door henzelf gekozen 
onderwerp; 
- verslag uitbrengen; 

-iets uitleggen; 

- hun ervaringen, mening, waardering of 
afkeuring op persoonlijke wijze weergeven; 
- deelnemen aan een formeel gesprek. 

3 De leerlingen kunnen bij het realiseren van 
het voorgaande in voorkomende situaties 
gebruik maken van communicatiemiddelen. 

B Lezen 
4 De leerlingen weten, dat men kan lezen met 

verschillende doelen. 

5 De leerlingen kunnen 
- informatieve en betogende teksten, 
verhalen, poëzie en dialogen voor hoorspel 
poppenkast of toneel onderscheiden: 
- hun manier van lezen aanpassen aan een 
door henzelf of door de leerkracht gesteld 
lezersdoel; 
- hoofdzaken van een informatieve tekst 
weergeven; 

- bij een betogende tekst de hoofdlijn van 
het betoog aangeven en weergeven hoe hun 
mening zich verhoudt tot de menina in de 
tekst. 

De leerlingen kunnen algemeen gebruikte 
schriftelijke informatiebronnen hanteren. 

peilingsonderwerpen PPON 

luisteren, spreken, lezen en schrijven in zo 
natuurlijk mogelijke situaties 

deelvaardigheden en taalbeschouwing 

attitudevragenlijst 

luisteren naar en begrijpen van 
- rapporterende teksten 
- beschouwende teksten 
- directieve teksten 
- argumentatieve teksten 
- fictionele teksten 
- directieve spreektaken 

- rapporterende spreektaken 
- beschouwende spreektaken 
- directieve spreektaken 
- beschouwende spreektaken 
- argumentatieve spreektaken 
- fictionele spreektaken 
is verdisconteerd in verschillende spreek
taken, bijvoorbeeld: 
- telefoon opnemen op school 
- informatie inwinnen bij buurtcentrum 
is verdisconteerd in verschillende 
spreektaken, bijvoorbeeld: telefoon, 
poppenkast. 

Lezen en begrijpen van 
- rapporterende teksten 
- beschouwende teksten 
- directieve teksten 
- argumentatieve teksten 

én: fictionele teksten 

Lezen en begrijpen en hanteren van 
naslagwerken, tabellen en grafieken en 
kaartlezen. 
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Tabel 3.11 vervolg 
Schrijven 
De leerlingen weten, dat er geschreven 
wordt met het oog op verschillende doelen. 
De leerlingen kunnen 
- hun gedachten, ervaringen, gevoelens, en 
bedoelingen uiten bijvoorbeeld in een 
verhaal, een gedicht, en in een dialoog voor 
hoorspel, poppenkast of toneel; 
- teksten schrijven, waarin zij hun eigen 
ervaring, mening, waardering of afkeuring 
duidelijk weergeven; 
- een briefschrijven volgens algemeen 
geldende conventies; 
- op basis van eigen kennis en waarneming 
of op basis van verkregen informatie een 
werkstuk maken; 
- schrijven toepassen als middel om 
gedachten, ervaringen, gevoelens en 
bedoelingen voor henzelf te ordenen. 
De leerlingen kunnen de vormgeving en de 
presentatie van hun teksten verzorgen door 
aandacht te besteden aan de leesbaarheid 
van hun spelling, de leesbaarheid van hun 
handschrift, zinsbouw, bladspiegel, 
beeldende elementen en kleur. 

D Taalbeschouwing 
10 De leerlingen kunnen met voorbeelden 

aangeven 
- hoe talen en taalvarianten relaties tussen 
mensen kunnen bepalen en hoe die relaties 
samenhangen met culturele overeenkomsten 
en verschillen; 
- dat de betekenis van een taaluiting mede 
beïnvloed wordt door de situatie, de vorm, 
onuitgesproken bedoelingen, 
lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en 
gebaren; 
- dat een taal of taalvariant op verschillende 
manieren gebruikt kan worden; 
- dat mondelinge en schriftelijke 
communicatie gebaat is bij regels. Zij 
kunnen voorbeelden van situaties geven, 
waarin zulke regels functioneel zijn. 

11 De leerlingen kennen een aantal taalkundige 
principes en regels. Zij kunnen in een zin 
het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde 
en delen van dat gezegde onderscheiden. 
Zij kennen 
- regels voor het spellen van werkwoorden; 
- regels voor het spellen van andere 
woorden dan werkwoorden; 
- regels voor het gebruik van leestekens. 

Schrijven van 
- fictionele teksten 

- rapporterende teksten 
- beschouwende teksten 

komt bij meerdere schrijftaken aan de orde 

- rapporterende teksten 
- beschouwende teksten 

en: 
- argumentatieve teksten 
- directieve teksten 

- toets taalbeschouwing 

• toets zinsontleden en woordbenoemen 
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12 De leerlingen kunnen begrippen hanteren 
die het hun mogelijk maken over taal te 
denken en te spreken: 

- betekenis, beeldspraak, letterlijk en 
figuurlijk taalgebruik, uitdrukking, gezegde, 
spreekwoord, synoniem, gevoelswaardef 
symbool, beeldtaal, pictogram; 
- moedertaal, tweede taal, vreemde taal, 
dialect, meertalig, gespreksregels, formeel 
en informeel taalgebruik; 
- spelling, uitspraak, onderwerp van een zin 
persoonsvorm, werkwoordelijk gezegde 
deelwoord, onbepaalde wijs, werkwoord, 
tegenwoordige tijd, verleden tijd, 
enkelvoud, meervoud; 
- gedicht, poëzie, verhaal, drama, 
toneelstukjeugdboek, monoloog, dialoog; 
- hoofdstuk, paragraaf, alinea, zin, ' -
klemtoon, lettergreep, komma, punt, 
puntkomma, vraagteken, uitroepteken, 
dubbele punt, aanhalingsteken. 

Tabel 3.11 ver-volg 

Sommige begrippen worden expliciet 
bevraagd in de toetsen, andere begrippen 
worden in de toetsen gebruikt, waarbij ervan 
wordt uitgegaan dat de leerlingen deze 
kennen. 
betekenis, letterlijk en figuurlijk taalgebruik 
uitdrukking, spreekwoord 

spelling, onderwerp, persoonsvorm, 
deelwoord, werkwoord 

gedicht, verhaal, jeugdboek 

zin, komma, punt, vraagteken, uitroepteken, 
dubbele punt, aanhalingstekens 

Besluit kerndoelen basisonderwijs 1993 

Uit het overzicht blijkt dat, ofschoon er niet gesproken kan worden van een 
duidelijke één op één relatie, de peilingsonderwerpen de kerndoelen vrij 
volledig dekken. Soms zijn kerndoelen zodanig beschreven dat de genoemde 
vaardigheid in meerdere onderwerpen aan de orde komt of zijn aspecten van 
van meerdere kerndoelen in één onderwerp opgenomen. In het kader van de 
CEB-evaluatie van het basisonderwijs is onderzocht of er voldoende overeen
stemming is tussen de domeinbeschrijving waarop PPON de toetsconstructie 
baseert en de kerndoelen (Zwarts & Janssens, 1994). Het onderzoek had 
betrekking op de eerste taaipeiling. Geconcludeerd wordt dat 'het gehele 
gebied van de Nederlandse taal overziende, de overlap van de domein
beschrijving van PPON en de kerndoelen vrijwel 100% (is). (...) PPON-
toetsen voor Nederlandse taal kunnen gebruikt worden voor het meten van de 
kerndoelen, zij het dat enkele aspecten van kerndoelen niet worden gemeten ' 
(p. 7). Zo ontbraken onderdelen die met fictie te maken hebben, maar daarin is 
bij de tweede taaipeiling voorzien (Sijtstra, 1997). 

Voor de onderdelen spreken en schrijven zijn geen met OPLM gekalibreerde 
opgavenverzamelingen of vaardigheidsschalen beschikbaar. Voor het 
vaststellen van standaarden bij deze onderwerpen is een alternatieve 
procedure gebruikt die hier verder buiten beschouwing wordt gelaten. Het 
resterende peilingsinstrumentarium voor Nederlandse taal bestaat uit 20 
onderwerpen. Ingedeeld naar teksttype zijn er vijf onderwerpen voor lezen en 
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vijf voor luisteren. De onderscheiden teksttypen zijn: argumentatieve teksten 
(ARG), beschouwende teksten (BES), directieve teksten (DIR), fictieve 
teksten (FIC) en rapporterende teksten (RAP). Daarnaast zijn er zeven 
onderwerpen voor de ondersteunende taalactiviteiten opgenomen: grammatica 
(GRM), interpunctie (INT), spelling (SPL), stijl (STY), taalbeschouwing 
(TLB), woordbegrip (WBG) en zinsontleding en woordbenoeming (ZWB), en 
drie onderwerpen voor informatieverwerking: het hanteren van naslagwerken 
(NSL), kaartlezen (KTL) en het lezen van tabellen en grafieken (TAB). In 
Tabel 3 van Bijlage 1 zijn enkele psychometrische gegevens van de 
vaardigheidsschalen voor Nederlandse taal opgenomen. 

3.3.2 Het standaardenonderzoek 

De beoordelaars 

Tabel 3.12 geeft een overzicht van de steekproef en de respons voor de 
verschillende deelnemersgroepen. Vanwege de uitgebreidheid van het 
peilingsinstrumentarium voor Nederlandse taal zijn voor het standaarden-
onderzoek drie groepen beoordelaars uitgenodigd. Voor het werven van 
leraren basisonderwijs is uit het in november 1995 beschikbare adressen
bestand van basisscholen een aselecte steekproef getrokken van 200 
basisscholen. Voor de werving van schoolbegeleiders zijn uitnodigingen 
verstuurd naar directeuren van schoolbegeleidingsdiensten met het verzoek de 
uitnodiging onder de aandacht te brengen van medewerkers met speciale 
deskundigheid op het gebied van het taalonderwijs op de basisschool. 

Tabel 3.12 
Steekproef, respons en verdeling over drie groepen van beoordelaars voor het 

standaardenonderzoek voor Nederlandse taal 

categorie beoordelaars 
omvang 

steekproef 
respons 

positief 
aantal 

deelnemers 1 
groepen 

2 3 
leraren basisonderwijs 200 42 39 14 13 12 
schoolbegeleiders 65 17 15 4 6 5 
Pabo-docenten 40 14 11 4 3 4 
andere deskundigen 8 2* 2 1 1 
totaal 313 75 67 23 23 21 

* worden, gelet op hun achtergrond, in de analyses gerekend tot de categorie schoolbegeleiders 
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Tabel 3.13 
Verdeling van de populatie basisscholen en van de beoordelaars/leraren 

basisonderwijs over de op basis van de schoolscores onderscheiden strata 

verdeling in de verdeling van leraren 
Ëghgo'scorebereik schoolpopulatie_ basisonderwijs 

stratum 1 0.91-1.05 4021 (55.1%) ~T3 ( ^ % T 
stratum 2 1-06-1.15 1918 (26.1%) 1 2 ( 3 0 8%) 

- ^ Ä 3 L 1 6 ^ 8 I _ _ _ J 3 6 5 _ ^ ! M % L _ _ _ _ 4 _ ( 1 0 3 

totaal 7304 39 

Voor de werving van Pabo-docenten zijn uitnodigingen verstuurd naar de 
vaksecties Nederlands van alle Pabo's. Ten slotte zijn acht deskundigen op het 
gebied van ontwikkeling en onderzoek van Nederlands op de basisschool op 
persoonlijke titel benaderd. Acht deelnemers bleken op het laatste moment 
verhinderd, zodat de groepen respectievelijk uit 23, 23 en 21 deelnemers 
bestonden. 

Opnieuw hebben niet alle deelnemers een eenduidige achtergrond. Bij de 
indeling is uitgegaan van de beroepssituatie in de onderzoeksperiode. De 
deelnemers konden een voorkeur voor een van de drie groepen uitspreken, 
maar zijn verzocht daar zo weinig mogelijk gebruik van te maken. Alle 
voorkeuren zijn gehonoreerd en de overige deelnemers zijn per categorie 
willekeurig over de drie groepen verdeeld. Tabel 3.13 geeft de verdeling van 
de deelnemers uit het basisonderwijs over de op basis van de schoolscore 
onderscheiden strata (zie paragraaf 3.1). Scholen uit stratum 3 zijn procentueel 
wat ondervertegenwoordigd, maar de verdeling van de deelnemers over de 
drie strata wijkt niet significant af van de verdeling binnen de populatie 
(Chi2=4.30,df=2,p=:0.12). 

Het standaardenonderzoek 

Het onderzoek vond plaats in de meivakantie, zodat beroepsmatige 
verplichtingen geen belemmering voor deelname zouden vormen* Ter 
voorbereiding op de beoordelingssessies kregen de beoordelaars het schema 
met de relatie tussen de kerndoelen en de PPON-onderwerpen voor 
Nederlandse taal (Tabel 3.11) en de speciaal voor het onderzoek 
samengestelde syllabus 'Overzicht van de inhoud van de toetsen en taken voor 
Nederlands in het peilingsonderzoek (PPON) ten behoeve van het 
standaardenonderzoek' (Sijtstra, 1996). De beoordelaars is gevraagd vooraf 
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van beide publicaties kennis te nemen, en dan met name van die onderdelen 
die hen ter beoordeling zouden worden voorgelegd. 

Voor elke groep is een tweedaagse bijeenkomst georganiseerd. Op de ochtend 
van de eerste dag zijn de beoordelaars geïnformeerd over de achtergronden en 
de inhoud van het onderzoek. Daarna zijn de standaarden per onderwerp 
vastgesteld. De luistertoetsen zijn de beoordelaars auditief aangeboden op 
dezelfde wijze als tijdens het peilingsonderzoek. Elke beoordelaar beschikte 
over een cassetterecorder met koptelefoon en voor elke luistertoets is een 
cassettebandje met de luisterteksten en vragen samengesteld. 

Uit Tabel 3 van Bijlage 1 blijkt dat de omvang van de opgavenverzameling 
voor een onderwerp vaak te groot is om deze in zijn geheel aan beoordelaars 
voor te leggen. De beoordelaars kregen meestal een selectie uit de beschikbare 
opgavenverzamelingen voorgelegd. In eerste instantie zijn bij de selectie de 
opgaven verwijderd die extreem gemakkelijk of moeilijk zijn en daardoor niet 
zijn af te beelden op een vaardigheidsschaal met waarden tussen 100 en 400, 
evenals opgaven met relatief lage discriminatie-indices. Vervolgens zijn de 
opgaven naar moeilijkheidsgraad gerangschikt en zijn met gelijke onderlinge 
afstand opgaven uit de verzameling verwijderd en wel zodanig dat de 
resterende verzameling zowel naar inhoud als naar moeilijkheidsgraad 
representatief geacht mag worden voor de totale beschikbare opgaven
verzameling. 

Voor het onderzoek naar de stabiliteit van standaarden over verschillende 
opgavenselecties (zie paragraaf 4.5) zijn voor vijf onderwerpen twee 
additionele versies samengesteld. Het betreft de onderwerpen grammatica, 
stijl, taalbeschouwing, zinsontleding en woordbenoeming en naslagwerken. 
Voor deze onderwerpen zijn naast de - wat betreft moeilijkheidsgraad -
representatieve versie (versie A), ook een relatief gemakkelijke (versie B) en 
een relatief moeilijke versie (versie C) samengesteld. Gestreefd is steeds naar 
een verzameling van ongeveer 25 opgaven per onderwerp. In deze paragraaf 
worden alleen de resultaten op de representatieve versie (A) gerapporteerd. De 
resultaten op de experimentele versies B en C worden in paragraaf 4.5 
beschreven. Tabel 3.14 geeft een overzicht van de onderwerpen die aan 
beoordelaars zijn voorgelegd, verdeeld over drie groepen beoordelaars. 
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Tabel 3.14 
Verdeling van onderwerpen voor Nederlandse taal over drie groepen 
beoordelaars en het aantal aan beoordelaars voorgelegde opgaven 

groep 1 
argumentatief lezen (24) 
beschouwend lezen (24) 
directief lezen (15) 
fictioneel lezen (24) 
rapporterend lezen (22) 

naslagwerken A (30) 

grammatica B (26) 
stijl C (*) 
taalbeschouwing B (25) 
zinsontleding en 
woordbenoeming C (25) 

groep 2 
argumentatief luisteren (21) 
beschouwend luisteren (18) 
directief luisteren (21) 
fictioneel luisteren (16) 
rapporterend luisteren (20) 

kaartlezen (23) 

naslagwerken B (23) 
grammatica A (36) 
stijl A (25) 

interpunctie (24) 

taalbeschouwing C (25) 
zinsontleding en 
woordbenoeming B (25) 
woordbegrip (22) 

groep 3 
tabellen en grafieken (27) 
spelling (25) 
naslagwerken C (23) 
grammatica C (26) 
taalbeschouwing A (25) 
zinsontleding en 
woordbenoeming A (26) 
stijl B (25) 

(*) vanwege fouten in de samenstelling van het opgavenboekje is deze versie niet bij verdere 
analyses betrokken J 

3.3.3 Resultaten 

De standaard minimum voor de onderwerpen van het leerstofdomein 
Nederlandse taal 

Figuur 3.7 laat de mediaan, interkwartielrange en range van oordelen zien uit 
de derde beoordelingsfase voor Nederlandse taal. Daarnaast is in de figuur 
ook de positie weergegeven van de laagste P50-waarden in de verschillende 
opgavenverzamelingen die zoals eerder is aangegeven de laagst mogelijke 
score van de beoordelaars markeert. Er zijn binnen het leerstofdomein 
Nederlandse taal geen onderwerpen waarvoor de standaard minimum niet 
bepaald is doordat 50% of meer beoordelaars hun oordeel laten samenvallen 
met de laagst mogelijke score. Voor de meeste vaardigheidsschalen ligt de 
laagste ^50-waarde van de aangeboden opgavenverzameling ook duidelijk 
beneden de vaardigheidsscore van de leerlingen op percentiel 5. Voor het 
onderwerp Lezen van directieve teksten (DIR) valt dit schaalpunt samen met 
het niveau van leerlingen op percentiel 10 en voor Woordbegrip (WBG) met 
het niveau van leerlingen op percentiel 5. 
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Figuur 3.7 
Mediaan en interkwartielrange (<—^->) en range van oordelen (•) voor de 

standaard minimum op de vaardigheidsschalen voor Nederlandse taal met per 
schaal depositie van de laagste P50-waarde (*) van de opgavenverzameling 

Uitgaande van de mediaan van de oordelen wordt de standaard minimum 
binnen het cluster Lezen alleen bij het onderwerp Lezen van argumentatieve 
teksten (ARG) door het beoogde percentage leerlingen bereikt. Voor drie 
onderwerpen ligt deze standaard tussen percentiel 10 en 25, terwijl de 
standaard minimum voor Lezen van rapporterende teksten (RAP) slechts door 
ongeveer twee derde deel van de leerlingen wordt bereikt. Niet duidelijk is in 
hoeverre dit effect is veroorzaakt door het feit dat deze schaal de eerste is 
geweest die de beoordelaars na de introductie is voorgelegd. Op basis van de 
mediaan wordt binnen het cluster Luisteren bij de onderwerpen Luisteren naar 
fictieve teksten (FIC) en Luisteren naar rapporterende teksten (RAP) de 
standaard minimum door 90% of meer leerlingen bereikt. Op de andere 
onderwerpen is de afstand tussen het niveau van de standaard minimum en 
percentiel 90 kleiner dan 10%. Binnen het cluster Ondersteunende 
taalactiviteiten ligt de mediaan van de oordelen voor de standaard minimum 
bij de meeste onderwerpen in de buurt van percentiel 10, zodat hiervoor geldt 
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dat het gewenste vaardigheidsniveau voor deze standaard min of meer door 
het beoogde percentage leerlingen wordt bereikt. Bij de onderwerpen 
Woordbgerip (WBG) en Zinsontleding en woordbenoeming (ZWB) ligt de 
mediaan voor de standaard minimum bij percentiel 25. Binnen het cluster 
Informatieverwerking valt de mediaan voor de standaard minimum voor 
Hanteren van naslagwerken (NSL) in het gearceerde gebied. Deze standaard 
wordt dus volgens een meerderheid van de beoordelaars door het beoogde 
percentage leerlingen bereikt. Bij de andere twee onderwerpen ligt de mediaan 
voor het gewenste niveau bij percentiel 25. 

Voor 6 à 7 onderwerpen ligt de mediaan van de oordelen voor de standaard 
minimum bij percentiel 25. In deze gevallen kan men zeggen dat naar het 
oordeel van de helft of meer beoordelaars het gewenste vaardigheidsniveau bij 
onvoldoende leerlingen in het basisonderwijs is gerealiseerd. Maar bij de 
meeste schalen ligt de mediaan van de oordelen op het voor deze groep 
leerlingen beoogde niveau of althans daar dicht in de buurt. 

De standaard voldoende voor de onderwerpen van het leerstofdomein 
Nederlandse taal 

In Figuur 3.8 is voor alle onderwerpen de mediaan, interkwartielrange en 
range van oordelen voor de standaard voldoende weergegeven. Volgens de 
definitie zou dit vaardigheidsniveau door 70-75% van de leerlingen bereikt 
moeten worden. De doelgroep voor de standaard voldoende wordt dus 
gevormd door de leerlingen tussen percentiel 25 en 30. Het feitelijke 
vaardigheidsbereik van deze leerlingen is in de figuur grijs gemarkeerd. De 
standaard wordt bereikt als het oordeel binnen of links van dit gebied ligt. 
Oordelen rechts van dit gebied geven aan dat de standaard hoger ligt dan het 
gerealiseerde niveau. 

Voor alle onderwerpen kon de standaard voldoende zonder restricties worden 
bepaald. Er zijn geen vaardigheidsschalen waarbij het oordeel van 50% of 
meer beoordelaars samenvalt met de laagste />50-waarde of de hoogste P80-
waarde van de voorgelegde opgavenverzameling. Figuur 3.8 laat zien dat voor 
geen enkel onderwerp de mediaan van de oordelen in of links van het grijs 
gemarkeerde gebied ligt. Voor alle onderwerpen geldt dus dat het 
vaardigheidsniveau van de leerlingen tussen percentiel 25 en 30 beneden het 
door de beoordelaars gewenste niveau ligt. 
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Figuur 3.8 
Mediaan en interkwartielrange ( ^ ) en range van oordelen (•) VOOr de 
standaard voldoende op de vaardigheidsschalen voor Nederlandse taal 

Binnen het clusters Lezen en Luisteren wordt de standaard voldoende meestal 
door h o o g s t d e h e ] f t v a n d e l e e r ] i n g e n b e r d k t ; ^ e n i g e u . z 

onderwerp Luisteren naar rapporterende teksten. Extreem hoog ligt ook hier 
^standaard voldoende voor het onderwerp Lezen van rapporterende tekZ, 
mogelijk het gevolg van het feit dat dit onderwerp als eerste is beoordeeld 
Binnen het cluster Ondersteunende taalactiviteiten komt het gewenste 
vaardigheidsniveau op de onderwerpen Grammatica (GRM), Spelling (SPL) 
en Taalbeschouwing (TLB) nog dicht in de buurt van het bereikte 
vaardigheidsniveau van de referentiegroep. Op de andere onderwerpen liggen 
de beoogde vaardigheidsniveaus voor de meeste beoordelaars boven het 
niveau van de gemiddelde leerling (score 250). De algemene conclusie voor 
het leers tofdomein Nederlandse taal is dat in het basisonderwijs de door de 
beoordelaars opgestelde standaarden voldoende door te weinig leerlingen 
wordt bereikt. De standaard beweegt zich om het vaardigheidsniveau van de 
gemiddelde leerling in plaats van binnen het vaardigheidsbereik van 
leerlingen tussen percentiel 25 tot 30. 
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De standaard gevorderd voor de onderwerpen van het leerstofdomein 

Nederlandse taal 

In Figuur 3.9 zijn voor alle onderwerpen de mediaan, interkwartielrange en 
range van oordelen afgebeeld. Daarnaast is de hoogste P80-waarde uit de 
opgavenverzameling afgebeeld, omdat dit de hoogste score is die beoordelaars 
konden noteren. Het niveau van deze standaard is door een beoordelaar niet 
bepaald wanneer zijn oordeel samenvalt met de hoogste P80-waarde uit de 
opgavenverzameling. In dat geval immers valt beheersing van de moeilijkste 
opgave uit de voorgelegde opgavenverzameling nog binnen de termen van de 
kerndoelen voor het basisonderwijs. Wanneer 50% of meer beoordelaars een 
oordeel uitspreken dat samenvalt met de hoogste P80-waarde dan zou de 
standaard gevorderd als onbepaald beschouwd kunnen worden. Maar er zijn 
geen vaardigheidsschalen waarbij dit criterium van toepassing is. 
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Figuur 3.9 
Mediaan en interkwartielrange (—i—) en range van oordelen (•) voor de 

standaard gevorderd op de vaardigheidsschalen voor Nederlandse taal met 
per schaal de hoogste P80-waarde in de opgavenverzameling (*) 
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Tabel 3.15 
Percentage opgaven per onderwerp waarvoor goede beheersing binnen de 

termen van de kerndoelen van het basisonderwijs valt 

cluster lezen 

onderwerp 

% opgaven 
ARG 

58 
BES 

83 
DIR 

80 
FIC 

80 
RAP 

86 
cluster luister 

onderwerp 

% opgaven 

en 

ARG 

81 
BES 

83 
DIR 

86 
FIC 

56 
RAP 

90 
cluster ondersteunende taalactiviteiten 
onderwerp GRM INT 
% opgaven 97 92 

SPL 

88 
STY 

92 
TLB 

84 
WBG 

41 
ZWB 

96 
cluster informatieverwerking 
onderwerp KRT 
% opgaven 74 

NSL 

80 
TAB 

86 

Voor de meeste onderwerpen ligt de standaard gevorderd tussen percentiel 75 
en 90. Dat wil zeggen dat 10 - 25% van de leerlingen in het basisonderwijs 
een vaardigheidsniveau bereikt dat de kerndoelen voor het basisonderwijs 
volgens de beoordelaars overstijgt. In Tabel 3.15 is voor ieder onderwerp het 
percentage opgaven vermeld waarvoor geldt dat een goede beheersing het 
niveau van de kerndoelen voor het basisonderwijs niet overstijgt. Voo°r 16 van 
de 20 onderwerpen geldt dat minstens 80% van de opgaven aan dit criterium 
voldoet. Bij Woordbegrip (WBG) geldt dit criterium echter voor slechts 41% 
van de opgaven. De opgavenverzameling voor dit onderwerp bevat dus 
relaüef veel opgaven waarvan goede beheersing volgens de beoordelaars 
buiten de termen van de kerndoelen basisonderwijs vallen. In iets mindere 
mate geldt dat ook voor de onderweipen Lezen van argumentatieve teksten 
(ARG) en Luisteren naar fictionele teksten (FIC). Maar de meeste opgaven-
verzamehngen bevatten voldoende opgaven die naar moeilijkheidsgraad een 
adequate afspiegeling vormen van het voor de kerndoelen relevante 
vaardigheidsbereik. 

3.3.4 Conclusie 

Voor de meeste onderwerpen van het leerstofdomein Nederlandse taal geldt 
dat de standaard minimum wordt bereikt door het beoogde percentage 
leerlingen of daar althans niet te veel van afwijkt. Voor zes à zeven 
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onderwerpen ligt de standaard in de buurt van de vaardigheidsscore die 
correspondeert met het vaardigheidsniveau van de leerlingen op percentiel 25. 
De standaard voldoende wordt daarentegen voor vrijwel alle onderwerpen bij 
duidelijk te weinig leerlingen gerealiseerd. Slechts voor een drietal onder
werpen komt de standaard voldoende in de buurt van de vaardigheidsscore 
van leerlingen op percentiel 30. Voor de meeste onderwerpen geldt dat 
beoordelaars de opgavenverzameling in belangrijke mate naar moeilijkheids
graad valide beoordelen voor de kerndoelen basisonderwijs. De opgaven
verzameling voor het onderwerp Woordbegrip (WBG) bevat duidelijk teveel 
opgaven die buiten de termen van de kerndoelen voor het basisonderwijs 
vallen. 

3.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten gepresenteerd van het standaarden-
onderzoek voor de leerstofdomeinen rekenen/wiskunde, muziek en 
Nederlandse taal. Een duidelijke conclusie is dat voor alle drie de vakgebieden 
het beoogde niveau voor de standaard voldoende bij de meeste onderwerpen 
zo hoog ligt, dat minder dan de beoogde 70 - 75% van de leerlingen dit 
vaardigheidsniveau bereikt. Te weinig leerlingen bereiken daarmee volgens de 
beoordelaars een voldoende niveau van beheersing van de kerndoelen 
basisonderwijs. 

Een soortgelijke conclusie geldt bij muziek ook voor de standaard minimum. 
Binnen de andere leerstofdomeinen is de discrepantie tussen het beoogde en 
bereikte niveau voor de standaard minimum minder groot. Voor de meeste 
onderwerpen geldt dat de opgavenverzameling weinig opgaven bevat die het 
niveau van de kerndoelen voor het basisonderwijs overstijgen. Niettemin zijn 
er op deze regel ook uitzonderingen en vinden beoordelaars voor een aantal 
onderwerpen dat een aanmerkelijke proportie opgaven wat moeilijkheidsgraad 
betreft, buiten de kerndoelen vallen. 

In dit hoofdstuk zijn de standaarden slechts op globaal niveau gepresenteerd. 
In de verschillende PPON-balansen (Bokhove, Van der Schoot & Eggen, 
1996; Van Weerden & Veldhuijzen, 1995; Sijtstra, 1997) is in meer detail 
over deze standaarden gerapporteerd, waarbij ook met voorbeeldopgaven is 
aangegeven wat van leerlingen op verschillende niveaus wordt verwacht. Ook 
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in de meer recente balansrapportages voor rekenen/wiskunde (Janssen, Van 
der Schoot, Hemker & Verhelst, 1999) en voor muziek (Van Weerden & 
Veldhuijzen, 2000) zijn deze standaarden opgenomen. 

De standaarden zijn vastgesteld op basis van opgavenverzamelingen die aan 
de kerndoelen basisonderwijs zijn gerelateerd. Daarmee expliciteren de 
standaarden de kerndoelen en geven zij aan wat leerlingen moeten kunnen, 
welke opgaven zij moeten kunnen maken of welke problemen zij moeten 
kunnen oplossen, wil er sprake zijn van voldoende of minimale beheersing 
van de kerndoelen. Met de standaard gevorderd wordt daarnaast ook 
aangegeven wat buiten de termen van de kerndoelen valt. 
In de balansen voor de derde peilingen rekenen/wiskunde einde en medio 
basisonderwijs (Janssen, Van der Schoot, Hemker & Verhelst, 1999; 
Noteboom, Van der Schoot, Janssen & Veldhuijzen, 2000) is getracht om 
doelaspecten te definiëren op basis van de hiërarchisch naar moeilijkheids
graad geordende opgavenverzamelingen. De beschrijving van de inhoud van 
een standaard overstijgt daarmee het niveau van de concrete opgaven en kan 
dan worden beschreven in termen van een of meerdere typen problemen of 
doelaspecten. De hiërarchische ordening van deze doelaspecten naar 
moeilijkheidsgraad leidt tot een ontwikkelingslijn voor een vaardigheid, 
onderwerp of kerndoel en daarmee tot een inhoudelijke beschrijving van die 
kennis die voor een standaard wordt vereist. Daarmee is een explicitering van 
het kerndoel bereikt en kunnen de kerndoelen nauwkeuriger worden 
beschreven. 

Deze uitwerking van doelaspecten naar standaarden benadert ook het voorstel 
van Pellegrino, Jones en Mitchell (1999). Zij presenteren in appendix D 
'Exploring New Models for Achievement-Level Setting ' een alternatief model 
van 'achievement-level setting' voor de ernstig gekritiseerde NAGB-
procedure. Zij stellen een model voor ' . . . in which judgments focus on 
aggregates of student performance data, rather than on the accumulation of 
many item-level judgments (...) and on the use of comparative data to help 
ensure the reasonableness of the results' (p. 256). Zij stellen concreet voor om 
op basis van een analyse van een gekalibreerde opgavenverzameling 
'behavioral anchor descriptions of aggregated student performance' te 
ontwikkelen en dat is precies wat onze doelaspecten inhouden. Deze 
doelaspecten zouden eventueel in het standaardenonderzoek betrokken 
kunnen worden, maar in principe gebeurt dat al door de deskundige 
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beoordelaar. Hij krijgt weliswaar een concrete opgave voorgelegd, maar in het 
algemeen worden deze door beoordelaars toch beschouwd als een representant 
van een type en daarmee van een doelaspect. 

Met de doelaspecten beschikken we naast een psychometrische ook over een 
inhoudelijke explicitering van de standaarden. Zij kunnen nu vertaald worden 
naar leerstandaarden zoals dat door de Onderwijsraad (1999) is voorgesteld. 
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4 Onderzoek naar aspecten van methode en procedure 

Aan het einde van hoofdstuk 1 hebben we een zestal vragen geformuleerd die 
in of naar aanleiding van het standaardenonderzoek onderwerp van onderzoek 
zijn geweest. De eerste vraag heeft betrekking op de eigen ervaringen van de 
beoordelaars in het standaardenonderzoek. Centraal staat daarbij de vraag of 
beoordelaars het idee hebben dat met de toegepaste methode en procedure 
standaarden zijn vastgesteld zoals zij die ook hebben bedoeld. Hun mening is 
met een schriftelijke enquête geïnventariseerd die direct na ieder onderzoek de 
beoordelaars is toegestuurd. De resultaten op deze enquête worden in 
paragraaf 4.1 beschreven. De tweede vraag betreft de effecten van procedurele 
aspecten van het standaardenonderzoek. Deze worden beschreven in de 
paragrafen 4.2 en 4.3, waarbij het dan gaat om de vraag welke invloed de 
discussie in de tweede beoordelingsfase en de presentatie van additionele 
informatie in de derde beoordelingsfase hebben gehad op het niveau van de 
standaarden (paragraaf 4.2) en op de spreiding van de oordelen (paragraaf 
4.3). De effecten van achtergrondkenmerken van beoordelaars op het niveau 
van de standaarden, vraag drie, worden in paragraaf 4.4 gerapporteerd In 
hoeverre bepaalde selecties van deelverzamelingen van opgaven het niveau 
van de standaarden beïnvloeden is het onderwerp van de vierde vraag en 
daarover rapporteren we in paragraaf 4.5. Dit hoofdstuk sluiten we af met 
twee vergelijkende studies, respectievelijk gerelateerd aan de vragen vijf en 
zes. Het eerste onderzoek (paragraaf 4.6) betreft een vergelijkend onderzoek 
naar standaarden bepaald met de Angoff-methode en bepaald met de IRT-
methode. In het tweede onderzoek (paragraaf 4.7) worden de verkregen 
standaarden vergeleken met de CEB-resultaten. 

4.1 De evaluatie van de beoordelingsprocedure onder de beoordelaars 

4.1.1 Inleiding 

In de testtheorie heeft het begrip validiteit in zijn algemeenheid betrekking op 
de vraag in hoeverre de test meet wat ermee bedoeld wordt te meten en of de 
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sprong van testgedrag naar dat doel verantwoord is (Drenth & Sijtsma 1990) 
Analoog aan deze definitie heeft in het kader van het standaardenonderzoek ' 
het begrip validiteit betrekking op de vraag in hoeverre de procedure heeft 
geresulteerd in het aanwijzen van de beoogde niveaus, gegeven de definities 
van de standaarden (vgl. ook ACT, 1990). Daaruit vloeit direct de vraag voort 
in hoeverre de beoordelaars zelf van mening zijn dat de door hen vastgestelde 
standaarden ook inderdaad het door hen beoogde niveau reflecteren. De vraag 
in hoeverre op basis van de standaarden valide uitspraken kunnen worden 
gedaan over het gewenste beheersingsniveau van leerlingen in relatie tot de 
kerndoelen, heeft onder meer betrekking op de vraag welke evidentie er is dat 
het beoordelingsproces op een goede manier is verlopen. De status van de 
standaarden is in ieder geval afhankelijk van de mate waarin we erop kunnen 
vertrouwen dat goed geïnformeerde beoordelaars in een zorgvuldig opgezet 
beoordelingsproces tot de standaarden zijn gekomen. Door middel van een 
schriftelijke enquête is daarom onder de deelnemers geïnventariseerd of zij in 
voldoende mate zijn geïnformeerd over het doel en de achtergronden van het 
standaardenonderzoek, in hoeverre de beoordelingsmethode voldoende 
duidelijk was, en in hoeverre zij zelf vertrouwen hebben in de standaarden en 
bij herhaling denken tot hetzelfde oordeel te komen. De laatste vraag is in dit 
geval van belang, omdat beoordelaars natuurlijk hebben ervaren dat hun 
oordelen voor de standaarden minimum en voldoende bij herhaling 
aanmerkelijk hoger lagen dan het feitelijke niveau van de referentiegroepen 
voor deze standaarden. Uit reacties van de beoordelaars tijdens de 
verschillende beoordelingssessies bleek ook dat men zich realiseerde dat er 
waarschijnlijk keuzes gemaakt zouden moeten worden als men de onderwijs
doelen zou willen afstemmen op het gewenste niveau. Een andere 
mogelijkheid is echter dat men zich achteraf realiseert te optimistisch 
geoordeeld te hebben en bij een herhaling lagere eisen zou gaan stellen 

4.1.2 Methode 

Een tot twee weken na een standaardenonderzoek is aan de beoordelaars een 
schriftelijke enquête toegestuurd voor de evaluatie van het beoordelings
proces. Voor beoordelaars die na drie weken niet hadden gereageerd volgde 
nog een rappel. De enquête voor het standaardenonderzoek voor rekenen/-
wiskunde is opgenomen in Bijlage 3. De enquêtes van de standaarden-
onderzoeken voor muziek en Nederlandse taal zijn identiek, met dien 
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verstande dat in de enquête voor Nederlandse taal vragen die betrekking 
hebben op de Angoff-methode niet voorkomen. De Angoff-methode is& 

namelijk niet toegepast bij het standaardenonderzoek voor Nederlandse taal. 

4.1.3 Resultaten 

De resultaten op de enquête zijn in Tabel 4.1 bij elkaar gezet. In totaal is de 
respons op de enquêtes 90%. 

De introductie op het onderzoek 

Vrijwel alle beoordelaars geven aan in de introductie op het onderzoek 
voldoende duidelijk geïnformeerd te zijn over het doel en de achtergronden 
van het onderzoek. Diegenen die deze vraag negatief hebben beantwoord, 
geven als toelichting dat hen een en ander pas echt duidelijk werd tijdens het 
beoordelingsproces zelf. Zij doelen daarbij echter niet zozeer op het doel en 
de achtergronden van het onderzoek, maar op achtergrondkennis omtrent de 
beoordelingsmethode. We mogen er daarom van uitgaan dat uiteindelijk alle 
beoordelaars naar hun eigen oordeel voldoende zijn geïnformeerd. Ook de 
omschrijvingen van de standaarden zijn voor bijna alle deelnemers voldoende 
duidelijk. Enkele beoordelaars geven aan dat de omschrijvingen weliswaar 
duidelijk zijn, maar dat het toepassen van de standaarden moeilijk was. 
Sommige beoordelaars merken op dat er soms verschil van interpretatie optrad 
met andere beoordelaars. Met name zou dat zijn gebleken tijdens de discussie
fase voor de eerste onderwerpen. Deze bevinding is juist. Het kwam inderdaad 
voor dat de onderzoeksleider in deze fase om nadere uitleg werd gevraagd of 
dat beoordelaars elkaar in dit opzicht corrigeerden. Dankzij de discussiefase in 
het beoordelingsproces bleef de reikwijdte van dit probleem beperkt tot de 
eerste oordelen voor het eerste onderwerp dat aan de beoordelaars is 
voorgelegd. 

Vergelijking van methoden 

De beoordelaarspanels voor rekenen/wiskunde en muziek hebben zowel 
geoordeeld volgens de Angoff-methode als volgens de IRT-methode (vgl 
paragraaf 3.1 en 3.2). Wat de Angoff-methode betreft, zijn de beoordelaars 
vrij algemeen van oordeel dat zij na de introductie en oefening voldoende 
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Tabel 4.1 
Resultaten op de schriftelijke enquêtes onder beoordelaars uit het 

basisonderwijs (bao) en andere deskundigen (desk) voor de standaarden-
onderzoeken rekenen/wiskunde, muziek en Nederlandse taal (% beoordelaars) 

vragen 

rekenen/ 

wiskunde 

bao desk 
Doel en achtergronden waren 
duidelijk 100 100 

Is de omschrijving van de standaard duidelijk? 

minimum 93 89 

voldoende 96 89 

gevorderd 93 84 

Is de Angoff-methode duidelijk 93 95 

Is de IRT-methode duidelijk 68 84 

voorkeur voor Angoff-methode 36 32 

voorkeur voor IRT-methode 50 58 
geen voorkeur 14 m 

De 2e beoordelingsfase is 

belangrijk en van invloed 64 58 

belangrijk, maar geen invloed 21 26 

niet belangrijk 14 16 
De 3e beoordelingsfase is 

belangrijk en van invloed 46 47 

belangrijk, maar geen invloed 39 32 

niet belangrijk 14 21 

vertrouwen in de standaarden 89 79 

zelfde oordeel bij herhaling 79 58 

voldoende tijd voor beoordelen 100 62 

aantal beoordelaars 28 21 

respons op de enquête (aantal) 28 19 

muziek 

bao desk 

91 

100 73 

100 82 

100 82 

100 

75 

82 

82 

63 18 

37 27 

0 55 

75 

13 

13 

25 

75 

0 

55 

36 

9 

18 

55 

27 

88 55 

75 64 

ICH) 73_ 

11 11 
8 11 

Nederlandse 

taal 

bao desk 

94 

100 

100 

100 

nvt 

82 

nvt 

nvt 

nvt 

39 
33 

96 

100 

100 

96 

nvt 

76 

nvt 

nvt 

nvt 

91 96 

6 0 

3 4 

42 44 

55 48 

3 8 

94 76 

79 84 

94 80_ 

28 

25 

totaal 

94 

96 

94 

92 

77 

35 

47 

18 

77 

15 

9 

41 

48 

11 

83 

75 

87 

138 

124 

duidelijk over de methode waren geïnformeerd. De wijze waarop bij de IRT-
methode opgaven in combinatie met de vaardigheidsverdeling op de vaardi-
heidsschalen afgebeeld kunnen worden, is voor de meeste beoordelaars een& 

volstrekt nieuwe en onbekende benadering. De IRT-methode wordt dan ook 
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moeilijker gevonden en verschillende beoordelaars geven aan dat de geboden 
oefening voor hen onvoldoende was. Gaandeweg het onderzoek raakte men 
overigens snel vertrouwd met de methode. De ervaring wees uit dat 
beoordelaars, eenmaal bezig, snel duidelijkheid kon worden verschaft, hetzij 
door medebeoordelaars, hetzij door de onderzoeksleiders. 
Ongeveer de helft van de beoordelaars voor het standaardenonderzoek 
rekenen/wiskunde heeft een voorkeur voor de IRT-methode, en een derde deel 
voor de Angoff-methode. Bij muziek is er een duidelijk verschil tussen 
basisschoolleraren en andere deskundigen. Basisschoolleraren hebben in 
meerderheid een voorkeur voor de Angoff-methode, onder de andere 
deskundigen spreekt de helft geen voorkeur uit. Voor zover de voorkeur voor 
de IRT-methode beargumenteerd wordt, geeft men aan het een voordeel te 
vinden dat de opgavenverzameling in haar geheel bij de beoordeling wordt 
betrokken en dat de opgaven in volgorde van moeilijkheidsgraad worden 
aangeboden. Degenen die een voorkeur uitspreken voor de Angoff-methode, 
vinden dat deze methode beter aansluit bij hun onderwijspraktijk, hebben 
twijfels over de in de IRT-methode gepresenteerde relatieve moeilijkheids
graad van de opgaven of vinden het beter dat men zelf in de Angoff-methode 
de moeilijkheidsgraad van de opgaven kan bepalen. Ook bij Nederlandse taal 
twijfelde een enkeling aan de juistheid van de opgavenvolgorde op de IRT-
schalen '... ook al is die zo door veel leerlingen vastgesteld'. 

Het oordeel over de gelegenheid tot discussie 

De meeste beoordelaars (77%) zijn van oordeel dat de groepsdiscussies in de 
tweede beoordelingsfase van de IRT-procedure zinvol en belangrijk zijn. Over 
het algemeen waardeert men het overleg met collega's hoog. De meeste 
beoordelaars geven ook aan dat het overleg van invloed is geweest op de 
beoordelingen. Meestal voegt men daaraan toe dat die invloed toch beperkt is 
geweest of slechts betrekking heeft op een deel van de onderwerpen. Anderen 
zijn meer expliciet in de mededeling dat het geen invloed heeft gehad op hun 
oordeel, bijvoorbeeld omdat men het voor zichzelf niet juist vond om 
concessies te doen. Verschillende beoordelaars geven daarbij aan het 
belangrijk gevonden te hebben dat de groepen regelmatig van samenstelling 
wisselden. De discussies zorgen er volgens de beoordelaars voor dat men de 
gemaakte keuzes goed moet kunnen motiveren, dat men het eigen oordeel kan 
toetsen aan dat van anderen, dat het je sterkt in je vertrouwen wanneer 
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anderen een overeenkomstig oordeel hebben. De verplichting argumenten uit 
te wisselen zorgt voor blijvende alertheid en leidt tot zorgvuldige oordelen zo 
menen sommige beoordelaars. 

Zeker in de eerste beoordelingsronden kregen beoordelaars nnmschoots de 
tijd om met elkaar te overleggen, met name om hen in de gelegenheid te 
stellen over de interpretatie van standaarden en vaardigheidsschalen te 
overleggen. Later werd de discussietijd teruggebracht tot 15 à 20 minuten per 
onderwerp. Een aantal beoordelaars vindt die tijd te kort, maar men ziet wel in 
dat meer discussietijd niet tot andere of betere standaarden zou leiden en dat 
het risico aanwezig is zich in het detail te verliezen. 

Het oordeel over de additionele informatie 

In de derde beoordehngsfase zijn de beoordelaars geïnformeerd over de 
werkelijke vaardigheidsverdeling in de populatie in combinatie met de 
verdeling van de groepsoordelen uit de tweede beoordelingsfase Ook deze 
fase wordt door bijna 90% van de beoordelaars belangrijk gevonden, maar 
men geeft nu minder vaak aan dat deze informatie van invloed was op de 
oordelen. Verschillende beoordelaars zeggen de vergelijking vooral 
interessant gevonden te hebben en het telkens opnieuw spannend gevonden te 
hebben in hoeverre het eigen oordeel en het oordeel van de groep correspon
deerden met de werkelijke resultaten. Geconstateerde discrepanties waren -
zoals een beoordelaar het uitdrukte - soms schokkend, zonder dat men er 
aanleiding in zag het eigen oordeel bij te stellen. Wel geven verschillende 
beoordelaars aan dat de presentatie mogelijk van invloed is geweest op hun 
beoordelingen bij volgende onderwerpen. De regelmatig geconstateerde 
discrepanties tussen feitelijk en gewenst niveau, in het nadeel van het 
feitelijke niveau, was volgens sommige beoordelaars aanleiding om volgende 
beoordelingsprocedures in te gaan met niet te hoge verwachtingen. Sommige 
beoordelaars vonden het onjuist in dit stadium het eigen zorgvuldig over
wogen oordeel bij te stellen in de richting van het werkelijke prestatieniveau. 

Het vertrouwen in de standaarden 

De vraag of men het vertrouwen heeft dat de standaarden die zullen 
resulteren, bruikbaar zijn bij de interpretatie van peilingsresultaten in relatie 
tot de kerndoelen, wordt door 83% van de beoordelaars positief beantwoord. 
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Voor een aantal beoordelaars is de geconstateerde discrepantie tussen feitelijk 
en gewenst niveau aanleiding terughoudend te zijn in hun oordeel. De grootste 
aarzeling bestaat bij de vakgerichte specialisten voor muziek. Het feit dat het 
voor muziek het eerste grootschalige onderzoek is, de grote afstand tussen 
kerndoelen muziek en realiteit, en de aard en onbekendheid met de opgaven in 
het peilingsonderzoek, waren voor hen redenen de vraag negatief te 
beantwoorden. 

In totaal geeft 75% van de beoordelaars aan dat zij bij een herhaling van het 
standaardenonderzoek tot hetzelfde oordeel zouden komen. De vakgerichte 
deskundigen voor rekenen/wiskunde en muziek zijn in dit opzicht 
terughoudender dan de basisschoolleraren. Beoordelaars die deze vraag 
negatief hebben beantwoord, zouden hun oordelen naar beneden bijstellen, of 
zouden duidelijker keuzes willen maken en meer inhoudelijk willen 
beoordelen wat belangrijk is. Men ziet wel in dat het binnen de gegeven 
randvoorwaarden in het basisonderwijs niet gemakkelijk zal zijn de telkens 
terugkerende discrepantie tussen gewenst en feitelijk beheersingsniveau te 
overbruggen. In plaats van het bijstellen van het niveau van de standaarden 
zou de oplossing volgens sommige beoordelaars ook gezocht kunnen worden 
in het beperken van het aantal kerndoelen. 

Het tijdsaspect 

De vraag of er voldoende tijd beschikbaar was voor het geven van de 
verschillende oordelen wordt door bijna 90% van de beoordelaars positief 
beantwoord. Over het algemeen beantwoorden basisschoolleraren deze vraag 
vaker positief dan de andere deskundigen. Deze laatste vinden de tijd voor 
discussie en overleg vaak te kort. Wel vindt men over het algemeen de 
werkdruk erg hoog, maar zo merkt een beoordelaar op '... meer tijd geeft meer 
discussie maar geen andere inzichten'. 

Aan de beoordelaars is ook de vraag voorgelegd wat zij de sterke en zwakke 
kanten van de IRT-methode vinden. Door de ongestructureerdheid van de 
vraag hebben verschillende beoordelaars de vraag beantwoord op het niveau 
van de organisatie van het onderzoek. Over het algemeen zijn beoordelaars 
van mening dat de sterke kant van de procedure wordt gevormd door de 
verschillende beoordelingsfasen, waarbij sommigen het totale verloop in drie 
fasen waarderen en anderen specifieke aspecten er uitlichten. Het vaakst 
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noemt men echter het groepsoverleg en met name wordt daarbij gewaardeerd 
dat de groep regelmatig van samenstelling wisselde. Anderen benadrukten het 
belang van het kunnen vastleggen van het eigen oordeel voorafgaande aan het 
overleg. Ook het feit dat de groepen steeds zijn samengesteld uit beoordelaars 
met verschillende achtergronden wordt door verschillende beoordelaars als 
zeer positief ervaren. De zwakke kanten van het onderzoek waren de 
tijdsdruk, de hoeveelheid onderwerpen die beoordeeld moesten worden en -
daarmee samenhangend - soms de eentonigheid van het onderzoek. Maar dat 
betreft eerder organisatorische dan procedurele aspecten. 

4.1.4 Conclusie 

Meer dan 90% van de beoordelaars in de drie standaardenonderzoeken is van 
oordeel dat zij voldoende geïnformeerd zijn over het onderzoek en de 
standaarden. De IRT-methode blijkt voor de beoordelaars minder toegankelijk 
dan de Angoff-methode. Het is overigens een bekend gegeven dat de Angoff-
methode relatief gemakkelijk is te implementeren en onder meer ook om&die 
reden in het NAGB-onderzoek is toegepast (ACT, 1993). Het is echter niet zo 
dat voor respondenten die deze vraag negatief hebben beantwoord de IRT-
methode gedurende het gehele onderzoek onduidelijk bleef. Meestal «raft 
men aan dat de onduidelijkheid vooral bij het eerste te beoordelen onderwerp 
een rol kan hebben gespeeld. Feitelijk hadden deze beoordelaars graag meer 
oefening gehad alvorens met het feitelijke onderzoek was begonnen 
Vrijwel alle beoordelaars vonden zowel de groepsdiscussie als de presentatie 
van de groepsresultaten belangrijk. Men acht de invloed van de groeps
discussies op het oordeel groter dan van de presentatie van de groeps
resultaten. In het algemeen is het echter zo dat beoordelaars aangeven dat hun 
oordeel slechts bij een deel van de onderwerpen in geringe mate is aangepast 
Over de drie standaardenonderzoeken tezamen heeft 83% van de beoordelaars 
vertrouwen in de standaarden. Met name dit laatste aspect is van belang 
omdat beoordelaars dit oordeel afgeven nadat zij alle onderwerpen hebben 
beoordeeld en dus weten dat de standaarden over het algemeen aanmerkelijk 
hoger hggen dan de feitelijk bereikte resultaten. Relatief gezien is het 
vertrouwen in de standaarden het kleinst onder de groep deskundigen bij 
muziek. Dit probleem betreft echter meer de aansluiting van het peilings
instrumentarium voor muziek bij de kerndoelen muziek, dan de procedure 
zelf. 

102 



De meeste beoordelaars zouden bij herhaling van het standaardenonderzoek 
bij hun definitieve oordelen blijven, ook al zijn zij zich ervan bewust dat de 
standaarden vaak hoger uitvielen dan het feitelijk bereikte niveau. Anderzijds 
overweegt ongeveer een kwart van de beoordelaars achteraf de oplossing voor 
dit probleem te vinden in een lagere niveauaanduiding. 

4.2 Het effect van discussie en additionele informatie op het niveau 
van de standaarden 

4.2.1 Inleiding 

De beoordelingsprocedure voor het standaardenonderzoek bestaat steeds uit 
drie fasen. Nadat de beoordelaars in de eerste fase kennis hebben genomen 
van de opgavenverzameling en individueel voor iedere standaard een eerste 
oordeel hebben geformuleerd, worden zij in de tweede fase in de gelegenheid 
gesteld met elkaar in kleine groepen van vier à vijf personen te discussiëren 
over de eerste oordelen. Het doel van de discussiefase is tweeërlei. In de 
eerste plaats is er de verwachting dat indien beoordelaars in een later stadium 
hun oordelen moeten verantwoorden, het vaststellen van de standaarden 
zorgvuldiger zal plaatsvinden dan zonder een discussiefase. Een tweede doel
stelling van deze fase is beoordelaars te informeren omtrent de overwegingen 
die anderen tot hun keuzes hebben gebracht en hen in de gelegenheid te 
stellen binnen een breder scala van argumenten nieuwe keuzes te maken. 
Een beoordelaar heeft in deze fase alleen de oordelen van medebeoordelaars 
als referentie. Zowel de eerste als de tweede beoordeling worden immers 
gegeven op getransformeerde vaardigheidsschalen die niet informatief zijn ten 
aanzien van de vaardigheidsverdeling in de leerlingpopulatie. De verwachting 
is dat er, bij gebrek aan een extern referentiekader, in deze fase geen 
systematisch effect zal uitgaan op het gemiddelde niveau van de standaarden 
en dat een eventueel effect beperkt zal blijven tot een reductie van de 
spreiding van de oordelen. 

Een tweede analyse betreft het effect van de additionele informatie die in de 
derde beoordelingsfase wordt gepresenteerd op het niveau van de standaarden 
uit de tweede beoordelingsfase. Dit betreft informatie over de werkelijke 
vaardigheidsverdeling in de populatie en over de spreiding van de oordelen 
binnen het totale beoordelaarspanel. Een effect wordt in deze fase vooral 
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verwacht wanneer de discrepantie tussen het gewenste en het werkelijke 
niveau groot is. J 

4.2.2 Methode 

De analyse van de beide procedure-effecten betreft de verschilscores van de 
gepaarde oordelen uit de beoordelingsfasen 2 en 1 (2-1) en de beoordeling
e n 3 en 2 (3-2). De verschüscores van de oordelen uit de derde en eersre 
beoordehngsfase (3-1) geven het totale effect van de procedure op het 
gemiddelde niveau van de standaarden. In eerste instantie is getoetst of het 
gemiddelde van de verschilscores significant afwijkt van 0 
De betekenis die aan de grootte van een gemiddelde verschilscore gehecht kan 
worden, is mede afhankelijk van de spreiding van de verschilscores Naarmate 
deze spreiding geringer is, is het effect van de beoordelingsfase immers 
eenduidiger. Voor het analyseren van de effecten van de verschillende 
beoordehngsfasen op voorafgaande oordelen zijn daarom effectgrootten voor 
verschilscores berekend (Cohen, 1988, p. 48). De verschilscores Z worden 
bepaald uit het verschil van de oordelen uit een eerdere fase X en een 
volgende fase Y. Als maat voor de effectgrootte van de verschilscores d, is 
gebruikt de gemiddelde verschilscore (mz) gedeeld door de standaard-
afwijking van die verschilscores (sz). Bij de interpretatie van de verkregen 
effectgrootten volgen we de indeling van Cohen (1988, p. 24 e v ) die effect 

e g ; ° r 0 t Eff ' f ' °-5 " °-8 kWallflCeert ^ reSpeCÜeVeli* ^ m i d d e l m a t i g 
en groot Effectgrootten tussen -0.2 en +0.2 worden als verwaarloosbaar klem 
gekenschetst. Een positieve effectgrootte geeft aan dat het niveau van de latere 
standaard gemiddeld hoger ligt dan het niveau van de standaard uit een 
voorafgaande beoordelingsfase. Een negatieve effectgrootte resulteert 
wanneer de latere standaard gemiddeld lager ligt dan een eerdere. 

4.2.3 Resultaten 

Effecten oP het gemiddelde niveau van de standaarden voor rekenen/wiskunde 

In Tabel 1 van Bijlage 4 zijn per onderwerp de effectgrootten voor het 
verseht in gemiddeld niveau tussen de beoordehngsfasen weergegeven Tabel 
4.2 geeft daarvan een samenvattend overzicht. Bij de vergelijking van de 
oordelen uit de tweede beoordelingsfase met de oordelen uit de eerste 
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Tabel 4.2 
Verdeling van effectgrootten voor het verschil in gemiddeld niveau tussen de 
beoordelingsfasen 2-1, 3-1 en 3-2 voor de standaarden minimum, voldoende 

en gevorderd van het leerstofdomein rekenen/wiskunde 

»otte 

Minimum Voldoende Gevorderd 
effectgrc »otte 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 

0 

2-1 

0 

3-2 

0 

3-1 
>0.80 groot 0 3 2 0 1 

3-1 

0 

2-1 

0 

3-2 

0 0 
0.50- 0.79 middel 0 2 2 0 1 2 0 2 1 
0.20- 0.49 klein 1 3 2 3 2 2 3 4 5 
-0.19- 0.19 16 2 4 14 2 2 20 6 7 
-0.49 - -0.20 klein 12 5 6 11 7 7 6 4 6 
-0.79 - -0.50 middel 0 7 8 1 10 13 0 9 8 

<-0.80 groot 0 7 5 0 6 3 0 4 2 

beoordelingsfase (2-1) worden slechts in enkele gevallen statistisch 
significante effecten gevonden (zie Tabel 1 Bijlage 4). Het betreft dan vier 
onderwerpen voor de standaard minimum en drie onderwerpen voor de 
standaard voldoende, terwijl bij de standaard gevorderd geen statistisch 
significante effecten worden gevonden. Tabel 4.2 laat zien dat in deze fase bij 
alle drie de standaarden de absolute effectgrootte bij minstens de helft van de 
onderwerpen kleiner is dan 0.2 en als verwaarloosbaar klein kan worden 
aangemerkt. Bij de andere onderwerpen betreft het meestal een klein negatief 
effect. De groepsdiscussies blijken dus nauwelijks van invloed te zijn op het 
gemiddelde niveau van de standaarden rekenen/wiskunde en voor zover er al 
sprake is van een klein effect, betekent dat vrijwel steeds een kleine bijstelling 
van het gemiddelde oordeel naar beneden. 
Er is daarentegen wel een duidelijk effect van de presentatie van de 
additionele informatie in de derde beoordelingsfase op het oordeel uit de 
tweede fase. Voor alle standaarden geldt dat er nu bij de meeste onderwerpen 
een significant effect wordt gevonden (zie Tabel 1 Bijlage 4). In samenhang 
daarmee winnen de effectgrootten ook duidelijk aan betekenis: in de meeste 
gevallen is de effectgrootte nu matig of groot. Bij veel onderwerpen is de 
effectgrootte negatief, hetgeen erop wijst dat er een bijstelling naar beneden 
heeft plaatsgevonden, maar ook positieve effectgrootten die als matig of groot 
gekwalificeerd kunnen worden, komen voor. De richting van het effect is dus 
zeker niet als eenduidig te beschouwen. 
Het totale effect van de procedure op het gemiddelde eindoordeel voor de 
standaarden rekenen/wiskunde blijkt uit de vergelijking van het derde met het 
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eerste oordeel. In de meeste gevallen blijkt dit effect een directe afspiegeling 
te zijn van het effect dat door de presentatie van de werkelijke vaardigheids 
verdelingen met het groepsoordeel wordt bewerkstelligd. Niet verwonderlijk 
aangezien er nauwelijks effecten zijn gevonden van de tweede beoordeling' 
fase ten opzichte van de eerste. & 

Effecten op het gemiddelde niveau van de standaarden voor muziek 

De effectgrootten voor het verschil in gemiddeld niveau van de standaarden 
voor het leerstofdomein muziek zijn opgenomen in Tabel 2 van Bijlage 4 
Tabel 4.3 geeft daarvan weer een samenvattend overzicht Voor alle & 

standaarden voor muziek geldt dat de groepsdiscussies in de tweede 
beoordelmgsfase voor geen enkel onderwerp tot een significant effect op het 
gemiddelde oordeel heeft geleid. Ook nu blijkt het groepsoverleg dus niet van 
invloed te zijn op het gemiddelde oordeel voor een standaard. Significante 
effecten treden pas op wanneer de beoordelaars worden geconfronteerd met de 
werkelijke vaardigheidsverdeling in de leerlingpopulatie, in samenhang met 
de verdeling van de oordelen binnen de totale groep. Alhoewel in veel 
gevallen de effectgrootten negatief zijn en er dus een bijstelling naar beneden 
heeft plaatsgevonden, komen ook nu weer positieve effectgrootten voor en is 
de richting van het effect dus niet eenduidig. Het totale effect van de 
procedure op het gemiddelde oordeel voor een standaard, zoals dat blijkt uit 
de vergelijking van de oordelen van beoordelingsfasen 3 en 1, wordt opnieuw 
vrijwel volledig bepaald door het effect van de derde beoordelingsfase. 

Tabel 4.3 
Verdeling van effectgrootten voor het verschil in gemiddeld niveau tussen de 
beoordelingsfasen 2-1, 3-1 en 3-2 voor de standaarden minimum, voldoende 

en gevorderd van het leerstofdomein muziek 



Effecten op het gemiddelde niveau van de standaarden voor Nederlandse taal 

Tabel 4.4 geeft een overzicht van de effectgrootten voor het verschil in 
gemiddeld niveau tussen de verschillende beoordelingsfasen voor de 
standaarden Nederlandse taal. Tabel 3 van Bijlage 4 toont de afzonderlijke 
effectgrootten per onderwerp. 

Ook nu blijkt de overlegfase slechts in een enkel geval een significant effect te 
hebben op het gemiddelde oordeel voor een standaard. Voor ongeveer de helft 
van de onderwerpen is de effectgrootte echter verwaarloosbaar klein, voor de 
andere helft is de effectgrootte klein. Er is opnieuw pas sprake van duidelijke 
effecten op het gemiddelde oordeel in de derde beoordelingsfase. Ook nu zijn 
de meeste effectgrootten negatief en heeft er dus een bijstelling naar beneden 
plaatsgevonden. Maar ook positieve effectgrootten komen voor, zodat de 
richting van het effect niet eenduidig is. 

De richting van de effecten 

In het voorafgaande zagen we dat het gemiddelde niveau van de standaarden 
in sterke mate wordt beïnvloed door de presentatie van een vaardigheidsschaal 
waarop de vaardigheidsverdeling in de leerlingpopulatie met een aantal 
percentielscores wordt aangegeven en waarop informatie over de spreiding 
van de oordelen per standaard is afgebeeld (vgl. Figuur 2.3). In alle drie de 
onderzoeken bleek dat de richting van dit effect tussen onderwerpen varieert. 
Soms heeft de informatie geen effect, soms is het effect positief, vaak 

Tabel 4.4 
Verdeling van effectgrootten voor het verschil in gemiddeld niveau tussen de 
beoordelingsfasen 2-1, 3-1 en 3-2 voor de standaarden minimum, voldoende 

en gevorderd van het leerstofdomein Nederlandse taal 

>otte 

Minimum Voldoende Gevorderd 
effectgrt >otte 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 .3-1 

>0.80 groot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.50- 0.79 middel 0 2 2 0 0 1 0 0 0 
0.20- 0.49 klein 4 5 2 3 4 1 3 5 3 
-0.19- 0.19 10 3 5 11 5 6 11 7 9 
-0.49 - -0.20 klein 5 3 4 6 6 8 6 3 5 
-0.79 - -0.50 middel 1 4 5 0 2 3 0 2 2 

<-0.80 groot 0 3 2 0 3 1 0 3 1 
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negatief. Dat doet de vraag rijzen naar de controlerende variabele die de 
grootte en richting van het effect zou kunnen verklaren. Het feit dat de 
effecten zich voordoen wanneer de beoordelaars zijn geïnformeerd over het 
werkelijke vaardigheidsniveau van de leerlingen, doet vermoeden dat de 
gevonden effecten gerelateerd zullen zijn aan de afstand tussen het oordeel uit 
de tweede beoordelingsfase en het in werkelijkheid gerealiseerde niveau Het 
is te verwachten dat naarmate deze afstand groter is, de tendens om het 
oordeel bij te stellen in de richting van het werkelijke niveau ook groter zal 
zijn. Negatieve effectgrootten zijn dan het gevolg van een als te groot ervaren 
overschatting van het niveau voor een standaard in verhouding tot het 
werkehjk in de populatie gerealiseerde niveau. Positieve effectgrootten zullen 
eerder worden aangetroffen wanneer het niveau van een standaard een 
onderschatting blijkt te zijn van het werkelijke niveau. Ter illustratie zijn in 
Figuur 4.1 de effectgrootten van de verschilscores voor de beoordelingsfasen 
2 en 1 (A) en 3 en 2 (B) afgebeeld als functie van het gemiddelde oordeel uit 
respectievelijk fase 1 en fase 2. Het betreft de standaard voldoende voor de 
onderwerpen van het leerstofdomein rekenen/wiskunde. 
Figuur 4.1B laat duidelijk zien dat er sprake is van een negatief verband 
tussen de effectgrootten 3-2 en het gemiddelde oordeel in beoordelingsfase 2 
terwijl uit Figuur 4. IA blijkt dat een verband tussen de effectgrootten 2-1 en ' 
het gemiddelde oordeel in beoordelingsfase 1 afwezig is. In Figuur 4 IB is 
ook sprake van een omslagpunt in het teken van de effectgrootte: links van het 
omslagpunt zijn de effectgrootten positief en verhogen de beoordelaars het 
niveau van hun standaarden, terwijl rechts van het omslagpunt de effect
grootten negatief zijn en de beoordelaars het niveau van hun standaarden 
verlagen, waarb.j de mate van bijstelling afhankelijk is van de afstand tot het 
omslagpunt. Merk daarbij op dat dit omslagpunt in de buurt van schaalscore 
250 ligt en daarmee duidelijk boven het werkelijke vaardigheidsniveau van de 
leerlingen tussen percentiel 25 en 30. 

Voor elk van de leerstofdomeinen rekenen/wiskunde, muziek en Nederlandse 
taal is over de onderwerpen heen voor elke standaard de regressie bepaald en 
getoetst van effectgrootte 2-1 ten opzichte van het gemiddelde niveau van de 
standaard uit beoordelingsfase 1 en van effectgrootte 3-2 ten opzichte van het 
standaardgemiddelde uit beoordelingsfase 2. Tabel 4.5 bevat de parameter
schattingen van constante en helling voor de lineaire regressie van de effect
grootte op het gemiddelde oordeel voor de standaard uit fase 1 respectievelijk 
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Figuur 4.1 
Effectgrootten 2-1 als functie van het gemiddelde oordeel in beoordelingsfase 

1 (A) en effectgrootten 3-2 als functie van het gemiddelde oordeel in 
beoordelingsfase 2 (B) voor de standaard voldoende op de 

vaardigheidsschalen voor rekenen/wiskunde 

fase 2. Door de regressievergelijking op te lossen voor effectgrootte gelijk aan 
0 kan voor een standaard het omslagpunt op de vaardigheidsschaal worden 
bepaald, waar beneden het oordeel in positieve zin wordt bijgesteld en waar
boven in negatieve zin. In de tabel is ook een schatting van het percentage 
leerlingen opgenomen met vaardigheidsscore op of boven het omslagpunt. 
Voor alle drie de leerstofdomeinen geldt dat er geen significante parameters 
(p < .05) voor helling worden gevonden voor de regressie van de effect
grootten 2-1 op het gemiddelde oordeel voor de standaarden uit de eerste 
beoordelingsfase. Daarentegen blijken deze parameters voor de vergelijking 
tussen de effectgrootten 3-2 en het gemiddelde oordeel uit de tweede ronde in 
alle gevallen negatief en significant. 

De regressievergelijkingen waarbij de oordelen uit de tweede en derde 
beoordelingsfase zijn betrokken, zijn opgelost voor effectgrootte gelijk aan 0. 
Daaruit resulteert een score op de vaardigheidsschaal voor het omslagpunt van 
het teken van de effectgrootte. Op basis van de theoretische verdeling van de 
leerlingpopulatie op de vaardigheidsschaal (gemiddelde = 250 en standaard-
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Tabel 4.5 
Resultaten uit regressie-analyses voor de effectgrootten 2-1 ten opzichte van 
het gemiddelde oordeel uit beoordelingsfase 1 en voor de effectgrootten 3-2 

ten opzichte van gemiddelde oordeel uit beoordelingsfase 2 met oplossing van 
de regressievergelijking bij effectgrootte gelijk aan O 

vakgebied 
score bij 

proportie 

leerlingen 
en vergelijking 

tussen fase 
parameterschattingen effect-

grootte^ 
boven 

standaard 
vergelijking 

tussen fase constante helling p 

effect-

grootte^ deze score 
rekenen/wiskund 

minimum 
e 

2 - 1 0.2725 -0.0021 0.107 
minimum 3 - 2 4.0183 -0.0219 0.000 184 .908 
voldoende 2 - 1 0.5084 -0.0024 0.178 

.908 

voldoende 3 - 2 4.1350 -0.0176 0.000 235 .618 
gevorderd 2 - I 0.4384 -0.0015 0.242 
gevorderd 

muziek 
3 - 2 3.5923 -0.0121 0.000 296 .180 

minimum 2 - 1 -0.3309 0.0019 0.106 
minimum 3 - 2 1.6401 -0.0077 0.007 214 .763 
voldoende 2 - 1 -0.2855 0.0014 0.100 

.763 

voldoende 3 - 2 2.0411 -0.0077 0.003 263 .394 
gevorderd 2 - 1 -0.1924 0.0008 0.397 
gevorderd 3 - 2 3.3061 -0.0110 0.000 301 .153 

Nederlandse taal 
minimum 2 - 1 0.2789 -0.0018 0.481 
minimum 3 - 2 3.9503 -0.0207 0.000 191 .881 
voldoende 2 - 1 -0.1488 0.0003 0.906 

.881 

voldoende 3 - 2 3.9181 -0.0160 0.000 245 .536 
gevorderd 2 - 1 -0.3677 0.0011 0.600 

.536 

gevorderd 3 - 2 4.6673 -0.0155 0.000 300 .157 

afwijking = 50) kan voor deze schaalscore een percendelscore worden 
afgeleid. Voor zowel rekenen/wiskunde als Nederlandse taal ligt het 
omslagpunt voor het teken van de effectgrootte voor de standaard minimum 
dicht bij percendelscore 10, hetgeen correspondeert met de voor deze 
standaard beoogde proportie leerlingen. Deze beoordelaars tenderen er dus 
naar hun oordelen af te stemmen op het bereikte vaardigheidsniveau van de 
referentiepopulatie voor de standaard minimum. Dat ligt anders bij de 
standaard minimum voor muziek. Het omslagpunt voor de effectgrootte ligt 
hier b,j schaalscore 214. De beoordelaars passen hun oordeel wel aan maar 
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het omslagpunt ligt in dit geval hoger op de schaal dan bij rekenen/wiskunde 
en Nederlandse taal. 
Ook voor de standaard voldoende geldt dat de beoordelaars geneigd zijn hun 
oordeel en daarmee hun aspiratieniveau aan te passen aan de werkelijk 
bereikte resultaten, maar leggen daarbij een duidelijk hoger criterium aan. In 
alle drie de leerstofdomeinen ligt het omslagpunt voor het teken van de 
effectgrootte aanmerkelijk hoger dan de referentie voor deze standaard. De 
standaard voldoende zou bereikt moeten worden door 70-75% van de 
leerlingen. Wanneer beoordelaars hun oordeel op dit niveau zouden 
afstemmen, dan zou het omslagpunt moeten liggen binnen de scorerange 216-
224. Voor rekenen/wiskunde ligt het omslagpunt bij schaalscore 235 en dat 
betekent dat indien minder dan 62% van de leerlingen aan de standaard 
voldoet, de beoordelaars tenderen naar een lager niveau van de standaard, 
terwijl als meer dan 62% van de leerlingen aan de standaard voldoende 
voldoet het niveau van de standaard wordt verhoogd. Voor Nederlandse taal 
ligt dit percentage bij 54, terwijl dit bij muziek 40 is. 
Ook voor de standaard gevorderd vinden er in de laatste beoordelingsfase 
gerichte bijstellingen van het gewenste niveau plaats. Het omslagpunt voor 
deze standaard ligt bij alle vakgebieden ongeveer bij schaalscore 300. 

4.2.4 Conclusie 

In deze paragraaf is het effect beschreven van de beoordelingsfasen 2 en 3 op 
het gemiddelde oordeel voor de standaarden in drie leerstofgebieden. De 
effecten zijn voor de verschillende leerstofgebieden vergelijkbaar. 
Beoordelingsfase 2, waarbij beoordelaars in de gelegenheid worden gesteld in 
kleine, heterogeen samengestelde groepen te discussiëren over het eerste 
oordeel, blijkt nauwelijks van invloed te zijn op het gemiddelde niveau van de 
standaarden. Duidelijk meer invloed gaat uit van de presentatie van de 
werkelijke vaardigheidsverdeling in combinatie met het groepsoordeel. Er is 
onveranderlijk sprake van significante negatieve relaties tussen de effect
grootte voor het verschil tussen het derde en het tweede oordeel en het 
gemiddelde niveau van de standaard in de tweede beoordelingsfase. Overigens 
blijkt uit het omslagpunt voor het teken van de effectgrootte op de vaardig-
heidsschaal dat de beoordelaars zich slechts gedeeltelijk laten beïnvloeden 
door de referentieniveaus in de definities van de standaarden minimum en 
voldoende. Zeker waar het de standaard voldoende betreft, ligt dit omslagpunt 
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duidelijk hoger op de schaal dan het voor de standaarden gedefinieerde 
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per standaard de interkwartielranges van oordelen op de vaardigheidsschaal af 
te beelden (vgl. Figuur 2.4). De procedure is er primair op gericht dat iedere 
beoordelaar uiteindelijk tot een weloverwogen beslissing kan komen. In deze 
paragraaf onderzoeken we het effect van de verschillende beoordelingsfasen 
op de spreiding van de oordelen voor de leerstofdomeinen rekenen/wiskunde, 
muziek en Nederlandse taal. 

4.3.2 Methode 

Het effect van de beoordelingsfasen op de spreiding van de oordelen is 
onderzocht aan de hand van de ratio van varianties van oordelen uit de drie 
beoordelingsfasen. Door deze ratio uit te drukken in de variantie van een later 
oordeel ten opzichte van een eerder oordeel, is tegelijk de richting van het 
effect gegeven. Variantieratio's kleiner dan 1.00 duiden dan op een afname 
van de variantie binnen een later oordeel ten opzichte van een eerder oordeel 
en daarmee voor een toename in overeenstemming tussen beoordelaars. 
Omgekeerd geven variantieratio's groter dan 1.00 aan dat de overeenstemming 
tussen beoordelaars is afgenomen. Voor een overzichtelijke presentatie van de 
resultaten onderscheiden we drie categorieën variantieratio's. Wanneer de 
ratio kleiner of gelijk is aan 0.75 dan spreken we van een afname in de 
spreiding van de oordelen, bij ratio's tussen 0.75 en 1.25 van gelijkblijvende 
spreiding van oordelen en vanaf 1.25 van een toename in de spreiding van de 
oordelen. 

Met Hartley's F„» test (Winer, 1971, p. 206; SAS Institute, 1988, p. 945) is 
getoetst op homogeniteit van varianties tussen de verschillende 
beoordelingsfasen, waarbij F« de ratio is van de grootste ten opzichte van de 
kleinste variantie. Deze toets is echter weinig sensitief voor afwijkingen van 
homogeniteit van varianties, omdat F-tests daarvoor robuust zijn en alleen 
grote afwijkingen van belang zijn. Uit de verdeling van F™, (Winer, 1971, p. 
875) is af te leiden dat bij 30 vrijheidsgraden voor de vergelijking van twee 
varianties een ratio groter dan 2 moet worden bereikt, alvorens er sprake kan 
zijn van een significant effect (p < .05). In ons geval varieert het aantal 
vrijheidsgraden per onderwerp tussen 20 en 25, zodat een significant niveau 
pas wordt bereikt bij een ratio tussen 2 en 2.5. 
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4.3.3 Resultaten 

Effecten op de spreiding van oordelen voor de standaarden rekenen/wiskunde 

Tabel 1 uit Bijlage 5 bevat voor de variantieratio's uit de paarsgewijze 
vergelijkingen tussen de drie oordelen voor de standaarden rekenen/wiskunde 
Achtereenvolgens betreft dat de variantie van het tweede oordeel ten opzichte' 
van het eerste oordeel (2-1), de variantie van het derde oordeel ten opzichte 
van het tweede oordeel (3-2) en de variantie van het derde oordeel ten 
opzichte van het eerste oordeel (3-1). In Tabel 4.6 is de verdeling van de 
variantieratio's over de onderscheiden ratiocategorieën weergegeven 
Het effect van het groepsoverleg op de spreiding van de oordelen blijkt uit de 
variantieratio's van de tweede ten opzichte van de eerste beoordelingsfase (2-
1). Voor elke standaard geldt dat bij de meeste onderwerpen het groepsoverle* 
heeft geleid tot een reductie van de spreiding van de oordelen Bij een 
minderheid van de onderwerpen heeft het overleg geen effect op de spreiding 
en slechts m één geval (het betreft de standaard gevorderd voor het onderwerp 
Lijferen: optellen) is er een toename in spreiding. 

Het effect van de informatie die voorafgaande aan de derde beoordeling is 
gepresenteerd op de spreiding van de oordelen, is minder eenduidig dan het 
effect van het groepsoverleg. Bij ongeveer een op de drie onderwerpen is er 
sprake van een (verdere) reductie van de spreiding, maar er is nu vaker sprake 
van een toename in de spreiding van de oordelen. Bij zes onderwerpen is de 
variantie m de laatste fase voor de standaard voldoende meer dan verdubbeld' 
binnen het onderdeel Cijferen bij de onderwerpen 8 Aftrekken, 9 Vermenigvul
digen en 10 Delen en vervolgens bij de onderwerpen 12 Breuken: basiskennis 
en begrip, 22 Meten: tellen en aflezen van maateenheden en 25 Meten 
toepassingen. Er is voor deze onderwerpen een statistisch significant negatief 

Tabel 4.6 
Verdeling van variantieratio 's tussen de beoordelingsfasen voor de 

standaarden rekenen/wiskunde 

JUinimum_ Voldoende 

2-1 3-2 3-1 
Gevorderd 
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effect van de informatie op het gemiddelde niveau van de standaard 
voldoende gevonden (vgl. Tabel 1 Bijlage 4), maar desondanks is er toch een 
vrij grote discrepantie tussen beoogd en werkelijk vaardigheidsniveau (Figuur 
3.2). De beoordelaars hebben dus op basis van de additionele informatie hun 
oordeel wel naar beneden bijgesteld, maar zijn het onderling niet eens geweest 
over de mate waarin de standaard bijgesteld moet worden. 
Het effect van de beoordelingsprocedure als geheel op de spreiding van de 
oordelen blijkt uit de vergelijkingen tussen het eerste en laatste oordeel (3-1). 
De procedure leidt voor alle standaarden in de meeste gevallen tot een 
reductie van de spreiding. Voor de standaard minimum wordt alleen bij 
onderwerp 29 Meetkunde een toename in spreiding gevonden. In dit geval 
hebben sommige beoordelaars in de derde fase hun oordeel naar boven 
bijgesteld, omdat het eerste oordeel ver beneden het gerealiseerde niveau lag. 
Voor de standaard voldoende wordt bij 20 van de 29 onderwerpen een 
reductie van de spreiding gevonden en wordt bij 5 onderweipen een toename 
van de spreiding gevonden. Met uitzondering van onderwerp 8 betreft het 
dezelfde onderwerpen als waarvoor eerder een forse toename in spreiding is 
gevonden. Ten slotte wordt ook bij de standaard gevorderd voor de meeste 
onderwerpen een reductie in de spreiding van de oordelen gevonden. 
Toename in de spreiding komt bij vier onderwerpen voor. Bij drie van deze 
onderwerpen loopt deze toename parallel aan die voor de standaard 
voldoende. 

Effecten op de spreiding van oordelen voor de standaarden muziek 

Tabel 4.7 toont de verdeling van de variantieratio's van de oordelen in de drie 
beoordelingsfasen voor de onderwerpen van het leerstofdomein muziek. Tabel 
2 van Bijlage 5 bevat de ratio's per onderwerp. Vergelijken we het eerste en 
tweede oordeel voor de standaard minimum dan is er bij vijf van de acht 
onderwerpen sprake van een afname in de spreiding. Voor de standaard 
voldoende heeft het overleg bij de meeste onderwerpen geen effect gehad op 
de spreiding van de oordelen, terwijl voor de standaard gevorderd het overleg 
bij de helft van de onderwerpen tot een reductie in spreiding heeft geleid. Wel 
valt bij alle standaarden te constateren dat kennisname van de werkelijke 
resultaten in de derde beoordelingsronde bij de meeste onderwerpen tot een 
(verdere) reductie van de spreiding heeft geleid. Met name voor de standaard 
voldoende geldt dat het niet zozeer de discussiefase is geweest die de 
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Tabel 4.7 
Verdeling van variantieratio 's tussen de beoordelingsfasen voor de 

standaarden muziek 

Minimum Voldoende Gevorderd 
ratiocategorie 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 2-1 

4 

3-2 3-1 
< 0.75 reductie 5 5 6 1 5 6 

2-1 

4 6 6 
0.76- 1.24 2 2 2 6 2 1 4 2 2 

> 1.25 toename 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

beoordelaars dichter bij elkaar heeft gebracht, maar eerder de 
presentatie van de werkelijke vaardigheidsverdeling. Ondanks deze reductie in 
oordeelsvariatie is de overeenstemming tussen de beoordelaars gering, zoals 
de Figuren 3.4, 3.5 en 3.6 hebben laten zien. 
Uiteindelijk leidt de procedure bij muziek voor zes van de acht onderwerpen 
tot een duidelijke reductie in spreiding van de oordelen voor alle standaarden. 
Alleen bij de oordelen voor de standaard voldoende voor onderwerp Spreken 
over muziek 2 is er een toename in variantie bij de vergelijking tussen het 
eerste en derde oordeel. 

Effecten op de spreiding van oordelen voor de standaarden Nederlandse taal 

De verdeling van de variantieratio's tussen de beoordelingsfasen voor de 
standaarden van het leerstofdomein Nederlandse taal zijn in Tabel 4.8 
weergegeven. De variantieratio's per onderwerp zijn opgenomen in Tabel 3 
van Bijlage 5. 

De ontwikkeling van de varianties van de oordelen over de verschillende 
beoordelingsfasen is vergelijkbaar met die voor rekenen/wiskunde. De 
overlegfase leidt bij de standaarden minimum en voldoende bij meer dan de 

Tabel 4.8 
Verdeling van variantieratio 's tussen de beoordelingsfasen voor de 

standaarden Nederlandse taal 

Minimum Voldoende Gevorderd 

ratiocategorie 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 
<0.75 reductie 12 8 13 13 8 14 10 9 14 

0.76-1.24 8 6 4 7 8 5 9 7 5 

> 1.25 toename 0 6 3 0 4 1 1 4 l 
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helft van de onderwerpen tot een duidelijke reductie van de oordeelsvariatie 
en bij de standaard gevorderd bij de helft van de onderwerpen, terwijl 
anderzijds slechts bij één onderwerp en alleen bij de standaard gevorderd een 
toename in variantie wordt gevonden. Opmerkelijk is dat de in eerste instantie 
bereikte reductie in variantie voor de vaardigheidsschaal Tabellen en 
grafieken (TAB) na de presentatie van de werkelijke vaardigheidsschaal 
volledig teniet wordt gedaan, zodat de variantie in het eindoordeel gelijk is 
aan die van het eerste oordeel. Geconfronteerd met de werkelijke gegevens in 
de derde beoordelingsfase, stellen de beoordelaars in wisselende mate hun 
oordeel bij. Uiteindelijk resulteert de procedure als geheel bij 13 (standaard 
minimum) of 14 onderwerpen (standaarden voldoende en gevorderd) in een 
reductie van de oordeelsvariatie en slechts bij enkele onderwerpen in een 
toename in oordeelsvariatie. 

4.3.4 Conclusie 

Het percentage variantieratio's waarbij sprake is van reductie in oordeels
variatie (ratio < 0.75) over de procedure als geheel ligt voor alle standaarden 
tussen 60% en 80%. In de meeste gevallen heeft de procedure het gewenste 
effect gehad en is gedurende het beoordelingsproces de overeenstemming 
tussen beoordelaars toegenomen. Bij de vakgebieden rekenen/wiskunde en 
Nederlandse taal wordt de reductie vooral bereikt in de tweede beoordelings
fase in vervolg op de groepsdiscussies. De informatie die in de derde 
beoordelingsronde wordt verstrekt, verstoort soms de aanvankelijk bereikte 
reductie, omdat beoordelaars verschillen in de mate waarin zij de afstand 
tussen gewenst en gerealiseerd niveau willen verkleinen. Ook voor muziek 
leidt de procedure bij de meeste standaarden tot een reductie van de oordeels
variatie. Hier echter treedt het effect niet alleen op in de discussiefase, maar 
vooral wanneer de beoordelaars worden geïnformeerd over het werkelijke 
vaardigheidsniveau in de leerlingpopulatie in combinatie met de verdeling van 
de grensscores binnen het beoordelaarspanel. 

De bevinding bij de leerstofdomeinen rekenen/wiskunde en Nederlandse taal 
dat informatie over de werkelijke vaardigheidsverdeling in de leerling
populatie weinig of geen effect heeft op de spreiding van de oordelen is in 
overeenstemming met de bevinding van De Glopper (1988, p. 106 e.v.) dat 
dergelijke informatie niet zonder meer leidt tot minder variantie in de gestelde 
normen. Op grond van deze informatie zijn beoordelaars niet zomaar geneigd 
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hun oordeel als 'te streng' of 'te soepel' te beschouwen en tot gerichte 
bijstellingen te komen. Zelfs de toevoeging van informatie over de verdeling 
van de grensscores in de groep, zoals dat in dit onderzoek heeft plaats
gevonden, heeft niet een eenduidig reducerend effect op de spreiding van de 
oordelen. Soms is het tegendeel het geval, omdat sommige beoordelaars wel, 
maar andere met de gegeven informatie geen rekening willen houden. 

4.4 Effecten van achtergrondkenmerken van beoordelaars 

4.4.1 Inleiding 

Het doel van het standaardenonderzoek is voor elk van de standaarden 
minimum, voldoende en gevorderd een grensscore of een interval van 
grensscores te bepalen op de vaardigheidsschalen die op basis van peilings-
onderzoek in jaargroep 8 van het basisonderwijs zijn ontwikkeld. De grens
scores verwijzen naar een gewenst niveau van beheersing van de kerndoelen 
voor het basisonderwijs. Gegeven de grensscore, kan vervolgens worden 
vastgesteld welk deel van de populatie leerlingen aan de standaarden voldoet 
of, in het geval van de standaard gevorderd, welke opgaven eventueel het 
niveau van de kerndoelen voor het basisonderwijs overstijgen. Voor het vast
stellen van deze standaarden ontbreken externe criteria en wordt een beroep 
gedaan op een panel beoordelaars. In het onderzoek naar standaarden voor 
kerndoelen basisonderwijs is daarbij gekozen voor een panel dat deels bestaat 
uit leraren basisonderwijs en deels uit deskundigen die, als schoolbegeleider, 
Pabo-docent of als ontwikkelaar/onderzoeker indirect bij het onderwijs in het 
betreffende leerstofgebied zijn betrokken. 

Methoden waarbij voor het vaststellen van een grensscore een beroep moet 
worden gedaan op een panel beoordelaars, brengen noodzakelijkerwijs een 
subjectief element in de beoordeling en daarmee variabiliteit tussen 
beoordelaars. Fehrmann, Woehr en Arthur (1991) noemen als bronnen voor 
deze variabiliteit verschillen in opvattingen over bekwaamheid, verschillen in 
perceptie van feitelijke opgaven en verschillen in niveau van expertise van 
beoordelaars. Pearson en DiStefano (1993) komen tot de bevinding dat 
beoordelaars meer blijken af te gaan op hun eigen ervaring, intuïtie en opinie 
dan op vooraf opgestelde beoordelingskaders en de uitwerkingen die 
beoordelaars daarvan zelf hebben gegeven. 
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Hambleton (1978) en Shepard (1980) hebben eerder de aanbeveling gedaan 
om beoordelaarspanels voor het bepalen van grensscores te laten bestaan uit 
verschillende typen beoordelaars. Shepard (1980) wees erop dat in dat geval 
het onderzoek naar verschillen tussen typen beoordelaars een manier zou 
kunnen zijn om de validiteit van de standaarden te evalueren. Niettemin is 
slechts in een beperkt aantal studies aandacht geschonken aan dit aspect van 
het beoordelingsproces. Busch en Jaeger (1990) rapporteren enkele studies 
waaruit blijkt dat er dan meestal sprake is van een klein, statistisch niet-
significant effect van type beoordelaar op de gemiddelde grensscore. In hun 
eigen onderzoek vergelijken zij gemiddelden van standaarden op subtests uit 
National Teacher Examinations tussen basisschoolleraren en lerarenopleiders. 
Over het algemeen blijken standaarden van basisschoolleraren gemiddeld 
hoger te liggen dan die van opleiders, maar slechts in één geval was het 
verschil ook significant. Na groepsdiscussies in gemengde panels werden de 
verschillen kleiner. 

De Glopper (1988) vroeg docenten uit LBO, MAVO en HAVO/VWO naar 
het minimaal wenselijke prestatieniveau van leerlingen aan het einde van de 
eerste fase van het voortgezet onderwijs voor algemene kwaliteit, spelling, 
interpunctie en zinsbouw en woordkeus van vier schrijfopdrachten. De leraren 
gaven vier oordelen: een per schooltype en een oordeel over het gewenste 
communale minimumniveau. De verwachting was dat het niveau van de 
normen zou samenhangen met het schooltype waaraan de leraar/ beoordelaar 
verbonden was. Voor geen van de vier oordelen werden echter aanwijzingen 
gevonden dat LBO-docenten andere normen aanleggen dan MAVO-docenten, 
noch dat MAVO-docenten andere normen aanleggen dan HAVO/VWO-
docenten. 

In de eerste peilingscyclus van PPON is bij verschillende leerstofgebieden 
nagegaan wat volgens verschillende groepen beoordelaars het gewenste 
niveau voor de onderscheiden vaardigheden is. Wijnstra (1988) rapporteert 
over het gewenste niveau van rekenvaardigheid voor de gemiddelde leerling 
(percentiel 50) op 26 onderwerpen voor rekenen. Bij dit onderzoek waren 
naast basisschoolleraren uit jaargroep 8 ook ouderleden van medezeggen
schapsraden van basisscholen betrokken. Op alle onderwerpen gaven ouder
leden een hoger gewenst niveau aan dan de leraren van de basisschool. (Ook 
leraren wiskunde van brugklassen LBO, MAVO en HAVO/VWO zijn in het 
onderzoek betrokken, maar zij oordeelden over het gewenste niveau voor het 

119 



eigen schooltype. Verschillen tussen groepen leraren zijn dan uiteraard 
gerelateerd aan schooltype). 
Zwarts (1990) en Zwarts en Rijlaarsdam (1991) rapporteren soortgelijk 
onderzoek voor taalvaardigheid Nederlands. Naast oordelen voor het 
gewenste niveau spraken de beoordelaars zich ook uit over het verwachte 
niveau. Behalve oordelen van ouderleden van medezeggenschapsraden en 
leraren basisonderwijs presenteren zij ook gewogen gemiddelden van 
(brugklas)leraren Nederlands in het voortgezet onderwijs. Met de weging 
wordt gecorrigeerd voor het verschil in omvang van de verschillende 
schooltypen in de populatie om zodoende een algemeen verwacht en gewenst 
niveau voor het voortgezet onderwijs te verkrijgen. Afhankelijk van het type 
taak worden er effecten voor type beoordelaar gevonden. Bij de lees- en 
luistertoetsen is het verschil in gewenst niveau tussen de verschillende 
groepen gering. Daarentegen ligt voor de leraren in het voortgezet onderwijs 
het gewenste niveau voor de drie toetsen informatieverwerking {Kaartlezen, 
Hanteren van naslagwerken en Tabellen en grafieken) beduidend lager dan 
voor de andere twee groeperingen. Ten aanzien van het gewenste niveau bij 
schrijf- en spreekprestaties ontlopen de verschillende beoordelaarsgroepen 
elkaar weinig. Bij Spelling en Taalbeschouwing is er overeenstemming over 
het gewenste niveau tussen ouderleden en leraren basisonderwijs, terwijl het 
gewenste niveau voor leraren in het voortgezet onderwijs veel lager ligt. Voor 
Ontleden ligt het gewenste niveau bij leraren in het basisonderwijs duidelijk 
hoger dan voor de beoordelaars uit de beide andere groeperingen. 
Bij wereldoriëntatie (Van Weerden, 1993) zijn de verschillen in de oordelen 
van ouderleden van medezeggenschapsraden en leraren basisonderwijs voor 
het gewenste niveau van de gemiddelde leerling vrijwel onveranderlijk 
verwaarloosbaar klein. 

In deze paragraaf gaan we voor een tweetal achtergrondkenmerken van 
beoordelaars na of deze van invloed zijn op het niveau van de standaarden. In 
de eerste plaats betreft dat de vergelijking van de oordelen van leraren 
basisonderwijs en de andere deskundigen die slechts indirect bij de dagelijkse 
onderwijspraktijk zijn betrokken. De tweede vergelijking betreft de oordelen 
van leraren basisonderwijs in relatie tot de achtergrond van hun school zoals 
die tot uitdrukking komt in de samenstelling van de schoolbevolking naar de 
combinatie van opleidingsniveau, sociaal-economische status en etnische 
herkomst van de ouders. 
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4.4.2 Het effect van type beoordelaar 

4.4.2.1 Inleiding 

Voor ieder standaardenonderzoek is steeds gestreefd naar panels van 25 
beoordelaars. Vanwege het grote aantal onderwerpen zijn voor rekenen/-
wiskunde twee panels en voor Nederlandse taal zelfs drie panels beoordelaars 
gevormd. Bij muziek kon worden volstaan met één panel. Een panel bestaat 
steeds uit leraren basisonderwijs en andere deskundigen, zoals vakdidactici of 
vakgerichte deskundigen, schoolbegeleiders, muziekconsulenten en Pabo-
docenten. Bij het werven van beoordelaars is gestreefd naar een verhouding 
van 15 leraren basisonderwijs en 10 op afstand betrokken deskundigen. Een 
panel bestond dus in meerderheid uit deelnemers die het onderwijs in het 
betreffende vakgebied in jaargroep 8 verzorgen. De vraag is nu of leraren 
basisonderwijs die direct bij het onderwijs zijn betrokken en de andere 
deskundigen die meer op afstand bij het basisonderwijs zijn betrokken, tot 
vergelijkbare standaarden komen of dat de ene groep systematisch anders 
oordeelt dan de andere groep. Men zou kunnen veronderstellen dat leraren 
basisonderwijs door hun dagelijkse onderwijservaringen een meer realistisch 
beeld hebben van de mogelijkheden van het onderwijs in een bepaald 
vakgebied en in hun oordelen ook rekening houden met het belang van andere 
vakgebieden, terwijl andere deskundigen eerder vanuit het belang van het 
vakgebied een oordeel zullen geven. Dat zou ertoe kunnen leiden dat 
vakgerichte deskundigen systematisch tot hogere standaarden komen dan 
basisschoolleraren. In dat geval zou het aan de orde kunnen zijn om in de 
rapportage van de standaarden aan dit verschil aandacht te besteden. 

4.4.2.2 Methode 

Voor elke standaard hebben de beoordelaars drie oordelen gegeven: een eerste 
persoonlijk oordeel, een tweede oordeel na de groepsdiscussies en een derde 
oordeel na geïnformeerd te zijn over het vaardigheidsniveau van de leerlingen 
in de populatie. In totaal zijn er negen oordelen per vaardigheidsschaal 
gegeven. Met behulp van multivariate variantieanalyses is voor elk panel 
getoetst of er een significant hoofdeffect voor type beoordelaar is. Gegeven 
het grote aantal onderwerpen en oordelen is het effect van type beoordelaar 
getoetst per cluster van onderwerpen. Multivariate toetsing vond plaats in een 
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model met de factoren type beoordelaar en onderwerp en met de oordelen als 
afhankelijke variabelen waarbij de drie oordelen per standaard zijn beschouwd 
als herhaalde metingen (SAS Institute, 1988, p. 602). 

4.4.2.3 Resultaten 

Er zijn analyses op 12 clusters van onderwerpen uitgevoerd. Alle analyses 
resulteren in een significant hoofdeffect voor onderwerp (p < .05) en niet-
significante interactie-effecten van type beoordelaar en onderwerp. Tabel 4.9 
geeft een overzicht van de resultaten uit de multivariate analyses voor zover 
deze het hoofdeffect voor type beoordelaar betreffen. In twee clusters is een 
significant effect (p<.05) voor type beoordelaar gevonden. Het betreft de 
clusters Meten en Overige onderwerpen die beide zijn beoordeeld door het 
panel rekenen_2. Bij beide clusters worden de effecten met name veroorzaakt 
bij de oordelen voor de standaarden voldoende en gevorderd waar het 
gemiddelde niveau van de standaarden voor deskundigen hoger is dan voor 
basisschool-leraren. Het derde cluster dat dit panel heeft beoordeeld, heeft 
overigens geen significant effect voor type beoordelaar. 

Tabel 4.9 
Effect van type beoordelaar (Tl: leraren BO; T2: andere deskundigen) op de 

oordelen voor de standaarden per cluster van onderwerpen 

cluster en aantal 
panel Tl T2 onderwerpen d.f. F p 

basisvaardigheden en 
rekenen_ 1 14 10 hoofdrekenen (6) 1;132 0.59 0.445 
rekenen_l 14 10 breuken (4) 

procenten en 
1;85 1.47 0.229 

rekenen_l 14 10 verhoudingen (5) 1;109 2.49 0.117 
rekenen_2 14 II cijferen (5) 1; 115 0.58 0.450 
rekenen_2 14 11 meten (5) 1;114 12.54 0.001 
rekenen_2 14 11 overig (4) 1;87 10.51 0.002 
muziek 11 11 alle (8) 1;157 0.00 0.945 
taal_l 14 9 deelvaardigheden (4) 1;81 2.78 0.099 
taal_l 14 9 lezen (5) 1;103 2.05 0.155 
taal_2 13 10 deelvaardigheden (8) 1:164 2.08 0.152 
taal_2 13 10 luisteren (5) 1;101 0.10 0.751 
taal_3 12 9 deelvaardigheden (7) 1;133 1.32 0.253 
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4.4.2.4 Conclusie 

De beoordelaarspanels voor het standaardenonderzoek bestonden uit 
basisschoolleraren en vakdeskundigen als Pabo-docenten, schoolbegeleiders, 
consulenten waar het muziek betrof, en ontwikkelaars en onderzoekers. 
Slechts binnen één panel is er sprake van significante verschillen tussen de 
beide groepen beoordelaars. Het effect is in de verwachte richting, namelijk 
dat diegenen die indirect bij het basisonderwijs zijn betrokken, strengere 
criteria hanteren dan de groepsleraren. De resultaten geven dus maar zeer 
beperkt ondersteuning aan een hypothese waarin de realistische kijk van 
leraren basisonderwijs tot lagere standaarden zou leiden dan de vakgerichte 
benadering van de vakdeskundigen. Overigens - en daar is bij de beschrijving 
van de steekproef van beoordelaars al op gewezen - is de achtergrond van met 
name de indirect betrokkenen niet eenduidig. Vaak zijn Pabo-docenten en 
schoolbegeleiders eerder werkzaam geweest als leraar basisonderwijs en dus 
ook als direct betrokkenen bekend met het basisonderwijs. 
De algemene conclusie mag zijn dat de standaarden zoals die uit het 
onderzoek naar voren zijn gekomen, binnen het onderwijs zelf een breed 
draagvlak hebben. Overigens blijft de vraag of beoordelaars met verschillende 
achtergronden ook anders oordelen, altijd actueel. Consensus tussen 
beoordelaars met verschillende achtergrond ondersteunt de generaliseer
baarheid van de aanbevolen standaarden, maar ook diversiteit in oordeel 
tussen groepen beoordelaars kan informatief zijn bij het ontwikkelen van 
beleid voor een leerstofgebied (Busch & Jaeger, 1990). 

4.4.3 Effect van type school 

4.4.3.1 Inleiding 

In het standaardenonderzoek van National Assessment Governing Board 
(NAGB, 1990) zijn beoordelaarspanels gevraagd om voorafgaand aan het 
standaardenonderzoek het leerstofkader dat voor de toetsing binnen NAEP 
was gebruikt uit te werken tot 'achievement descriptors', beschrijvingen van 
wat leerlingen globaal zouden moeten kunnen op het grensniveau van 'basic', 
'proficient' en 'advanced' niveau. Het doel van deze fase in het beoordelings
proces is het formuleren van een gemeenschappelijke basis voor de 
beoordelaars om daarmee de consensus tussen beoordelaars te vergroten. 
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Niettemin komen Pearson en DeStefano (1993) in hun evaluatie van het 
beoordelingsproces tot de conclusie dat ervaring, intuïtie en het eigen oordeel 
in het beoordelingsproces een grotere rol speelden dan de binnen de groep 
ontwikkelde prestatiebeschrijvingen. Zo probeerden leraren zich een beeld te 
vormen van de prestaties van de eigen groep leerlingen, om op basis daarvan 
tot oordelen te komen. Wanneer de eigen onderwijservaring sterk van invloed 
is op het beoordelingsproces van leraren, dan bestaat de mogelijkheid dat 
oordelen voor standaarden beïnvloed worden door eigenschappen van de 
groep of in breder verband van de schoolbevolking waar leraren mee te maken 
krijgen. 

Bij voortduring blijken in de Nederlandse onderwijssituatie het opleidings
niveau van ouders, de sociaal-economische achtergrond en de etnische 
herkomst van leerlingen belangrijke determinanten voor de leerprestaties van 
leerlingen. Dat blijkt zowel uit peilingsonderzoeken als uit onderzoek dat in 
het kader van de evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid wordt uitgevoerd 
(vgl. bijv. Mulder, 1996; Jungbluth, Peetsma & Roeleveld, 1996; Van der 
Schoot, 2000). In het kader van het onderwijsvoorrangsbeleid kunnen ten 
behoeve van de lerarenformatie aan leerlingen gewichten worden toegekend 
op basis van de achtergrondkenmerken van de ouders (vgl. paragraaf 3.1). In 
de eerste rekenpeiling (Wijnstra, 1988) is een vergelijking gemaakt tussen de 
prestaties van leerlingen met gewicht 1.90 en de andere leerlingen. 
Onveranderlijk blijkt op alle 27 onderwerpen dat de prestaties van allochtone 
leerlingen met gewicht 1.90 achterblijven bij die van niet-allochtone 
leerlingen. Alhoewel de grootte van het verschil tussen de onderwerpen sterk 
varieert, is het gemiddelde verschil over alle onderwerpen 16 punten op de 
vaardigheidsschaal, hetgeen overeenkomt met 0.3 standaardafwijking. Ook in 
de tweede peiling rekenen/wiskunde (Bokhove, Van der Schoot & Eggen, 
1996) wordt op de meeste onderwerpen een negatief effect gevonden voor 
gewicht 1.90 ten opzichte van de andere leerlinggewichten. Bij de peiling 
Nederlandse taal (Zwarts, 1990) blijken 1.25-leerlingen op vrijwel alle 
onderdelen lager te scoren dan 1.00-leerlingen, terwijl 1.90-leerlingen nog 
verder afwijken van leerlingen met gewicht 1.00. Van Weerden (1995) heeft 
het effect van leerlinggewicht op de prestaties bij de onderwerpen van het 
leerstofdomein muziek onderzocht. Bij zes van de acht onderwerpen 
rapporteert hij een matig tot groot effect in het nadeel van allochtone 
leerlingen in vergelijking met 1.00-leerlingen. Voor 1.25-leerlingen wordt bij 
vier van de acht onderwerpen een klein negatief effect gevonden. 
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Scholen verschillen in het relatieve aandeel van de onderscheiden leerling-
gewichten binnen de schoolbevolking. De samenstelling van de school
bevolking wordt weerspiegeld in de zogenaamde schoolscore, die is gebaseerd 
op de formatieregeling voor het basisonderwijs (vgl. paragraaf 3.1). Het feit 
dat de samenstelling van de schoolbevolking sterk varieert, zal er toe leiden 
dat leraren verschillen in hun ervaringen over wat er in het basisonderwijs op 
het gebied van leerresultaten gerealiseerd kan worden. Wanneer leraren hun 
oordeelsvorming in belangrijke mate baseren op deze onderwijservaringen, 
dan zou dat kunnen leiden tot een differentieel effect van schoolscore op het 
niveau van de standaard en wel in die zin dat leraren van scholen met relatief 
hoge schoolscores voor lagere standaarden zullen opteren. 

4.4.3.2 Methode 

Het onderzoek beperkt zich tot de groep basisschoolleraren in de verschillende 
panels. Hun aantal is echter te klein om ze voor de analyses volgens de 
PPON-criteria te verdelen in drie strata van schoolscores (zie de Tabellen 3.3, 
3.8 en 3.13). Met name in de strata 2 en 3 zouden de aantallen zeer klein 
worden. Voor de meeste panels geldt immers dat meer dan de helft van de 
leraren afkomstig is van scholen uit stratum 1. Een indeling in twee gelijke 
groepen op basis van de schoolscore zou leiden tot een verlaging van de 
grensscore tussen stratum 1 en 2. Voor de analyse zijn de leraren daarom 
verdeeld in twee groepen overeenkomstig de stratumindeling binnen PPON, 
waarbij de leraren uit stratum 2 en 3 zijn samengevoegd. We onderscheiden 
voor de analyses twee niveaus: leraren van basisscholen met schoolscore 
<1.05 (SI) en leraren van basisscholen met hogere schoolscores (S2). 
De opzet van de analyses is analoog aan die in de vorige paragraaf voor type 
beoordelaar (paragraaf 4.4.2.2). Per cluster van onderweipen is multivariaat 
een model getoetst met de factoren stratum en onderwerp en met de oordelen 
als afhankelijke variabelen, waarbij de oordelen per standaard zijn beschouwd 
als herhaalde metingen (SAS Institute, 1988, p.602). 

4.4.3.3 Resultaten 

Net als in de vorige paragraaf zijn de analyses uitgevoerd op 12 clusters van 
onderwerpen. Tabel 4.10 toont de resultaten van de multivariate analyses voor 
zover deze het hoofdeffect voor stratum betreffen. 
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Tabel 4.10 
Effect van schooltype (SI: schoolscore < 115; S2:schoolscore > 115) op de 

oordelen voor de standaarden per cluster van onderwerpen 

cluster en aantal 
panel SI S2 onderwerpen d.f. F p 

basisvaardigheden en 
rekenen_l 9 5 hoofdrekenen (6) 1;72 0.62 0.435 
rekenen_l 9 5 breuken (4) 

procenten en 
1;48 0.01 0.937 

rekenen_l 9 5 verhoudingen. (5) 1;60 3.79 0.056 
rekenen_2 8 6 cijferen (5) 1:60 0.12 0.728 
rekenen_2 8 6 meten (5) 1;60 0.01 0.934 
rekenen_2 8 6 overig (4) 1;47 0.12 0.729 
muziek 5 6 alle (8) 1;72 0.35 0.558 
taal_l 9 5 deelvaardigheden (4) 1:46 4.56 0.038 
taal_l 9 5 lezen (5) 1;59 0.23 0.632 
taal_2 6 7 deelvaardigheden (8) 1;87 0.00 0.954 
taal_2 6 7 luisteren (5) 1;54 0.10 0.755 
taal_3 8 4 deelvaardigheden (7) 1:70 0.89 0.349 

Alleen voor het cluster Deelvaardigheden van panel taal_l is een statistisch 
significant effect voor stratum gevonden. Het effect is het gevolg van het feit 
dat S2-leraren - overigens tegengesteld aan de verwachting - met name op de 
standaard voldoende hogere criteria hebben gehanteerd. 

4.4.3.4 Conclusie 

Pearson en DeStefano (1993) hebben erop gewezen dat de eigen onderwijs
ervaringen van leraren van invloed zijn op hun oordeelsvorming. In hun 
onderzoek gaven leraren aan zich een beeld te vormen op basis van de eigen 
groep leerlingen, dit ondanks een fase voorafgaand aan het beoordelings
proces waarbij beoordelaars gezamenlijk een beschrijving gaven van het 
gewenste vaardigheidsniveau. In ons standaardenonderzoek is niet in een fase 
voorzien, waarbij een panel vooraf een gezamenlijk uitgangspunt voor het 
beoordelen beschreef. De beoordelaars zijn geïnformeerd over de inhoud van 
een onderwerp met het daaraan gerelateerde kerndoel. Op grond van de relatie 
tussen leerlinggewicht en leerlingprestaties mogen we verwachten dat leraren 
binnen de verschillende beoordelaarspanels afhankelijk van de schoolscore 
verschillende ervaringen hebben ten aanzien van de haalbaarheid van de 
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kerndoelen binnen het basisonderwijs. Wanneer deze ervaringen een belang
rijke rol spelen in het beoordelingsproces, dan zou dat kunnen resulteren in 
een systematisch verschil in niveau voor de standaarden afhankelijk van de 
schoolscore en wel in die zin dat leraren van scholen met een relatief hoge 
schoolscore zouden tenderen naar lagere standaarden. De resultaten 
ondersteunen deze hypothese echter niet. Slechts bij één cluster wordt een 
significant stratumeffect gevonden, veroorzaakt doordat juist S2-leraren 
hogere criteria hanteerden. 

De reikwijdte van het onderzoek is overigens beperkt. In de eerste plaats zijn 
slechts een gering aantal leraren bij dit onderzoek betrokken. Maar in het licht 
van de hypothese is het belangrijk te constateren dat er weinig leraren van 
stratum 3 scholen aan het onderzoek hebben meegedaan. Het is mogelijk dat 
er wel een contrast wordt gevonden wanneer de vergelijking groepen leraren 
van stratum 1 en van stratum 3 scholen zou betreffen. 

4.5 Het niveau van de standaarden in relatie tot de moeilijkheidsgraad 
van de opgavenverzameling 

4.5.1 Inleiding 

Voorafgaand aan een peilingsonderzoek wordt een domeinbeschrijving 
opgesteld. Deze domeinbeschrijving brengt het vakgebied in kaart en bevat 
een structurele beschrijving van de leerstofinhouden, maar is - voor zover het 
PPON betreft - niet noodzakelijk beperkt tot het communale onderwijsaanbod, 
enerzijds om te voorkomen dat de peilingen een conserverend effect hebben 
en anderzijds om ook op basis van peilingsresultaten nieuwe ontwikkelingen, 
die nog geen gemeengoed zijn, in de discussie te kunnen betrekken. Voor de 
constructie en selectie van opgaven voor een peilingsonderzoek gelden een 
tweetal hoofdoverwegingen (Wijnstra, 1995): 

• de domeinbeschrijving moet zo volledig mogelijk worden gedekt en 
• de toetsen en taken moeten een breed vaardigheidsbereik bestrijken. 
Een leerstofstructuur kan zich, afhankelijk van het gebruiksdoel, lenen voor de 
ontwikkeling van geheel verschillende toetsen. Gaat het om een algemene 
niveau-indicatie, dan kan worden volstaan met een korte, inhoudelijk 
gevarieerde toets. Voor peilingsonderzoek in het kader van PPON wordt het 
uitgangspunt gehanteerd dat de toetsinstrumenten een beschrijving van de 
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vaardigheden van de leerlingen mogelijk moeten maken op nauwkeurig 
omschreven, didactisch betekenisvolle eenheden van beperkte omvang. Dat 
resulteert, zoals we in hoofdstuk 3 voor enkele leerstofdomeinen zagen, in een 
veelheid van onderwerpen binnen een domein. 

Bij de samenstelling van een opgavenverzameling voor een onderwerp is de 
inhoudelijke dekking van het onderwerp het belangrijkste (en vaak feitelijk 
het enige) criterium. Natuurlijk wordt er bij de samenstelling van toetsen voor 
een peilingsonderzoek ook rekening gehouden met psychometrische 
kwaliteiten van opgaven zoals die uit proefonderzoek zijn gebleken. Opgaven 
moeten niet zo moeilijk zijn dat vrijwel geen enkele leerling deze kan maken 
of omgekeerd zo gemakkelijk dat iedereen ze kan maken. Ook item-test-
correlaties die uit klassieke toets- en itemanalyses resulteren, zijn bij voorkeur 
zo hoog mogelijk. 

Door het gebruik van item-respons-modellen bij de analyses van de leerling-
resultaten is er echter geen noodzaak om een opgavenverzameling voor een 
onderwerp te beschouwen als een willekeurige steekproef uit de verzameling 
van voor dat onderwerp relevante opgaven. Evenmin is er een noodzaak om 
vooraf voor een onderwerp te streven naar een bepaalde verdeling van de 
moeilijkheidsgraad van de opgaven en daarmee naar een gemiddelde p-
waarde voor de aan te bieden opgavenverzameling (vgl. ook Wijnstra, 1995). 
De opgaven binnen een toets moeten tezamen een vaardigheidsschaal vormen, 
op basis waarvan vervolgens de vaardigheidsverdeling in de populatie kan 
worden geschat en de vaardigheid van relevante subgroepen in de populatie 
kan worden vergeleken. Het maakt - extremen daargelaten - voor het 
peilingsonderzoek principieel niet uit wat de gemiddelde moeilijkheidsgraad 
van de opgavenverzameling is en er kunnen dan ook ongestraft gemakkelijke 
en/of moeilijke opgaven aan de verzameling toegevoegd of uit de verzameling 
verwijderd worden, zonder dat dat tot scholingsproblemen hoeft te leiden. 
Uiteraard dient de inhoudelijke representativiteit voor het domein 
gewaarborgd te blijven. 

Voor het standaardenonderzoek doet dat de vraag rijzen in hoeverre 
beoordelaars gevoelig zijn voor psychometrische kenmerken van de opgaven
verzameling die zij voorgelegd krijgen. Bekend is dat leraren/beoordelaars 
vaak grote moeite hebben met het adequaat beoordelen van de moeilijkheids
graad van individuele toetsopgaven (Van Berkel, 1984; Blok, 1987; 
Mellenbergh, 1971; zie ook paragraaf 4.6). In de IRT-methode (paragraaf 2.5) 
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is dit probleem in zoverre opgelost dat de beoordelaars zijn geïnformeerd over 
de relatieve moeilijkheidsgraad van de opgaven en geen oordelen op het 
niveau van afzonderlijke opgaven behoeven uit te spreken. De aanname is dat 
beoordelaars niet gevoelig zijn voor verschillen in moeilijkheidsgraad van de 
opgavenverzamelingen die hen ter beoordeling worden voorgelegd. 
Het probleem is in twee richtingen relevant. In de eerste plaats vloeit uit de 
opzet van het peilingsonderzoek voort dat er geen stringente eisen worden 
gesteld aan de (gemiddelde) moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling. 
De moeilijkheidsgraad van opgavenverzamelingen van verschillende onder
werpen zal daardoor kunnen variëren. Dit verschil zou niet van invloed mogen 
zijn op het (verschil in) niveau van de standaarden voor de verschillende 
onderwerpen. Op de tweede plaats is de beschikbare opgavenverzameling 
voor een onderwerp soms zo groot, dat het niet doenlijk is om alle opgaven 
aan de beoordelaars voor te leggen. Er zal dan een selectie van opgaven 
gemaakt moeten worden. Aangezien er dan meerdere selecties gemaakt 
kunnen worden, doet zich de vraag voor hoe gevoelig het niveau van de 
standaarden is voor verschil in moeilijkheidsgraad van die selecties. 

In het standaardenonderzoek voor Nederlandse taal deed zich het probleem 
voor dat bij enkele onderwerpen de opgavenverzameling te groot was om deze 
in zijn geheel aan beoordelaars voor te leggen. In het standaardenonderzoek 
voor dit domein zijn daarom condities ingebouwd om het effect van de 
moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling op het niveau van standaarden 
te onderzoeken binnen een between-groups design. Het onderzoek is herhaald 
bij het standaardenonderzoek voor wereldoriëntatie met een within-groups 
design. 

4.5.2 Het effect van de moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling op 
het niveau van standaarden voor Nederlandse taal 

4.5.2.1 Inleiding 

In het standaardenonderzoek voor Nederlandse taal is binnen vijf 
onderwerpen het effect van de moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling 
op het niveau van de standaarden onderzocht. Voor deze onderwerpen is 
gekozen aangezien de opgavenverzamelingen te groot waren om deze in hun 
geheel aan beoordelaars voor te leggen. 
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4.5.2.2 Methode 

Bij het standaardenonderzoek voor Nederlandse taal zijn voor de onderwerpen 
grammaticaliteit (GRM), hanteren van naslagwerken (NSL), stijl (STY), taal
beschouwing (TLB) en zinsontleding en woordbenoeming (ZWB) telkens drie 
selecties van opgaven gemaakt: een representatieve versie (A), een relatief 
gemakkelijke versie (B) en een relatief moeilijke versie (C). Onder een 
representatieve versie verstaan we een selectie waarvan de gemiddelde moei
lijkheidsgraad vergelijkbaar is met die van de totale beschikbare verzameling. 
Voorafgaande aan het selectieproces zijn de opgaven met lage discriminatie-
indices (a; < 2) uit de verzameling verwijderd. Deze opgaven passen binnen 
het IRT-model voor de vaardigheidsschaal, maar vormen daarvan zwakke 
representanten. Voor het standaardenonderzoek zijn zij minder geschikt, 
omdat de afbeelding van het P50-P80-segment van de itemkarakteristieke 
curve op de schaal tot lange lijnen leidt en daardoor weinig of niet sturend is 
voor het beoordelingsproces. Incidenteel zijn daarnaast opgaven verwijderd 
wanneer het P50-.P80-segment volledig of vrijwel volledig buiten het 
schaalbereik 100-400 lag of wanneer op vakinhoudelijke gronden opgaven als 
minder geschikt werden aangemerkt. Tabel 4.11 geeft per onderwerp een 
overzicht van de omvang van de oorspronkelijke opgavenverzameling, van de 
gemiddelde geschatte p'-waarde voor deze verzameling (p' betreft de voor de 
populatie geschatte p-waarde van een opgave), van het aantal verwijderde 
opgaven en van de omvang van het voor het onderzoek beschikbare restant k'. 
Daarnaast bevat de tabel gegevens over de samenstelling van de drie versies 
en over de toekenning van versies aan de beoordelaarspanels. 

Tabel 4.11 
Omvang (k) en gemiddelde geschatte moeilijkheidsgraad (p'_gem) van de 

totale opgavenverzameling en van drie opgavenselecties (A: representatief; B: 
gemakkelijk; C: moeilijk) voor vijf onderwerpen van de peiling Nederlandse 

taal en toekenning van de opgavenselecties aan drie beoordelaarspanels 

onder opgavenverzamel 

k p' gem verw 

ing 

k' 

versie A 

k p' gem 

versie B 

k p' gem 

versie C 

k p' gem 
panel 

werp 

opgavenverzamel 

k p' gem verw 

ing 

k' 

versie A 

k p' gem 

versie B 

k p' gem 

versie C 

k p' gem 1 2 3 
GRM 54 .79 18 36 36 .82 26 .85 26 .78 B A C 
NSL 41 .65 11 30 30 .66 23 .71 23 .61 A B C 
STY 39 .73 4 35 25 .74 25 .80 - _ _ A B 
TLB 50 .73 13 37 25 .74 25 .81 25 .67 B C A 
ZWB 40 .65 7 33 26 .74 25 .73 25 .66 C B A 
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De verschillende versies zijn als volgt samengesteld. Allereerst is voor elke 
vaardigheidsschaal een representatieve versie A samengesteld. Met deze 
versie wordt een selectie van opgaven beoogd, die zowel inhoudelijk als 
psychometrisch representatief is voor de totale opgavenverzameling. Voor de 
onderwerpen GRM en NSL is de opgavenverzameling die resteerde na 
verwijdering van minder geschikte opgaven, aangenomen als versie A. Bij de 
andere onderwerpen is de opgavenverzameling k' gerangschikt naar de P50-
waarde van de opgaven en is in principe elke derde opgave uit de verzameling 
verwijderd. 

Voor het samenstellen van de B- en C-versies zijn de opgaven verzamelingen 
k' gerangschikt op de P50-waarden van de opgaven, te beginnen met de 
opgave met de laagste P50-waarde. Vervolgens is de verzameling in twee 
helften verdeeld: de eerste helft met de relatief gemakkelijke opgaven en de 
tweede met de relatief moeilijke opgaven. De B-versie is samengesteld uit alle 
opgaven uit de eerste helft en elke derde opgave uit de tweede helft. 
Omgekeerd is voor het samenstellen van de moeilijke versie C uit de eerste 
helft elke derde opgave gekozen en is de tweede helft in zijn geheel 
opgenomen. Deze opzet waarborgt dat in alle condities ongeveer hetzelfde 
vaardigheidsbereik door de opgaven wordt gerepresenteerd. De verschillende 
selecties zijn gecontroleerd op inhoudelijke representativiteit voor het 
betreffende leerstofdomein. 

Behalve voor ZWB heeft de procedure in alle gevallen het gewenste resultaat 
gehad, in die zin dat versie B in vergelijking met versie A een hogere 
gemiddelde p'-waarde heeft, terwijl versie C een lagere gemiddelde p'-waarde 
heeft. In afwijking van de boven beschreven procedure zijn voor het 
samenstellen van de A-versie voor ZWB uit de resterende opgaven
verzameling zeven opgaven verwijderd met discriminatie-index aj=3. 
Aangezien dit in meerderheid relatief moeilijke opgaven waren, 
onderscheiden de versies A en B voor ZWB zich qua moeilijkheidsgraad 
nauwelijks van elkaar. Uit Tabel 4.11 blijkt overigens dat het effect van de 
manipulaties op de gemiddelde p-waarden van de verschillende versies gering 
is. Tabel 1 in Bijlage 6 laat echter zien dat er tussen de verschillende versies 
duidelijke verschillen zijn in de verdeling van de /*50-waarden van de 
opgaven over de schaalintervallen. 

Aan het onderzoek deden drie panels mee en ieder panel kreeg van elk 
onderwerp één van de drie versies voorgelegd. Achteraf bleken voor versie C 
van onderwerp STY de representaties van de opgaven op het beoordelings-
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formulier niet te corresponderen met de volgorde in het opgavenboekje. Deze 
versie is daarom niet in verdere analyses betrokken. De verdeling van de 
versies over de panels is zodanig dat elk panel minstens een keer een van de 
drie typen selecties beoordeelde (zie Tabel 4.11). De samenstelling van de 
panels was volstrekt willekeurig (vgl. paragraaf 3.3). 

Het effect van de verschillende versies is per onderwerp multivariaat getoetst 
met een model met als afhankelijke variabelen de negen oordelen verdeeld 
over drie standaarden, waarbij het tweede en derde oordeel telkens zijn 
beschouwd als herhaalde metingen (SAS Institute, 1988, p. 602). Om de 
richting van eventuele verschillen te bepalen zijn de oordelen van de groepen 
paarsgewijs getoetst op p < .05. 

4.5.2.3 Resultaten 

De resultaten van de analyses zijn weergegeven in Tabel 4.12. Voor alle 
onderwerpen is er een statistisch significant effect voor het type versie 
gevonden. Voor een nader onderzoek van de vraag in hoeverre en in welke 
richting deze verschillen worden gevonden, zijn in de tabel ook de 
paarsgewijze vergelijkingen van de oordelen voor de drie versies opgenomen. 
Daarbij zijn telkens de oordelen op de gemiddeld moeilijkere opgaven-
verzameling vergeleken met de gemiddeld makkelijkere selectie. Een positief 
effect wordt dan verkregen wanneer het gemiddelde oordeel op de 
gemakkelijke versie hoger is dan het gemiddelde oordeel op de moeilijke 
versie. In het omgekeerde geval is het resultaat een negatief effect. Tabel 4.12 
toont de frequentie (maximum=9) van positieve en negatieve effecten. 

Tabel 4.12 
Effect van de moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling op de oordelen 

met paarsgewijze vergelijking van de oordelen op de drie versies* 

B-A A-C B-C 
onderwerp F d.f. P pos neg pos 

1 

neg 

0 
pos neg 

0 9 
GRM 41.37 2;64 0.0001 0 9 

pos 

1 

neg 

0 
pos neg 

0 9 
NSL 11.33 2;64 0.0001 2 0 0 9 0 8 
STY 86.47 1;42 0.0001 0 9 
TLB 126.68 2;62 0.0001 0 8 0 9 0 9 
ZWB 14.15 2;61 0.0001 3 0 0 5 0 3 

' aantal vergelijkingen met significant verschil p < .05 
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De resultaten op de paarsgewijze vergelijkingen zijn overwegend negatief en 
dat betekent dat het niveau van de oordelen voor de standaarden hoger is 
wanneer de moeilijkheidsgraad van de opgavenselectie hoger is. Bij drie 
vergelijkingen worden incidenteel positieve effecten gevonden of ontbreken 
significante effecten. Dit betreft de vergelijkingen B-C voor onderweip GRM 
en de vergelijkingen B-A voor de onderwerpen NSL en ZWB. Voor ZWB is 
dat in de lijn van de verwachting aangezien de p'-waarde van de selecties A en 
B vrijwel gelijk zijn. Opmerkelijk is dat bij deze drie vergelijkingen 
beoordelaarspanel 2 steeds de relatief gemakkelijke versie heeft beoordeeld. 
Het ontbreken van negatieve effecten bij deze vergelijkingen zou mogelijk 
toegeschreven kunnen worden aan een gemiddeld strengere beoordeling in dit 
panel in vergelijking met de beide andere panels. 

Het is niet bekend waardoor dit effect wordt veroorzaakt. Een voor de hand 
liggende verklaring zou kunnen zijn dat beoordelaars zich niet zozeer door de 
inhoud van de opgaven laten leiden, maar hun standaarden zouden 
positioneren op basis van een bepaald aantal of een bepaalde proportie 
opgaven die beheerst moeten worden. Als beoordelaars bijvoorbeeld zouden 
vinden dat ongeacht de opgavenverzameling de leerlingen voor de standaard 
voldoende ongeveer 10 opgaven of ongeveer 25% van de opgaven moeten 
beheersen, dan zou dat automatisch resulteren in een hogere standaard bij een 
toename in moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling. Om dit effect te 
onderzoeken zijn in Tabel 4.13 voor alle versies per standaard de gemiddelde 
vaardigheidsscore en het aantal en percentage goed beheerste opgaven bij die 
vaardigheidsscore weergegeven. Er is sprake van 'goede beheersing' van een 
opgave wanneer de P80-waarde van een opgave gelijk is aan of lager is dan de 
gemiddelde vaardigheidsscore voor een standaard. Het betreft dus die 
opgaven, waarvan het P50-P80-segment in zijn geheel links van de gewenste 
vaardigheidsscore ligt. De spreiding van het aantal goed beheerste opgaven 
varieert voor de standaard minimum van 1 tot 9 opgaven, voor de standaard 
voldoende van 8 tot 30 opgaven en voor de standaard gevorderd van 18 tot 35 
opgaven, terwijl het percentage goed beheerste opgaven varieert van 4% tot 
26% voor de standaard minimum, van 35% tot 83% voor de standaard 
voldoende en van 76% tot 97% voor de standaard gevorderd. Deze resultaten 
geven geen aanleiding te veronderstellen dat het beoordelingsproces 
stereotype gestuurd zou worden door een aantal of percentage goed te 
beheersen opgaven. 
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Tabel 4.13 
Aantal (n) en percentage goed beheerste opgaven op basis van het gemiddelde 

oordeel voor de standaarden minimum, voldoende en gevorderd 

aantal 

Minimum Voldoende Gevorderd 
aantal 

onderwerp versie opgaven score n % score n % score n % 
GRM B 26 171 5 19 212 19 73 242 25 96 

A 36 187 9 25 236 30 83 284 35 97 
C 26 186 1 4 232 18 69 274 23 88 

NSL B 23 183 6 26 256 12 52 303 19 83 
A 30 181 5 17 251 11 37 303 23 77 
C 23 195 4 17 271 8 35 319 18 78 

STY B 25 167 3 12 221 14 56 271 21 84 
A 25 183 4 16 260 17 68 314 23 92 

TLB B 25 165 4 18 217 16 64 270 21 84 
A 25 174 6 24 231 13 52 288 19 76 
C 25 194 3 12 260 13 52 303 22 88 

ZWB B 25 208 2 8 255 19 76 322 24 96 
A 26 213 3 12 249 19 73 288 25 96 
C 25 212 1 4 260 13 52 317 22 88 

4.5.2.4 Conclusie 

Het niveau van de standaarden blijkt in veel gevallen afhankelijk te zijn van 
de samenstelling van de opgavenverzameling. Daarbij is meestal sprake van 
een systematisch effect in die zin dat naarmate de opgavenverzameling 
moeilijker is, de vaardigheidsscore voor een standaard hoger zal liggen. Dit is 
uiteraard een ongewenst effect. Het zou betekenen dat de standaarden 
geïnterpreteerd moeten worden in termen van de opgavenverzameling 
waarmee ze zijn verkregen. Het is niet duidelijk welk mechanisme voor dit 
effect verantwoordelijk is. Het kan niet zonder meer verklaard worden uit 
stereotype beoordelingsgedrag, waarbij los van inhoudelijke gronden, de 
standaard wordt bepaald door het aantal of percentage goed beheerste 
opgaven. 

134 



Om na te gaan in hoeverre hier sprake is van een structureel effect is het 
onderzoek gerepliceerd toen er standaarden voor wereldoriëntatie zijn 
vastgesteld. Dit onderzoek bood de mogelijkheid om aan dezelfde groep 
beoordelaars verschillende versies voor te leggen. Van dit onderzoek wordt in 
de volgende paragraaf verslag gedaan. 

4.5.3 Het effect van de moeilijkheidsgraad van de opgaven verzameling op 
het niveau van standaarden voor wereldoriëntatie 

4.5.3.1 Inleiding 

Het standaardenonderzoek voor wereldoriëntatie dat in het najaar van 1997 
plaatsvond, bood de gelegenheid tot een replicatie van het onderzoek naar het 
effect van selecties van opgaven op het niveau van de standaarden. De 
omvang van de beschikbare opgavenverzamelingen voor een aantal 
onderwerpen was zo groot, dat er disjuncte selecties van opgaven gemaakt 
konden worden waardoor het mogelijk was aan een beoordelaarspanel 
verschillende selecties over hetzelfde onderweip voor te leggen. 

4.5.3.2 Methode 

Voor het standaardenonderzoek voor wereldoriëntatie zijn drie beoordelaars
panels samengesteld: een voor geschiedenis, een voor natuuronderwijs en een 
voor aardrijkskunde. Het onderzoek naar het effect van verschillende 
opgavenselecties op het niveau van de standaarden vond plaats in de 
beoordelaarspanels voor geschiedenis en natuuronderwijs. Gegeven de rand
voorwaarden waarbinnen het standaardenonderzoek moest plaatsvinden, was 
er bij deze twee groepen ruimte tot het laten beoordelen van experimentele 
opgavenselecties. Naast leraren basisonderwijs uit jaargroep 8 zijn voor de 
verschillende onderdelen Pabo-docenten en schoolbegeleiders uitgenodigd 
met specifieke deskundigheid op het betreffende vakgebied. Het beoordelaars
panel voor geschiedenis bestond uit 25 deelnemers: 12 leraren basisonderwijs, 
10 Pabo-docenten en 3 schoolbegeleiders. Voor natuuronderwijs bestond het 
beoordelaarspanel uit 15 beoordelaars: 5 leraren basisonderwijs, 7 Pabo-
docenten en 3 schoolbegeleiders. 
Het beoordelaarspanel voor geschiedenis heeft voor vijf onderwerpen 
standaarden vastgesteld. Voor de onderwerpen GES1 {Oude geschiedenis) en 
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GES2 {Recente geschiedenis) hebben zij geoordeeld op basis van twee 
opgavenselecties. Voor GES1 betrof het een representatieve selectie (A) en 
een relatief gemakkelijke versie (B), voor GES2 naast een representatieve 
versie A een relatief moeilijke versie C. Het beoordelaarspanel voor natuur
onderwijs heeft voor vier onderwerpen standaarden vastgesteld. Voor drie 
onderwerpen hebben zij op basis van twee opgavenselecties geoordeeld. Voor 
BIOL (Biologie: bouw en systematiek) zijn twee representatieve selecties (A 
en A7) samengesteld. Voor NATK (Natuurkunde) is naast een representatieve 
selectie (A) een relatief moeilijke selectie gemaakt (C) en voor AARD 
(Natuurkundige aardrijkskunde) naast een representatieve selectie (A) een 
relatief gemakkelijke selectie (B). 

Analoog aan de voor Nederlandse taal gevolgde procedure zijn voorafgaande 
aan het selectieproces de opgaven met lage discriminatie-indices verwijderd 
evenals de opgaven waarvan de P50-.P80-segmenten op de vaardigheids-
schaal geheel of vrijwel geheel buiten het vaardigheidsbereik 100 tot 400 ligt. 
Vervolgens is voor elk onderwerp eerst een representatieve selectie gemaakt 
door op gelijke afstand opgaven te selecteren uit het op de ,P50-waarden 
gesorteerde bestand. Uit de resterende opgavenverzamelingen zijn vervolgens 
de experimentele versies samengesteld. Een moeilijke versie (C) is samen
gesteld door een derde van de gewenste omvang uit de gemakkelijkste helft 
van de restverzameling te selecteren en twee derde uit de moeilijkste helft. 
Omgekeerd zijn de relatief gemakkelijke versies (B) samengesteld door twee 
derde van de gewenste omvang te selecteren uit de gemakkelijkste helft van 

Tabel 4.14 
Omvang (k) en gemiddelde geschatte moeilijkheidsgraad (p'_gem) van de 

totale opgavenv er zameling en van de opgavenselecties AenA' 
(representatief), B (gemakkelijk) en C(moeilijk) voor vijf onderwerpen van de 

peiling wereldoriëntatie 

opgavenverzamel ing versie A versie B versie C versie A' 

onder

opgavenverzamel ing versie A versie B versie C 

werp k P gem verw rest k P gem k p' gem k p'_gem k p' gem 

GES1 64 .55 8 57 20 .56 19 .63 

GES2 49 .61 5 44 18 .63 18 .56 

BIOL 77 .59 14 63 25 .63 24 .64 

NATK 28 .54 22 106 25 .59 25 .52 

AARD 87 .54 13 74 25 .57 25 .61 
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de restverzameling en een derde van de omvang uit de moeilijkste helft. Voor 
het onderwerp BIOL is een tweede representatieve versie (A') samengesteld 
door selectie van opgaven op evenredige afstand uit de restverzameling. De 
verschillende selecties zijn vervolgens door vakinhoudelijk deskundigen 
getoetst op inhoudelijke representativiteit voor de totale verzameling. Tabel 
4.14 geeft een overzicht van de omvang van de voor het onderzoek beschik
bare opgavenverzamelingen en van de verschillende opgavenselecties met de 
voor de populatie geschatte gemiddelde moeilijkheidsgraad (p'_gem) van de 
opgaven. Opnieuw zijn de verschillen in gemiddelde moeilijkheidsgraad 
tussen A- en B-versies en tussen A- en C-versies niet groot. Tabel 2 in bijlage 
6 laat zien tot welke verschuivingen dit heeft geleid in de verdeling van de 
P50-waarden over de schaalintervallen. 

Omdat de gegevens van de representatieve versie later gebruikt worden voor 
de rapportage van de standaarden is aan de beoordelaars eerst versie A 
voorgelegd en later de alternatieve versie. In de reeks van te beoordelen 
onderwerpen zijn de vijf onderwerpen uit Tabel 4.14 nooit als eerste aan het 
panel voorgelegd om te voorkomen dat onbekendheid met de procedure de 
vergelijkbaarheid van de resultaten zou verstoren. Verder zijn de verschillende 
versies van hetzelfde onderwerp nooit aansluitend beoordeeld. Het effect van 
de verschillende versies is per onderwerp getoetst met een multivariaat model 
zoals beschreven in paragraaf 4.5.2.2. 

4.5.3.3 Resultaten 

Uit Tabel 4.15 blijkt dat er alleen bij het onderwerp GES1 een significant 
effect van versie op het niveau van de oordelen wordt gevonden. In dit geval 
wijzen de beoordelaars voor acht van de negen oordelen systematisch een 
hogere score aan voor de representatieve versie A in vergelijking met de naar 
moeilijkheidsgraad gemakkelijke versie B. De uitzondering betreft het 
eindoordeel voor de standaard voldoende. Incidenteel worden bij de 
onderwerpen GES2 en NATK ook verschillen in de oordelen gevonden. Bij 
GES2 betreft dit het tweede oordeel voor de standaard gevorderd, bij NATK 
het tweede en derde oordeel voor de standaard minimum. Pas met de tweede 
beoordelingsfase, na de groepsdiscussie, treedt een significant effect op. De 
grootte van het effect neemt in de derde beoordelingsfase weer af, maar blijft 
dan significant. 
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Tabel 4.15 
Effect van de moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling op de oordelen 

met paarsgewijze vergelijking van de oordelen op de beide versies* 

B-A A-C A-A' 
onderweip F d.f. P pos neg pos neg pos neg 
GES1 28.76 1;48 0.0001 0 8 
GES2 3.20 1:48 0.0797 0 I 
BIOL 2.31 1;28 0.1396 0 0 
NATK 1.93 l;28 0.1760 0 2 
AARD 1.08 1;28 0.3071 0 0 

*aantal vergelijkingen met significant verschil p < .05 

4.5.3.4 Conclusie 

In het standaardenonderzoek voor Nederlandse taal en voor wereldoriëntatie is 
onderzoek gedaan naar het effect van verschil in moeilijkheidsgraad van 
opgavenselecties voor het niveau van de standaarden. Dit onderzoek staat in 
relatie tot de vraag naar de generaliseerbaarheid van standaarden en daarmee 
naar de efficiëntie van de beoordelingsmethode (Van der Linden, 1994). In 
beide onderzoeken zijn de opgavenselecties gemanipuleerd naar moeilijk
heidsgraad. Naast selecties die representatief waren voor de beschikbare 
opgavenverzameling, zijn ook selecties aan beoordelaars voorgelegd die 
relatief gemakkelijk en relatief moeilijk waren. In het standaardenonderzoek 
voor Nederlandse taal zijn de verschillende versies van een onderwerp aan 
verschillende beoordelaarspanels voorgelegd. Overwegend blijkt dan dat het 
niveau van de standaarden toeneemt met de moeilijkheidsgraad van de 
selectie. Een tweede onderzoek binnen het leerstofdomein wereldoriëntatie 
relativeert dit resultaat echter. Nu zijn de verschillende versies aan hetzelfde 
beoordelaarspanel voorgelegd en slechts voor één onderwerp is structureel een 
effect voor selectie naar moeilijkheidsgraad op het niveau van de standaarden 
gevonden, waarbij de richting van het effect dezelfde is als overwegend 
vastgesteld binnen Nederlands. 

De toegepaste selectiecriteria voor het samenstellen van B- en C-versies 
kunnen als vrij fors worden aangemerkt. In het algemeen is de selectie 
uitgevoerd door na ordening van de opgaven op moeilijkheidsgraad uit de ene 
helft van de opgavenverzameling alle of minstens twee op drie opgaven te 
selecteren en uit de andere helft een op twee of drie opgaven. Niettemin 
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moeten we vaststellen dat de oordelen niet helemaal onafhankelijk zijn van de 
moeilijkheidsgraad van de voorgelegde opgavenverzameling. 

In de inleiding is al opgemerkt dat het probleem juist dan aan de orde is 
wanneer de oordelen worden verzameld voor verschillende onderwerpen met 
naar moeilijkheidsgraad ongelijke opgaven verzamelingen. Het verschil in 
niveau van de standaarden tussen onderwerpen is dan niet meer alleen 
inhoudelijk gedefinieerd, maar wordt daarnaast mogelijk ook beïnvloed door 
verschillen in moeilijkheidsgraad van de verschillende opgaven-
verzamelingen. 

De omstandigheid dat beoordelaars gevoelig blijken te zijn voor de moeilijk
heidsgraad van de opgavenverzameling op basis waarvan zij de standaarden 
vaststellen, zou tot consequentie moeten hebben dat standaarden worden 
vastgesteld op basis van opgavenverzamelingen die aan een bepaald criterium 
voldoen. Een eenvoudige oplossing voor het samenstellen van een norm
verzameling van opgaven zou kunnen zijn de opgavenselectie samen te stellen 
op basis van een bepaalde verdeling van de moeilijkheidsparameters ß van de 
opgaven over een in scoreklassen verdeelde vaardigheidsschaal. Een andere 
benadering biedt het gebruik van toetsinformatiefuncties (Verhelst, 1993; 
Theunissen, Sanders & Verschoor, 1993; Mellenbergh, 1998) van de opgaven
verzamelingen. De toetsinformatiefunctie is gelijk aan de som van de 
iteminformatiefuncties en beschrijft de nauwkeurigheid waarmee op elk punt 
van de vaardigheidsschaal de vaardigheid wordt geschat. Door gebruik te 
maken van de iteminformatiefunctie voor het tweeparameter logistisch model 
(Hambleton & Swaminathan, 1985) wordt voor het bepalen van de norm
verzameling niet alleen rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad van de 
opgaven maar kan ook de informatie over het discriminatievermogen van de 
opgaven in het bepalen van de toetsinformatiefunctie worden verdisconteerd. 
De oplossing wordt dan gezocht in een doelfunctie die de opgaven
verzameling voor een standaardenonderzoek definieert, bijvoorbeeld door vast 
te stellen binnen welk scorebereik de functie een maximum moet bereiken. 
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4.6 Vergelijking tussen IRT-oordelen en Angoff-oordelen 

4.6.1 Inleiding 

Jaeger (1989) geeft een overzicht van een groot aantal empirische studies 
waarin de resultaten van verschillende methoden voor het bepalen van 
grensscores worden vergeleken. De conclusie is duidelijk: verschillende 
methoden leiden tot verschillende standaarden (vgl. paragraaf 2.1). Dat 
betekent dat de keuze voor een bepaalde methode niet onbelangrijk is. Met 
andere auteurs geeft Jaeger (1989) dan ook het advies in een onderzoek 
meerdere methoden te gebruiken en bij het bepalen van de grensscore alle 
resultaten te betrekken. 

In het standaardenonderzoek voor NAEP-resultaten wordt gebruikgemaakt 
van de Angoff-methode. De belangrijkste reden voor deze keuze is dat '... the 
advantages and disadvantages of many of the competing procedures are well 
documented in the literature. There have been any number of research studies 
completed documenting some of the differences; the Angoff procedure is 
generally superior.'. Een tweede argument is dat de methode ' . . . is quite 
straightforward; both the judging task and its results are intuitively 
interprétable.' (NAGB, 1990, p. 15). 

In de Angoff-methode wordt aan de beoordelaars gevraagd voor elke opgave 
aan te geven hoeveel procent van de leerlingen uit de grenspopulatie de 
opgave goed zal maken, waarbij de grenspopulatie wordt gevormd door de 
leerlingen die volgens de beoordelaar net voldoen aan de standaard. Anders 
dan in de IRT-methode, waarbij de beoordelaar één oordeel per standaard 
moet geven op basis van de gehele opgavenverzameling, moet de beoordelaar 
in de Angoff-methode dus voor elke opgave afzonderlijk een oordeel per 
standaard noteren. De veronderstelling daarbij is dat de beoordelaar in staat is 
rekening te houden met de verschillen in moeilijkheidsgraad van de opgaven. 
Regelmatig wijst onderzoek uit dat beoordelaars grote moeite hebben met het 
juist inschatten van de (relatieve) moeilijkheidsgraad van de opgaven (Van 
Berkel, 1984; Blok, 1987; Impara & Plake, 1997; Mellenbergh, 1971). In een 
evaluatie van het standaardenonderzoek voor rekenen en lezen door NAGB 
heeft McLaughlin (1993) de opgavenverzameling op basis van de mediaan 
van de p-waarden verdeeld in een gemakkelijke en een moeilijke helft en 
vervolgens de grensscores voor de standaarden vergeleken. Dit resulteerde in 
aanzienlijk lagere grensscores voor de gemakkelijke helft van de opgaven in 

140 



vergelijking met de grensscores gebaseerd op de moeilijke opgaven. Zijn 
conclusie was dat de beoordelaars niet voldoende in staat zijn rekening te 
houden met verschillen tussen gemakkelijke en moeilijke opgaven. 
Om een vergelijking te kunnen maken tussen IRT-oordelen en Angoff-
oordelen is in het standaardenonderzoek voor rekenen/wiskunde bij een deel 
van de onderwerpen aan de beoordelaars gevraagd op basis van beide 
beoordelingsmethoden standaarden te bepalen. In het standaardenonderzoek 
voor muziek deed de mogelijkheid zich voor een vergelijkend onderzoek voor 
alle onderwerpen uit te voeren. 

4.6.2 Methode 

Voor het standaardenonderzoek rekenen/wiskunde zijn twee panels 
beoordelaars samengesteld (zie paragraaf 3.1). Van de onderwerpen die elk 
panel ter beoordeling zijn voorgelegd, zijn vier willekeurig gekozen 
onderwerpen zowel beoordeeld met de Angoff-methode als met de IRT-
methode. Voor muziek zijn alle onderwerpen met beide methoden beoordeeld 
(zie paragraaf 3.2). Wanneer een onderwerp met beide methoden werd 
beoordeeld, dan is eerst de Angoff-methode toegepast en daarna de IRT-
methode. Deze volgorde is dwingend omdat de beoordelaars anders bij het 
beoordelen met de Angoff-methode al geïnformeerd zouden zijn over de 
relatieve moeilijkheidsgraad van de opgaven in de opgavenverzameling. 

In de introductie voor de beoordelaars werd ook aandacht besteed aan het 
beoordelen volgens de Angoff-methode en werd er met een onderwerp 
geoefend. Daarbij is aan de beoordelaars gevraagd om voor iedere opgave aan 
te geven hoeveel procent van de leerlingen op net minimum, net voldoende en 
net gevorderd niveau - overeenkomstig de eerder gegeven definities van de 
standaarden - de opgave goed zouden moeten beantwoorden. Op de 
beoordelingsformulieren is steeds ter herinnering de volgende opdracht 
afgedrukt: 

'Geef per opgave aan hoeveel procent van de leerlingen op achtereenvolgens 
minimum, voldoende en gevorderd niveau die opgave naar uw oordeel goed 
zouden moeten maken. Betrek in uw schattingen (1) de definitie van de drie 
niveaus en (2) uw inschatting van de moeilijkheidsgraad van de opgave. 
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Neem aan dat er 100 leerlingen op minimum niveau zijn, 100 leerlingen op 
voldoende niveau en 100 leerlingen op gevorderd niveau. Hoeveel van de 
leerlingen per niveau venvacht u dan dat de opgave correct beantwoordt? ' 

In de tekst ontbrak de aanduiding 'nef voor elk van de standaarden; zowel in 
de introductie als tijdens de beoordelingen zijn de beoordelaars daarop 
gewezen. Het beoordelen met de IRT-methode verliep zoals beschreven in 
paragraaf 2.5. Voor de vergelijking met de Angoff-oordelen zijn alleen de 
IRT-oordelen uit de eerste beoordelingsfase gebruikt. 

In het standaardenonderzoek voor rekenen/wiskunde met de Angoff-methode 
zijn de opgavenboekjes gebruikt die eerder in het peilingsonderzoek aan de 
leerlingen zijn voorgelegd. Elk boekje bevatte 15 opgaven over hetzelfde 
onderwerp in willekeurige volgorde. De beoordelaars oordeelden dan eerst 
met de Angoff-methode en daarna met de IRT-methode. 
Bij muziek zijn door de beoordelaars alle opgaven eerst beoordeeld volgens 
de Angoff-methode. Daarvoor zijn de vier opgavenboekjes gebruikt die in het 
peilingsonderzoek aan de leerlingen zijn voorgelegd. Elk boekje bevatte 
opgaven uit alle acht onderwerpen voor muziek. De beoordeling volgens de 
Angoff-methode vond voor alle opgavenboekjes op de eerste dag plaats. Op 
de tweede dag zijn dezelfde opgaven, maar nu gerangschikt per onderwerp, 
beoordeeld met de IRT-methode. 

Tabel 4.16 geeft een overzicht van de onderwerpen, het aantal opgaven per 
onderwerp en de voor de populatie geschatte gemiddelde p'-waarde van de 
opgaven die in beide onderzoeken zijn gebruikt. Niet alle opgaven in de 
toetsboekjes voor rekenen/wiskunde bleken schaalbaar binnen het domein 
waarvoor ze oorspronkelijk zijn ontwikkeld. Aangezien in het vergelijkend 
onderzoek alleen opgaven gebruikt kunnen worden waarvoor IRT-parameters 
beschikbaar zijn, is het effectieve aantal opgaven binnen de Angoff-boekjes 
voor rekenen/wiskunde in een aantal gevallen kleiner dan 15. De omvang van 
de opgavenverzameling die in de IRT-methode is gebruikt, is in alle gevallen 
groter, omdat hiervoor ook opgaven zijn gebruikt die in de eerste rekenpeiling 
zijn afgenomen, maar bij de tweede peiling niet opnieuw zijn afgenomen. Alle 
opgaven die in de Angoff-methode zijn gebruikt, zijn ook gebruikt in de IRT-
methode. De gemiddelde moeilijkheidsgraad van de beide opgaven-
verzamelingen wijken weinig van elkaar af. De opgavenverzamelingen voor 

142 



Tabel 4.16 
Aantal opgaven (k) en gemiddelde voor de populatie geschatte p-waarde 
(p'_gem) in de opgavenverzamelingen voor de Angoff-methode en de IRT-

methode voor rekenen/wiskunde en muziek 

rekenen/wiskunde muziek 
Angi 

k 

jff-methode IRT-methode Angoff enIRT 
onderwerp 

Angi 

k P' gem k P' gem onderwerp 

1 

k 

20 

P' gem 
6 12 0.61 21 0.57 

onderwerp 

1 

k 

20 0.57 
9 15 0.67 23 0.68 2 18 0.59 
14 13 0.55 20 0.53 3 20 0.41 
17 13 0.52 24 0.50 4 17 0.27 
19 14 0.63 23 0.63 5 12 0.56 
23 14 0.46 20 0.47 6 21 0.41 
25 15 0.42 23 0.36 7 13 0.55 
28 15 0.41 15 0.41 8 17 0.75 

muziek zijn voor beide methoden identiek. Anders dan bij rekenen/wiskunde 
wisten de beoordelaars voor muziek bij de Angoff-methode niet tot welk 
onderwerp een opgave behoorde. 

In de IRT-methode bepaalt iedere beoordelaar het niveau voor een standaard 
direct op de vaardigheidsschaal. De Angoff-methode daarentegen resulteert in 
een grensscore voor elke standaard op de toets, waarbij de grensscore voor 
een standaard per beoordelaar wordt gevormd door het gemiddelde van de 
gewenste p-waarden voor de afzonderlijke opgaven. In deze vorm zijn de 
beide gegevens niet vergelijkbaar. Om de resultaten op de beide methoden 
onderling te kunnen vergelijken zijn de Angoff-oordelen omgezet in 
schaalscores. Uit de OPLM-analyses (Verhelst, Glas & Verstralen, 1993) 
resulteren voor elke opgave de itemparameters a, (de discriminatie-index van 
de opgave) en ß, (de moeilijkheidsparameter van de opgave). De kans op het 
goed maken van opgave i gegeven vaardigheid 6>is gegeven door 

expfl|(6>-fl) 
l + expa,(6>-/J,) , 4 

Als we nu aan beoordelaars vragen wat een gewenste waarde voor p,is, dan 
kunnen we met dezelfde modelformule de daarbijbehorende vaardigheid 6 
schatten. We nemen daarvoor de logit-transformatie (Hambleton, Swaminathan 
& Rogers, 1991) 
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zodat de vaardigheid die bij een bepaalde p-waarde behoort, volgt uit 

a1 

Wanneer beoordelaars vinden dat niemand, respectievelijk iedereen het item 
goed moet kunnen maken en voor een opgave dus p-waarden van 0% of 100% 
aangeven, dan is öniet te schatten. In deze gevallen worden p-waarden van 5%, 
respectievelijk 95% aangehouden. Deze analyse resulteert per beoordelaar in een 
vaardigheidsscore voor elke opgave. De grensscore voor een standaard is de 
mediaan van alle uit de p-waarden afgeleide vaardigheidsscores. 

4.6.3 Resultaten 

De vergelijking tussen Angoff-standaarden en IRT-standaarden 

In Tabel 4.17 zijn voor de verschillende onderwerpen de grensscores op de 
vaardigheidsschaal voor de drie standaarden naast elkaar gezet, zoals die met 
de Angoff-methode en met de IRT-methode zijn bepaald. Op basis van de 
theoretische verdeling van de vaardigheid in de populatie is per grensscore 
tevens aangegeven hoeveel procent van de leerlingen aan de standaard 
voldoet. Vrijwel steeds ligt het niveau van de standaarden die zijn bepaald met 
de Angoff-methode lager dan het niveau van de standaarden uit de IRT-
methode. Er zijn enkele uitzonderingen: bij rekenen/wiskunde voor de 
standaarden minimum en voldoende voor onderwerp 19 en de standaard 
voldoende voor onderwerp 28 en bij muziek alle standaarden voor onderwerp 
6 en 8 en de standaard gevorderd voor onderwerp 7. Aan de standaarden 
minimum voor rekenen/wiskunde voldoet volgens de Angoff-methode 
gemiddeld 93% van de leerlingen, terwijl gemiddeld 76% van de leerlingen 
volgens de IRT-methode aan de standaarden minimum voldoet. Voor de 
standaard voldoende is dat gemiddeld 50% volgens de Angoff-methode en 
35% volgens de IRT-methode. Bij de standaard gevorderd zijn de verschillen 
duidelijk kleiner met respectievelijk 12% en 7%. Bij muziek voldoet 
gemiddeld 78% van de leerlingen aan de standaard minimum volgens de 
Angoff-methode en 70% volgens de IRT-methode. Voor de standaard 
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Tabel 4.17 
Scores voor de standaarden minimum, voldoende en gevorderd en percentage 
leerlingen dat aan de standaarden voldoet, bepaald met de Angoff- en de IRT-

methode voor onderwerpen rekenen/wiskunde en muziek 

Minimum Voldoende Gevorderd 

Ang 

score 

off 

% 

1RT Anj 

score 

'Off 

% 

IRT Angoff 

score % 

IRT 

onderwerp 

Ang 

score 

off 

% score % 
Anj 

score 

'Off 

% score % 

Angoff 

score % score % 
rekenen/wiskunde 

% 

Angoff 

score % score 

6 148 98 188 89 245 54 298 17 325 6 368 1 

9 151 98 225 69 231 65 265 38 294 19 295 18 
14 170 95 219 73 248 52 264 39 289 18 319 8 
17 196 86 222 71 261 41 282 26 300 16 322 7 
19 130 99 121 100 219 73 211 78 288 18 301 15 
23 171 94 218 74 255 46 278 29 314 10 328 6 

25 184 91 244 55 258 44 284 25 316 8 354 2 

28 197 86 209 79 282 26 279 28 347 3 359 1 

gemiddeld 93 76 50 35 12 7 

muziek 

1 163 96 235 62 244 55 300 16 323 3 410 0 
2 147 98 216 75 247 52 296 18 353 1 376 1 
3 248 52 257 44 298 17 352 2 368 1 412 0 
4 311 11 337 4 356 2 402 0 394 0 467 0 
5 125 99 161 96 225 69 231 65 300 16 31! 11 
6 217 75 185 90 273 32 255 46 323 9 285 24 
7 162 96 190 88 247 52 250 50 326 10 310 12 
8 126 99 125 99 205 82 205 82 277 28 260 42 

gemiddeld 78 70 45 35 9 11 

voldoende is dat respectievelijk 45% en 35%. In dit geval ligt de standaard 
gevorderd volgens de Angoff-methode met gemiddeld 9% iets hoger dan 
dezelfde standaard verkregen volgens de IRT-methode met gemiddeld 11%. 
Volgens de definities van de standaarden zou de standaard minimum 
gerealiseerd moeten worden bij 90% tot 95% van de leerlingen. Bij 
rekenen/wiskunde wordt dit criterium volgens de Angoff-methode op twee 
onderwerpen (17 en 28) net niet gerealiseerd, terwijl dit criterium volgens de 
IRT-methode bij zes onderwerpen duidelijk niet wordt gerealiseerd. Voor 
muziek geldt dat het criterium volgens de Angoff-methode bij vijf 
onderwerpen wordt gerealiseerd (1, 2, 5, 7 en 8) en volgens de IRT-methode 
bij drie à vier onderwerpen (5, 6, 7 en 8). 
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De standaard voldoende zou bereikt moeten worden bij 70% tot 75% van de 
leerlingen. Zowel volgens de Angoff-methode als volgens de IRT-methode is 
dat bij rekenen/wiskunde alleen het geval voor onderwerp 19 en ook bij 
muziek is dat alleen het geval bij onderwerp 8. De gemiddelde afstand tot het 
criterium is voor de Angoff-methode echter kleiner dan voor de IRT-methode. 

De correlatie tussen Angoff-oordelen en IRT-oordelen 

De vooronderstelling bij het vaststellen van standaarden door deskundige 
beoordelaars is dat zij minstens impliciet een idee hebben van het gewenste 
vaardigheidsniveau van leerlingen in een referentiegroep. De beoordelaars 
kunnen verschillen in hun oordelen over dat gewenste vaardigheidsniveau en 
de beoordelingsmethode kan van invloed zijn op de hoogte van dat oordeel 
(zie bovenstaande vergelijking en paragraaf 2.1), maar verwacht mag worden 
dat de beoordelaars over methoden vergelijkbare criteria hanteren en 

Tabel 4.18 
Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten tussen de mediaan van 

de Angoff-oordelen en het IRT-oordeel 

M nimum Voldoende Gevorderd 
onderwerp r P r P r P 
rekenen/wiskunde 

6 0.58 0.003 0.11 0.608 0.77 0.000 
9 0.31 0.146 0.10 0.651 0.21 0.335 
14 0.38 0.064 0.51 0.010 0.30 0.157 
17 0.48 0.017 0.47 0.022 0.15 0.491 
19 0.50 0.012 0.32 0.122 0.32 0.132 
23 0.19 0.354 0.47 0.018 0.46 0.020 
25 0.43 0.033 0.16 0.454 -0.09 0.658 
28 0.15 0.507 0.40 0.058 0.25 0.255 
muziek 

1 0.27 0.225 0.19 0.400 0.25 0.269 
2 0.19 0.400 0.14 0.548 0.13 0.566 
3 0.36 0.105 0.48 0.025 0.12 0.599 
4 0.24 0.277 0.28 0.209 0.01 0.963 
5 0.02 0.936 0.02 0.945 0.25 0.270 
6 0.51 0.015 0.53 0.011 0.28 0.212 
7 0.00 0.996 0.14 0.540 0.41 0.066 
8 0.47 0.026 0.50 0.018 0.63 0.002 
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Figuur 4.2a 
Vergelijking tussen p'-waarden en Angoff-oordelen van opgaven voor de 

standaard voldoende bij onderwerpen voor rekenen/wiskunde 

consistent oordelen. Om na te gaan in hoeverre de verschillen tussen 
beoordelaars over het gewenste niveau consistent zijn over de beoordelings
methoden zijn Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten tussen de Angoff- en 
IRT-oordelen berekend. Tabel 4.18 geeft de resultaten. 
Voor het leerstofdomein rekenen/wiskunde worden bij negen vergelijkingen 
significante correlaties p < .05 gevonden: vier bij de standaard minimum, drie 
bij de standaard voldoende en twee bij de standaard gevorderd. Voor het 
leerstofdomein muziek vinden we zes significante correlaties: twee bij de 
oordelen voor de standaard voldoende, drie bij de oordelen voor de standaard 
voldoende en een bij de standaard gevorderd. Er blijkt slechts op zeer 
beperkte schaal sprake te zijn van consistente verschillen tussen beoordelaars 
binnen de twee beoordelingsmethoden. Te beperkt om te kunnen vaststellen 
dat beoordelaars vergelijkbare criteria tussen methoden hebben gehanteerd. 
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Figuur 4.2b 
Vergelijking tussenp'-waarden en Angoff-oordelen van opgaven voor de 

standaard voldoende bij onderwerpen voor rekenen/wiskunde 

Consistentie van oordelen binnen de Angoff-methode 

Binnen de Angoff-methode moeten de beoordelaars voor elke opgave een 
oordeel geven over het percentage leerlingen van de grenspopulatie die de 
opgave goed moet kunnen maken. De veronderstelling is dat beoordelaars een 
inschatting kunnen maken van de moeilijkheidsgraad van de opgaven. In 
relatie tot het criterium dat de beoordelaar hanteert zal afhankelijk van de 
moeilijkheidsgraad van een opgave een oordeel worden gegeven. 

De Figuren 4.2a,b en 4.3a,b illustreren voor de verschillende onderwerpen van 
respectievelijk de leerstofdomeinen rekenen/wiskunde en muziek in hoeverre 
het niveau van de Angoff-oordelen varieert met de moeilijkheidsgraad van de 
opgaven. In de figuren zijn de voor de populatie geschatte p'-waarden van de 
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1 Muziek beluisteren 1 2 Muziek beluisteren 2 

3 Klassieke instrumenten 4 Schoolinstrumenten 

Figuur 4.3a 
Vergelijking tussenp'-waarden en Angoff-oordelen van opgaven voor-

standaard voldoende bij onderwerpen voor muziek 

opgaven en de Angoff-oordelen voor de standaard voldoende afgebeeld. De 
opgaven zijn daarbij gerangschikt naar moeilijkheidsgraad op basis van de p'-
waarden. De Angoff-oordelen voor de standaarden minimum en gevorderd 
zijn niet in de figuren afgebeeld, maar deze lopen parallel aan die voor de 
standaard voldoende. 

Vrijwel zonder uitzondering is bij de toetsen voor rekenen/wiskunde de 
variatiebreedte van de Angoff-oordelen over opgaven kleiner dan de variatie
breedte van de p'-waarden. Een uitzondering vormt Toets 9 Cijferen: 
vermenigvuldigen, maar hier hebben ook de p'-waarden zelf weinig variatie. 
Meestal is er sprake van een onderschatting ten opzichte van de p'-waarden 
voor de gemakkelijke opgaven en een overschatting ten opzichte van de p'-
waarden voor de moeilijke opgaven. Dit effect is voor de onderwerpen voor 
muziek (Figuur 4.3a,b) nog duidelijker. De variatiebreedte van de Angoff-
oordelen voor de grensscores is vergelijkbaar met die voor de onderwerpen bij 
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5 Instrumenten onderscheiden 6 Vastleggen van muziek 

7 Spreken over muziek 1 8 Spreken over muziek 2 

Figuur 4.3b 
Vergelijking tussenp'-waarden en Angoff-oordelen van opgaven voor de 

standaard voldoende bij onderwerpen voor muziek 

rekenen/wiskunde, terwijl de variatiebreedte van de p'-waarden aanmerkelijk 
groter is. Dit resultaat is in overeenstemming met McLaughlin (1993) die ook 
onderschatting van gemakkelijke en overschatting van moeilijke opgaven 
vond. 

Het beoordelingsprobleem binnen de Angoff-methode kunnen we ook als 
volgt evalueren. Telkens wanneer de beoordelaar in de Angoff-methode een 
gewenste p-waarde voor een opgave noteert, wijst hij als het ware een grens-
score aan op de vaardigheidsschaal. Bij een adequate inschatting van de 
verschillen in moeilijkheidsgraad van de opgaven zou een beoordelaar telkens 
min of meer hetzelfde punt op de vaardigheidsschaal moeten aanwijzen. Ter 
illustratie zijn in Figuur 4.4 van twee onderwerpen de vaardigheidsscores 
afgebeeld die zijn afgeleid uit de door de beoordelaars genoteerde Angoff-
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Figuur 4.4 
Projecties van vaardigheidsscores afgeleid van de Angoff-oordelen voor de 
standaard voldoende van opgaven voor Schattend rekenen (6) en Cijferen: 

vermenigvuldigen (9) per beoordelaar 

oordelen voor de standaard voldoende. Het betreft de onderwerpen 6 
Schattend rekenen en 9 Cijferen: vermenigvuldigen. De figuur laat zien dat de 
spreiding van de afgeleide vaardigheidsscores voor onderwerp 6 Schattend 
rekenen groot is en vrijwel het volledige afgebeelde schaalbereik omvat. Voor 
onderwerp 9 Cijferen: vermenigvuldigen is die spreiding beperkt, maar daarbij 
betreft het opgaven die - zoals Figuur 4.2 laat zien - onderling weinig in 
moeilijkheidsgraad variëren. De gemiddelde standaardafwijking van de 
afgeleide vaardigheidsscores van de beoordelaars voor onderwerp 6 Schattend 
rekenen is 60.42 en voor onderwerp 9 Cijferen: vermenigvuldigen is deze 
22.97. Tabel 4.19 bevat de mediaan en de grootte van de interkwartielrange 
van de standaardafwijkingen van de beoordelaars voor alle oordelen. Zoals uit 
Tabel 4.19 blijkt, is de mediaan van de in Figuur 4.4 afgebeelde standaard
afwijkingen voor onderwerp 6 relatief groot en voor onderwerp 9 klein. Voor 
muziek is deze spreiding van de Angoff-oordelen extreem groot, zeker 
wanneer men zich realiseert dat de theoretische standaardafwijking van de 
vaardigheidsverdeling in de populatie 50 is. Geconstateerd moet worden dat 
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de beoordelaars voor het leerstofdomein muziek weinig inzicht hebben in de 
relatieve moeilijkheidsgraad van de opgaven. De beoordelaars voor het 
leerstofdomein rekenen/wiskunde steken daar gunstig bij af. Maar ook voor 
rekenen/wiskunde is deze spreiding van de Angoff-oordelen vaak groot. In het 
gunstigste geval, het betreft dan de onderwerpen 9, 14 en 17, is de spreiding 
de helft van de populatiespreiding. Wanneer beoordelaars zo onzuiver een 
bepaalde grensscore kunnen aanwijzen, dan moet men zich toch afvragen wat 
de betekenis nog kan zijn van een gemiddeld oordeel zoals dat met de Angoff-
methode wordt verkregen. Informatie over de relatieve moeilijkheidsgraad 
van de opgaven blijkt voor een adequate beoordelingsprocedure onontbeerlijk 
te zijn. 

Het is overigens niet zo dat beoordelaars volledig ongevoelig zijn voor de 
moeilijkheidsgraad van de opgaven. Zoals uit de Figuren 4.2 en 4.3 is af te 
leiden vertonen de gemiddelde Angoff-oordelen op verschillende 
onderwerpen een dalende lijn en dat impliceert dat het niveau van de gewenste 

Tabel 4.19 
Mediaan en interkwartielrange (qS-ql) van de standaardafwijkingen van de 

van Angoff-oordelen afgeleide vaardigheidsscores over beoordelaars (n) 

n 

Minimum Voldoende Gevorderd 
onderwerp n mediaan q3-ql mediaan q3-ql mediaan q3-ql 
rekenen/wiskunde 

6 24 89.13 41.66 59.33 13.08 56.43 10.32 
9 24 30.61 8.14 23.22 6.47 25.28 9.91 
14 24 34.16 9.39 31.74 5.32 35.77 5.97 
17 24 26.39 5.57 23.18 6.81 27.16 8.07 
19 24 97.83 43.68 49.21 17.78 51.83 19.33 
23 25 99.61 26.36 52.22 16.08 35.96 17.29 
25 25 81.30 7.76 48.03 27.73 37.76 20.73 
28 25 70.38 12.77 62.03 7.52 58.14 4.86 

muziek 

1 22 125.64 43.38 125.38 40.14 167.50 59.75 
2 22 118.35 38.72 122.76 19.70 145.64 26.33 
3 22 93.19 23.10 89.94 13.23 84.21 12.21 
4 22 109.81 24.67 124.24 18.97 144.70 29.86 
5 22 140.97 45.58 148.49 40.61 148.02 33.99 
6 22 96.72 21.18 76.74 16.92 60.75 17.73 
7 22 254.46 83.84 207.27 73.05 165.59 77.80 
8 22 185.24 71.90 140.36 58.89 131.35 53.21 
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p-waarde voor een grensscore in de Angoff-methode afneemt met een 
toename in moeilijkheidsgraad van de opgaven. Om meer in detail zicht te 
krijgen op de gevoeligheid van beoordelaars in de Angoff-methode voor de 
moeilijkheidsgraad van de opgaven is per beoordelaar de rangcorrelatie 
berekend tussen de Angoff-oordelen en de p'-waarden van de opgaven. In 
Tabel 4.20 is voor ieder onderwerp per standaard de mediaan van de 
rangcorrelaties van de beoordelaars weergegeven en het aantal beoordelaars 
waarvoor de rangcorrelatie tussen het Angoff-oordeel en de voor de populatie 
geschatte p-waarde significant is op p < .05. Tegelijk is met behulp van de 
Wilcoxon-2-sample-test de samenhang getoetst tussen het niveau van de 
rangcorrelatie en het type beoordelaar (SAS Institute, 1988, p. 713 e.v.). Aan 
het onderzoek deden immers leraren basisonderwijs mee en deskundigen van 
opleidings- en onderwijsbegeleidingsinstituten. Men zou zich kunnen 
voorstellen dat leraren basisonderwijs, gegeven hun dagelijkse ervaringen met 
prestaties van leerlingen, beter in staat zijn om in het beoordelingsproces 
rekening te houden met de relatieve moeilijkheidsgraad van de opgaven dan 
andere deskundigen. 

*&v 

Binnen het leerstofgebied rekenen/wiskunde worden bij vier van de acht 
onderwerpen (9, 14, 17 en 23) significante rangcorrelaties gevonden bij een 
meerderheid van de beoordelaars. Bij de andere vier onderwerpen worden 
vervolgens bijna geen significante rangcorrelaties gevonden. Voor de 
standaarden minimum en voldoende van het leerstofgebied muziek worden bij 
vijf van de acht onderwerpen significante rangcorrelaties gevonden bij een 
meerderheid van de beoordelaars, voor de standaard gevorderd slechts bij 
twee onderwerpen. De samenhang van de Angoff-oordelen tussen de 
standaarden binnen een onderwerp zorgt er voor dat het verschil in het aantal 
significante correlaties tussen standaarden beperkt is. De gevoeligheid van de 
beoordelaars voor de relatieve moeilijkheidsgraad van de opgaven blijkt in 
belangrijke mate afhankelijk te zijn van het onderwerp. Het is niet bekend 
waardoor dit verschil tussen de onderwerpen veroorzaakt wordt. Een bijdrage 
zou gezocht kunnen worden in de werkelijke variatie in moeilijkheidsgraad 
tussen de opgaven van een onderwerp. Naarmate deze groter is, moet het voor 
beoordelaars gemakkelijker zijn om gemakkelijke en moeilijkere opgaven te 
kunnen onderscheiden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen verklaren waarom bij 
muziek over het algemeen hogere percentages worden gevonden dan bij 
rekenen/wiskunde. Vergelijken we immers het verloop van de p'-waarden van 
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Tabel 4.20 
Mediaan van rangcorrelaties tussen p '-waarden en p-waarden van Angoff-

oordelen over beoordelaars (n), aantal significante rangcorrelaties (p < . 05) 
en overschrijdingskans p(W) voor Wilcoxon-2-sample test voor samenhang 

tussen niveau van de rangcorrelatie en type beoordelaar 

n 

Vlinimum Voldoende Gevorderd 
onderwerp n med. sign. P(W) med. sign. P(W) med. sign. p(W) 
rekenen/wiskunde 

6 24 0.38 0 0.79 0.28 0 0.28 0.25 1 0.43 
9 24 0.60 15 0.08 0.57 15 0.35 0.48 11 0.42 
14 24 0.55 12 0.48 0.61 16 0.88 0.59 13 0.36 
17 24 0.77 22 0.63 0.73 24 0.58 0.73 22 0.87 
19 24 0.25 1 0.07 0.21 1 0.79 0.22 1 0.08 
23 25 0.67 18 0.05 0.64 16 0.26 0.56 15 0.20 
25 25 0.28 3 0.15 0.21 5 0.18 0.25 3 0.60 
28 25 0.38 5 0.93 0.23 4 0.64 0.25 1 0.76 

muziek 

1 22 0.35 7 0.55 0.33 5 0.51 0.36 5 0.60 
2 22 0.60 20 0.84 0.59 16 0.74 0.46 10 0.17 
3 22 0.59 19 0.84 0.55 17 0.55 0.55 18 0.84 
4 22 0.50 12 0.32 0.50 13 0.90 0.43 9 0.90 
5 22 0.57 10 0.65 0.51 8 0.26 0.52 8 0.15 
6 22 0.51 13 0.19 0.48 14 0.13 0.42 10 0.24 
7 22 0.70 14 0.09 0.70 18 0.47 0.68 16 0.55 
8 22 0.31 5 0.79 0.31 6 0.74 0.28 4 0.37 

opgaven rekenen/wiskunde en muziek in de Figuren 4.2a,b en 4.3a,b dan is 
het verloop voor muziek over het algemeen groter. Een andere verklaring zou 
men kunnen zoeken in de bekendheid van de beoordelaar met de opgaven. 
Hoe bekender de opgaven zijn voor een beoordelaar, hoe gemakkelijker het 
moet zijn om de moeilijkheidsgraad ervan in te schatten. Dat zou bijvoorbeeld 
kunnen verklaren waarom ondanks het grote verloop van de p'-waarden van 
de opgaven in onderwerp 28 Zakrekenmachine voor rekenen/wiskunde dit 
toch niet leidt tot een hoog percentage significante rangcorrelaties. Het was 
ten tijde van het onderzoek zeker nog niet gebruikelijk dit onderwerp in de 
dagelijks onderwijspraktijk te toetsen, zoals dat in het peilingsonderzoek is 
gebeurd. Maar dat geldt nog sterker ook voor de muziekopgaven. 
Er is slechts één statistisch signifiicant effect (p < .05) voor type beoordelaar 
gevonden: de standaard minimum voor onderwerp 23 van het leerstofdomein 
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rekenen/wiskunde. Leraren in het basisonderwijs onderscheiden zich dus niet 
van de andere deskundigen in gevoeligheid voor de moeilijkheidsgraad van de 
opgaven, niet bij rekenen/wiskunde en niet bij muziek. Er blijken ook 
nauwelijks beoordelaars te zijn die consistent beter of slechter rangschikken 
dan anderen. Nagegaan is hoe vaak individuele beoordelaars behoren tot het 
hoogste, respectievelijk het laagste kwartiel na rangschikking van de 
correlatiecoëfficiënten. Bij rekenen/wiskunde hebben 49 beoordelaars ieder 
vier onderwerpen met de Angoff-methode beoordeeld. Twee beoordelaars 
behoren in drie van de vier gevallen tot het laagste kwartiel en twee 
beoordelaars behoren in drie van de vier gevallen tot het hoogste kwartiel; 
geen enkele beoordelaar behoort in alle gevallen tot de hoogste of laagste 
categorie. 

Bij muziek hebben 22 beoordelaars ieder acht onderwerpen beoordeeld. Geen 
enkele beoordelaar behoort meer dan zes keer tot de hoogste of laagste 
categorie, één beoordelaar behoort in zes gevallen tot de laagste categorie en 
één beoordelaar in vijf gevallen, terwijl twee beoordelaars in vijf van de acht 
gevallen tot de hoogste categorie behoren. 

4.6.4 Conclusie 

De oordelen die zijn verkregen met de Angoff-methode, zijn onveranderlijk 
lager dan de oordelen verkregen met de IRT-methode in de eerste 
beoordelingsfase. Verder blijken de verschillen tussen beoordelaars slechts in 
zeer beperkte mate consistent te zijn over de twee beoordelingsmethoden. Dat 
wijst erop dat de beoordelaars onvoldoende in staat zijn om bij verschillende 
beoordelingsmethoden dezelfde criteria te hanteren. 
Aan het niveau van de standaarden kunnen we echter geen argumenten 
ontlenen omtrent de kwaliteit van de standaard of omtrent de methode waar
mee de standaard is verkregen. Over het algemeen wordt de Angoff-methode 
als de betere methode beschouwd voor het vaststellen van standaarden (vgl. 
o.a. Cizek, 1993). Ook de NAGB was die mening toegedaan en heeft het 
standaardenonderzoek voor NAEP dan ook doen verrichten op basis van de 
Angoff-methode. Een evaluatiepanel van National Academy of Education 
(NAE) komt echter tot een vernietigend oordeel over het gebruik van de 
Angoff-methode bij het standaardenonderzoek (NAE, 1993). Daarbij gaat men 
zelfs zover dat de aanbeveling wordt gedaan de Angoff-methode niet meer te 
gebruiken en de met de methode verkregen resultaten niet te rapporteren. 
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De basisassumptie van de Angoff-methode is dat beoordelaars voldoende in 
staat zijn de (relatieve) moeilijkheidsgraad van opgaven in te schatten. Deze 
inschatting weten zij te relateren aan een criterium voor het gewenste 
vaardigheidsniveau en vervolgens geven zij een gewenst percentage voor de 
grenspopulatie. De analyses op de Angoff-oordelen in de vorige paragraaf 
wijzen echter uit dat beoordelaars onvoldoende in staat zijn om de 
moeilijkheidsgraad van opgaven in te schatten. De beoordelaars blijken de 
moeilijkheidsgraad van gemakkelijke opgaven te onderschatten en die van 
moeilijke opgaven te overschatten. Over het algemeen blijkt dat de variatie in 
moeilijkheidsgraad aanzienlijk moet zijn, willen verschillen in Angoff-
oordelen daarmee enigszins corresponderen en dan nog houden de verschillen 
in oordelen geen gelijke tred met de verschillen in moeilijkheidsgraad. De van 
Angoff-oordelen afgeleide vaardigheidsscores blijken dan ook een 
aanzienlijke spreiding te hebben en nauwelijks een consistent criterium aan te 
wijzen. Deze spreiding blijkt overigens wel afhankelijk te zijn van het 
leerstofdomein en is voor rekenen/wiskunde aanzienlijk kleiner dan voor 
muziek, en ook binnen de leerstofdomeinen zijn er aanmerkelijk verschillen in 
spreiding tussen de verschillende onderwerpen. Maar als we als criterium 
zouden hanteren dat de standaardafwijking van de afgeleide vaardigheids
scores niet groter mag zijn dan de helft van de standaardafwijking van de 
vaardigheidsverdeling in de populatie, dan zijn er nauwelijks onderwerpen 
waarbij een consistent oordeel wordt gegeven. Er is ook geen verschil 
gevonden tussen leraren basisonderwijs en beoordelaars die meer indirect bij 
het onderwijs zijn betrokken in de mate waarmee oordelen samenhangen met 
de moeilijkheidsgraad van de opgaven. 

Het is dus zonder meer een groot voordeel dat beoordelaars in de IRT-
methode vanaf het begin kunnen worden geïnformeerd over de relatieve 
moeilijkheidsgraad van de opgaven en vervolgens hun oordeel kunnen 
baseren op de gepresenteerde opgavenverzameling in haar totaliteit. De keuze 
voor een bepaald vaardigheidsniveau bij de IRT-methode informeert de 
beoordelaar direct over de consequenties in termen van beheersing van de 
gehele opgavenverzameling die aan hem is voorgelegd. Zeker zo belangrijk is 
dat de beoordelaar geïnformeerd is over voor hem onverwachte resultaten. 
Regelmatig kwam het voor dat beoordelaars ervan overtuigd waren dat 
bepaalde opgaven duidelijk moeilijker of gemakkelijker waren dan de 
opgaven in de directe omgeving. In de Angoff-methode leidt dat 
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onvermijdelijk tot onevenredige discrepanties tussen gewenste p-waarde en de 
voor de populatie geschatte p'-waarde. In de IRT-methode kan de beoordelaar 
ongestraft een dergelijke opgave veronachtzamen, maar ook gebruiken als 
signaal om zich vervolgens af te vragen of de moeilijkheidsgraad van de 
andere opgaven in de omgeving niet is onderschat of overschat. 

4.7 Vergelijking met resultaten uit CEB-onderzoek 

4.7.1 Inleiding 

In het kader van de evaluatie van het basisonderwijs heeft de Commissie 
Evaluatie Basisonderwijs (CEB) onderzoek laten verrichten naar de mate 
waarin de kerndoelen voor het basisonderwijs worden bereikt (Zwarts & 
Janssens, 1994). In het CEB-onderzoek is door een panel van vijf deskundige 
leraren basisonderwijs en twee vakdidactici onder leiding van een vak
inspecteur vastgesteld welke opgaven een zwakke leerling, respectievelijk een 
goede leerling goed zou moeten kunnen beantwoorden, indien zij onderwijs 
hebben gevolgd dat past bij de kerndoelen. In dit onderzoek is gebruik
gemaakt van de opgavenverzamelingen en resultaten uit eerder peilings-
onderzoek. Voor het leerstofdomein rekenen/wiskunde betrof dat het 
peilingsonderzoek uit 1987 (Wijnstra, 1988) en voor Nederlandse taal het 
peilingsonderzoek uit 1988 (Zwarts, 1990). Het niveau dat de beoordelaars 
voor de zwakke leerling hebben aangegeven is te vergelijken met de standaard 
voldoende uit het standaardenonderzoek, aangezien onder een zwakke leerling 
wordt verstaan een leerling met percentielscore 25 op de landelijke verdeling. 
De vraag die in deze paragraaf gesteld wordt, is in hoeverre het gewenste 
niveau voor de zwakke leerling zoals in het CEB-onderzoek is vastgesteld, 
overeenkomt met de standaard voldoende uit het IRT-onderzoek. We 
beperken ons daarbij tot de vakgebieden rekenen/wiskunde en Nederlandse 
taal. Het CEB-onderzoek heeft geen niveaus voor muziek vastgesteld. 
In twee belangrijke opzichten komt het CEB-onderzoek overeen met het in 
hoofdstuk 3 gerapporteerde standaardenonderzoek. In beide onderzoeken is 
aan de beoordelaars gevraagd hun oordelen te geven in het licht van de 
kerndoelen basisonderwijs en de opgavenverzamelingen die in beide 
onderzoeken zijn gebruikt kwamen in belangrijke mate overeen. 
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4.7.2 Methode 

In het CEB-onderzoek voor rekenen/wiskunde en Nederlandse taal kregen de 
beoordelaars de destijds beschikbare opgavenverzameling van peilings-
onderzoeken voorgelegd, gerangschikt naar moeilijkheidsgraad op P80-
niveau. We spreken dan van goede beheersing van de opgave. Aan de 
beoordelaars is vervolgens gevraagd aan te geven welke opgave een zwakke 
leerling nog net goed zou moeten beheersen. De score is vervolgens per 
beoordelaar bepaald als het gemiddelde van de vaardigheidsscores behorende 
bij de opgave die de zwakke leerling nog juist wel zou moeten beheersen en 
de opgave die de zwakke leerling juist niet meer behoeft te beheersen. De 
mediaan van de scores van het beoordelaarspanel is vervolgens het gewenste 
niveau van beheersing voor de leerling op percentiel 25. In het CEB-
onderzoek is vervolgens gerapporteerd welk percentage leerlingen aan het 
gewenste niveau van beheersing van de kerndoelen voldoet. 
Alvorens we een vergelijking kunnen maken tussen de CEB-resultaten en de 
resultaten uit het standaardenonderzoek dienen de in het CEB-onderzoek 
gerapporteerde percentages weer omgezet te worden in een vaardigheidsscore. 
Een complicerende factor is echter dat de vaardigheidsscores in het CEB-
onderzoek zijn gebaseerd op de vaardigheidsverdeling van de leerling-
populatie in 1987 voor rekenen/wiskunde en in 1988 voor Nederlandse taal. In 
het standaardenonderzoek is echter gebruikgemaakt van vaardigheids
verdelingen genormeerd op de scores uit 1987 en 1988. De CEB-scores zijn 
daarom gecorrigeerd voorjaar van afname (zie Bijlage 5). 

4.7.3 Resultaten 

Het resultaat van de vergelijking is weergegeven in Figuur 4.5 en Figuur 4.6 
voor achtereenvolgens rekenen/wiskunde en Nederlandse taal. In de figuren 
zijn de resultaten van het CEB-onderzoek geprojecteerd op de figuren van het 
onderzoek voor de standaard voldoende (vgl. Figuur 3.2 voor rekenen/-
wiskunde en Figuur 3.8 voor Nederlandse taal). In het overzicht van 
onderwerpen ontbreken de onderwerpen 1, 28 en 29. De afnameconditie voor 
onderwerp 1 is in het peilingsonderzoek voor 1993 zodanig gewijzigd dat een 
vergelijking niet mogelijk is. De onderwerpen 28 en 29 ontbreken in het 
peilingsonderzoek van 1987. 
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Figuur 4.5 
CEB-criteria (0) voor de zwakke leerling afgebeeld op de standaarden 

voldoende voor de onderwerpen voor rekenen/wiskunde (vgl. Figuur 3.2) 

In de meeste gevallen liggen de CEB-oordelen beneden de mediaan van de 
IRT-oordelen. Voor elf van de 26 onderwerpen geldt dat het CEB-oordeel 
lager ligt dan de interkwartielrange van IRT-oordelen, bij elf andere onder
werpen ligt het CEB-oordeel binnen de interkwartielrange van IRT-oordelen 
en bij vier onderwerpen ligt het CEB-oordeel hoger dan de interkwartielrange 
van IRT-oordelen. Bij zeven onderwerpen is er een relatief grote afstand 
tussen het CEB-oordeel en de interkwartielrange van IRT-oordelen. In een 
aantal gevallen ligt het CEB-oordeel op of zelfs beneden het minimum IRT-
oordeel (onderwerpen 4, 12, 15, 18, 20, 26, 27), in twee gevallen (de 
onderwerpen 16 en 23) valt het CEB-oordeel samen met het maximum IRT-
oordeel. 

Kijken we naar de aard van de onderwerpen waarop de beide oordelen sterk 
verschillen in gewenst niveau, dan valt op dat het in vier gevallen 
onderwerpen betreft met zogenaamde toepassingsopgaven: voor breuken 
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Figuur 4.6 
CEB-criteria (0) voor de zwakke leerling afgebeeld op de standaarden 

voldoende voor de onderwerpen voor Nederlandse taal (vgl. Figuur 3.8) 

(onderwerp 15), procenten (onderwerp 18), verhoudingen (onderwerp 20) en 
meten (onderwerp 25). Dat wijst er op dat de CEB-beoordelaars minder hoge 
verwachtingen koesteren ten aanzien van de vaardigheid in het kunnen 
toepassen van reken vaardigheid in diverse contexten. De andere onderwerpen 
betreffen basale kennis als hoofdrekenen (4 Optellen en aftrekken), 
basiskennis en begrip van breuken (onderwerp 12) en geld (onderwerp 26). 
Voor onderwerpen 4, 15, 26 en 27 ligt het CEB-oordeel lager dan het feitelijk 
bereikte niveau van de referentiegroep. 

Wat het leerstofdomein Nederlandse taal betreft zijn door de CEB geen 
oordelen gegeven voor het lezen en luisteren naar directieve (DIR) en 
fictionele teksten (FIC) en voor interpunctie (INT) en woordbenoeming 
(WBG). In vergelijking met de bevindingen binnen rekenen/wiskunde is de 
overeenstemming tussen CEB-oordelen en IRT-oordelen voor de 
onderwerpen Nederlandse taal minder groot. Slechts bij drie van de veertien 
onderwerpen valt het CEB-oordeel binnen de interkwartielrange van IRT-

160 



oordelen voor de standaard voldoende. Het betreft Lezen van beschouwende 
teksten, Luisteren naar argumentatieve teksten en Luisteren naar 
rapporterende teksten. Bij vijf onderwerpen ligt het CEB-oordeel buiten de 
range van de IRT-oordelen. Dit betreft met name de drie onderwerpen van het 
cluster Informatieverwerking. Bij de onderwerpen SPL {Spelling) en ZWB 
{Zinsontleding en woordbenoeming) ligt CEB-oordeel boven het maximum 
IRT-oordeel. 

4.7.4 Conclusie 

De vergelijking van de IRT-oordelen voor de standaard voldoende en de 
CEB-oordelen over het gewenste niveau voor de zwakke leerling (dat is de 
leerling op percentiel 25) laat zien dat de CEB-oordelen meestal binnen de 
range van IRT-oordelen vallen en met name bij rekenen/wiskunde ook vaak 
binnen de interkwartielrange van IRT-oordelen. Wanneer het CEB-oordeel 
afwijkt van het IRT-oordeel dan ligt het CEB-oordeel meestal lager dan het 
IRT-oordeel. Dat betekent dat de CEB-beoordelingen een gunstiger beeld 
schetsen van de opbrengst van het basisonderwijs dan de resultaten van het 
standaardenonderzoek met de IRT-methode. 

Dit resultaat is ook in ander verband relevant. Er is naar aanleiding van de 
publicaties van de standaarden in de PPON-balansen wel opgemerkt dat de 
relatief hoge standaarden mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van het feit 
dat beoordelaars zich onvoldoende rekenschap hebben gegeven van het hoge 
kansniveau dat met het einde van het 7>50-.P80-segment wordt aangegeven. 
Als een beoordelaar zijn oordeel uitsluitend of te nadrukkelijk zou afstemmen 
op het niveau van 'goede beheersing' dan zou dat een onbedoeld verhogend 
effect hebben op het niveau van de standaarden omdat beoordelaars de 
hiervoor vereiste vaardigheid zouden onderschatten. In het onderzoek van 
Zwarts en Janssen (1994) zijn de beoordelaars uitsluitend geïnformeerd over 
het P80-niveau van de opgaven en geconstateerd is dat deze standaarden 
veelal lager liggen dan de IRT-standaarden. Dit resultaat ondersteunt de 
eerder gedane suggestie dus niet. 
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5 Samenvatting en conclusie 

In dit proefschrift beschreven we de ontwikkeling van standaarden voor 
kerndoelen basisonderwijs op basis van resultaten van peilingsonderzoek 
zoals dat in Nederland door PPON wordt uitgevoerd. Deze standaarden 
representeren niveaus van gewenste beheersing van de kerndoelen aan het 
einde van het basisonderwijs. 

Allereerst beschreven we in hoofdstuk 1 de context van het standaarden-
onderzoek. In hoofdstuk 2 is de beoordelingsmethode en de procedure 
beschreven aan de hand waarvan de standaarden zijn vastgesteld. In hoofdstuk 
3 zijn de resultaten van het standaardenonderzoek voor de leergebieden 
rekenen/wiskunde, muziek en Nederlandse taal gepresenteerd. Hoofdstuk 4 
beschrijft enkele evaluatieve studies omtrent methode en procedure. 
In dit hoofdstuk zetten we ter afsluiting de resultaten van de verschillende 
onderzoeken bij elkaar. Het betreft de volgende drie thema's: over de methode 
(paragraaf 5.1), over de procedure (paragraaf 5.2) en over de haalbaarheid van 
de standaarden (paragraaf 5.3). 

5.1 De methode voor het vaststellen van standaarden 

De IRT-methode 

Voor het onderzoek naar standaarden voor de kerndoelen basisonderwijs is 
gebruikgemaakt van wat wij kortheidshalve hebben aangeduid als de IRT-
methode. De beoordelingsmethode veronderstelt namelijk de beschikbaarheid 
van een met behulp van een itemresponsmodel gekalibreerde opgaven-
verzameling. Binnen PPON wordt daarbij gebruikgemaakt van het programma 
OPLM (Verfielst, Glas & Verstralen, 1995). Dit programma levert de 
itemparameters waarmee de itemkarakteristieke curven van de opgaven van 
een opgavenverzameling op een gemeenschappelijke vaardigheidsschaal 
afgebeeld kunnen worden. 

In PPON-rapportages is het gebruikelijk van een aantal voorbeeldopgaven het 
P50-.P80-segment van deze itemkarakteristieke curve op de vaardigheids-
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schaal af te beelden. Dat is het segment waarbij voor een opgave i de kans op 
een correct antwoord P(X,= \) oploopt van 0.50 naar 0.80. Voor elke opgave 
wordt daarmee de vaardigheidsschaal verdeeld in a) een bereik links van het 
segment waarin P(X,=1) < 0.50 en beheersing als onvoldoende wordt 
gewaardeerd, b) een bereik waarin 0.50 <P(X:=1) < 0.80 en beheersing als 
matig tot redelijk wordt gekwalificeerd en c) een bereik waarin P(X,= 1) > 
0.80 en gesproken wordt van een goede beheersing van de opgave. Door voor 
een gekalibreerde opgavenverzameling de diverse T^O-i^O-segmenten van de 
opgaven op een vaardigheidsschaal af te beelden, wordt de beoordelaar 
geïnformeerd over de relatieve moeilijkheidsgraad van de afgebeelde 
opgaven. Uit de afbeelding kan voor elke vaardigheidsscore worden afgeleid 
in hoeverre de verschillende opgaven onvoldoende, matig dan wel goed 
worden beheerst. 

De beoordelaar krijgt van een bepaald leerstofonderdeel een verzameling 
opgaven voorgelegd tegelijk met de representaties van de PSO-PSO-segmenten 
van die opgaven, waarbij de opgaven zijn geordend naar moeilijkheidsgraad 
op basis van de ^50-waarden. Aan de beoordelaar wordt gevraagd voor de 
gegeven opgavenverzameling op de vaardigheidsschaal voor een standaard 
één vaardigheidsscore aan te geven die correspondeert met de gewenste 
beheersingsgraad. In dit onderzoek gaf de beoordelaar telkens drie oordelen: 
een voor de standaard minimum, een voor de standaard voldoende en een voor 
de standaard gevorderd. 

De voordelen van de IRT-methode 

De IRT-methode heeft een aantal voordelen boven andere opgavengerichte 
beoordelingsmethoden die van de beoordelaars vragen om over elke opgave 
een apart oordeel uit te spreken. In paragraaf 4.6 hebben we in het experiment 
met de Angoff-methode gezien dat het voor beoordelaars zeer moeilijk is om 
op basis van oordelen op individuele opgaven tot een consistent oordeel te 
komen. Dit probleem is niet nieuw (zie ook Van der Linden, 1982). Impara en 
Plake (1997) merken daarover op: 'In summary, the research on the ability of 
judges to estimate proportion correct for a target group of examinees suggests 
that judges' ability to perform this task accurately is questionable (...) even 
when judges have a high degree of familiarity with both the examinees and 
the test' (p. 354). 
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Met de IRT-methode behoeft de beoordelaar slechts één oordeel voor een 
standaard te formuleren en kan in dat oordeel de gehele opgavenverzameling 
betrekken, waarbij hij geïnformeerd wordt over de relatieve moeilijkheids
graad van de opgaven. Wanneer de beoordelaar voor een bepaalde 
vaardigheidsscore kiest, worden de consequenties ten aanzien van de totale 
opgavenverzameling meteen duidelijk. Uit de afbeelding kan direct worden 
afgeleid welke opgaven in dat geval goed, matig en onvoldoende beheerst 
zullen worden. Inconsistenties in beoordelingen, waarbij beoordelaars lage 
succeskansen aan relatief gemakkelijke opgaven en omgekeerd hoge 
succeskansen aan relatief moeilijke opgaven toekennen, worden met deze 
methode voorkomen. De keuze voor een vaardigheidsniveau waarbij de kans 
op beheersing van een relatief moeilijke opgave hoog is, impliceert 
tegelijkertijd hogere kansen op beheersing van opgaven die gemakkelijker 
zijn. 

Niettemin komt het voor dat beoordelaars de empirische ordening van de 
opgaven niet in overeenstemming vinden met de eigen inschatting van de 
moeilijkheidsgraad van de opgaven. In dat geval kan het voorkomen dat de 
beoordelaar van mening is dat een relatief gemakkelijke opgave niet beheerst 
behoeft te worden, terwijl een moeilijkere opgave wel beheerst zou moeten 
worden. De beoordelaar zal en kan nu ook een aantal afwegingen maken: óf 
hij kiest voor de hogere vaardigheidsscore en accepteert dat de als moeilijker 
ingeschatte maar in werkelijkheid relatief gemakkelijke opgave ook wordt 
beheerst, óf hij realiseert zich dat zijn eerste keuze te optimistisch is geweest 
en stelt zijn aanvankelijke oordeel bij. Ook is het mogelijk om een dergelijke 
opgave in het beoordelingsproces te veronachtzamen, bijvoorbeeld wanneer 
men denkt dat mogelijk itemspecifieke kenmerken een juist oordeel over de 
moeilijkheid van een opgave het beeld verstoren. Op beperkte schaal kunnen 
de beoordelaars niet-passende opgaven overslaan. Niet-passend kan daarbij 
ook betrekking hebben op inhoudelijke aspecten van de opgave. 

Een ander voordeel van de IRT-methode is dat de standaard wordt vastgesteld 
op een vaardigheidsschaal en niet gekoppeld is aan een specifieke 
verzameling van opgaven. Voor zover passend binnen het itemresponsmodel 
waarmee de schaal is geconstrueerd, kunnen in principe onbeperkt opgaven 
aan de verzameling worden toegevoegd zonder dat een nieuwe standaard 
vastgesteld zou moeten worden. Zonodig kan ook worden volstaan met een 
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selectie van opgaven en behoeven de beoordelaars niet noodzakelijk alle 
opgaven voorgelegd te worden. Zelfs behoeven niet alle beoordelaars dezelfde 
opgaven voorgelegd te krijgen, al is dit laatste minder gewenst omdat het de 
discussiefase in de procedure ernstig zal kunnen verstoren. Uiteraard dient bij 
het gebruik van een selectie van opgaven de representativiteit van de 
resterende opgavenverzameling voor de vaardigheidsschaal inhoudelijk en 
psychometrisch gewaarborgd te blijven. 

Beperkingen en problemen 

Het gebruik van de IRT-methode veronderstelt de beschikbaarheid van een 
gekalibreerde opgavenverzameling, waarin overigens zowel dichotoom als 
polytoom gescoorde opgaven mogen voorkomen. Het gebruik van polytoom 
gescoorde opgaven is bijvoorbeeld toegepast in het standaardenonderzoek 
voor lichamelijke oefening (Van der Schoot, Leijten, Verstralen & Bouw, 
1997). Voor een nieuwe toets of een nieuw examen komt een dergelijke 
vaardigheidsschaal pas beschikbaar nadat de kandidaten de opgaven hebben 
gemaakt. Dat betekent dat het niveau van de standaard pas na de afname van 
de toets of het examen kan worden vastgesteld. Soms moet voorafgaande aan 
een examen een norm worden bepaald. In dat geval kan de methode worden 
gebruikt voor het achteraf toetsen van die norm. 

Een probleem is dat de beoordelaars over het algemeen niet geschoold zullen 
zijn in het interpreteren van vaardigheidsschalen waarop een gekalibreerde 
opgavenverzameling is afgebeeld. Er dient dus vooraf een duidelijke instructie 
en oefening plaats te vinden. In de beschreven onderzoeken zijn de 
beoordelaars in aansluiting op de instructie geoefend aan de hand van één 
onderwerp. Uit het evaluatie-onderzoek onder beoordelaars (paragraaf 4.1 ) 
bleek dat voor sommige beoordelaars niet voldoende. Gelukkig bood de 
procedure de nodige waarborgen die voorkwamen dat de beoordelaars te lans 
oordeelden vanuit een onjuist begrippenkader. In de eerste beoordelingsfase 
werd gecontroleerd of de beoordelaars op een juiste wijze te werk gingen en 
voor zover dat niet het geval was, konden zij individueel worden geïnstrueerd. 
Ook de tweede beoordelingsfase vormt een waarborg voor een goed begrip 
van de beoordelingsmethode. De beoordelaars moeten in deze fase aangeven 
hoe zij tot hun keuzes zijn gekomen. Soms bleek daaruit dat een beoordelaar 
de taak toch onvoldoende had begrepen. De onderzoeksleider of de andere 
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leden van de discussiegroep konden dan het misverstand op tijd verhelpen. 
Gegeven deze ervaring verdient het aanbeveling om grote zorg te besteden 
aan de introductie en oefening. In aansluiting op de introductie en de oefening 
zou men met gerichte vragen of een toets kunnen controleren of de 
beoordelaars de beoordelingsmethode goed hebben begrepen. 

Een ander probleem is dat beoordelaars niet ongevoelig blijken te zijn voor de 
moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling. Zoals we in paragraaf 4.5 
hebben gezien, was er in het standaardenonderzoek voor Nederlandse taal 
evidentie dat de standaard varieert met de gemiddelde moeilijkheidsgraad van 
de opgavenverzameling. Vervolgens vonden we in het standaardenonderzoek 
voor enkele onderwerpen wereldoriëntatie vrijwel geen effect van de moeilijk
heidsgraad van de opgavenverzameling op het niveau van de standaarden. Het 
definitieve antwoord op dit probleem vergt dus nog additioneel onderzoek. 
Daarbij zal met name de vraag interessant zijn waardoor dit effect mogelijk 
wordt veroorzaakt. Maar het feit dat een standaard afhankelijk kan zijn van 
kenmerken van de opgavenverzameling die aan de beoordelaars wordt 
voorgelegd, is een complicerende factor. Een oplossing voor dit probleem zou 
gezocht kunnen worden in het vaststellen van criteria voor een representatieve 
opgavenverzameling. Voorgesteld is daarbij gebruik te maken van toets-
informatiefuncties en op de vaardigheidsschaal een score of scorebereik te 
definiëren waarop of waarbinnen de functie haar maximum bereikt. We zagen 
echter dat onze toch forse ingrepen in de opgavenverzamelingen relatief 
kleine effecten hadden op de gemiddelde p-waarde van de opgavenselecties. 
Een andere methode is de te beoordelen opgavenverzameling zodanig samen 
te stellen dat er een bepaalde verdeling van de moeilijkheidsparameters over 
de vaardigheidsschaal wordt bereikt. 

Ten slotte is de keuze aan de orde die gemaakt is voor de representatie van de 
P50-P80-segmenten van de opgaven op de vaardigheidsschaal, met daaraan 
verbonden de connotatie van onvoldoende, matige en goede beheersing van de 
opgave. Het punt op de vaardigheidsschaal dat correspondeert met P80 geeft 
een niveau aan waarbij leerlingen een hoge graad van beheersing van die 
opgave hebben. Over het algemeen zijn er maar weinig opgaven die in 
werkelijkheid door leerlingen op percentiel 25 (de referentiegroep voor de 
standaard Voldoende) op P80-niveau worden beheerst. Voor de hele 
rekenpeiling geldt bijvoorbeeld dat voor nog geen 12% van de totale 
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opgavenverzameling. Het is zelfs zo dat bij 15 van de 29 vaardigheidsschalen 
minder dan twee opgaven aan dit criterium voldoen. Verder blijken gemiddeld 
slechts zes van de 21 opgaven in de vaardigheidsschalen voor 
rekenen/wiskunde door de gemiddelde leerling op />80-niveau beheerst te 
worden, of anders gezegd waarvan PSO kleiner is dan 250. De beoordelaar die 
zich uitsluitend zou laten leiden door het criterium 'goede beheersing' van 
opgaven, komt dus al vrij snel tot een standaard die boven het feitelijke niveau 
van de leerlingen ligt. Nu is het niet zo dat beoordelaars zich uitsluitend door 
dit criterium laten leiden. In de introductie zijn de beoordelaars er ook op 
gewezen dat er rechts van het P50-P80-segment sprake is van echt goede tot 
zeer goede beheersing van de opgave en dat er binnen het afgebeelde segment 
gradaties van beheersing onderscheiden kunnen worden. In het in paragraaf 
4.7 besproken onderzoek van Zwarts en Janssen (1994) zijn de opgaven 
gerangschikt naar de PS0-waarden en meestal resulteerde dat in vergelijkbare 
of lagere standaarden dan verkregen met de IRT-methode. Onderzocht zou 
kunnen worden wat het effect op het niveau van de standaarden is als op de 
vaardigheidsschaal segmenten afgebeeld worden van bijvoorbeeld P50 tot 
P70 of van P40 tot P70 of symmetrisch P30-P70. Tegelijk verdient het 
aanbeveling om in de opgavenverzamelingen meer gemakkelijke opgaven op 
te nemen, zodat een duidelijker beeld geschetst kan worden van de 
vaardigheid van relatief zwakke leerlingen. 

De IRT-methode als compromismethode 

Het standaardenonderzoek voor kerndoelen basisonderwijs is gericht op de 
ontwikkeling van een referentiekader voor de evaluatie van de kwaliteit en de 
opbrengst van het basisonderwijs. Voor het onderzoek zijn deskundige 
beoordelaars gevraagd om in het licht van de kerndoelen een gewenst niveau 
van beheersing aan te geven voor de standaarden minimum en voldoende. 
Deskundigen zullen onderling van mening verschillen over het gewenste 
niveau en de verschillen in oordeel zijn in de rapportages gehonoreerd. De 
standaarden zijn immers niet bedoeld om één grensscore aan te wijzen, maar 
om globaal gewenste onderwij sopbrengsten aan te kunnen duiden. 
De IRT-methode is echter ook bruikbaar in situaties waarin ten behoeve van 
de certificering van kandidaten wel één grensscore moet worden aangewezen. 
In deze situaties, zo stelt Verstralen (1993), moeten de beoordelaars een 
compromis vinden tussen een inhoudelijk kwaliteitscriterium en een 
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acceptabel percentage gezakte kandidaten. Beuk (1984) en Hofstee (1977, 
1983) hebben voorstellen gedaan voor een compromismethode, waarin met 
beide beoordelingsaspecten rekening wordt gehouden. In de methode Beuk 
(1984) wordt van de beoordelaars gevraagd om naast een absolute cesuur die 
het inhoudelijke kwaliteitscriterium aangeeft, ook een relatieve of normatieve 
cesuur aan te wijzen in de vorm van het percentage kandidaten dat zou mogen 
zakken. In de methode Hofstee (1977, 1983) definieert de beoordelaar zijn 
onderhandelingsruimte door voor beide cesuren een maximum en een 
minimum criterium aan te wijzen. De cesuur volgt dan uit een projectie van de 
gecombineerde oordelen op de vaardigheidsverdeling. 
Daarover merkt Verstralen (1993) onder meer op dat de beoordelaars hun 
onderhandelingsruimte met de oordelen hebben afgegeven. Er wordt 
uitgegaan van een model waarin beide type overwegingen even zwaar wegen, 
maar beoordelaars kunnen natuurlijk, gegeven de omstandigheden, 
verschillende prioriteiten toekennen aan hun oordelen voor de absolute en 
normatieve cesuur. De IRT-methode is een methode die die onderhandelings
ruimte volledig aan de beoordelaars laat. In de derde beoordelingsronde 
worden de beoordelaars namelijk geïnformeerd over drie aspecten van het 
beoordelingsproces : 

• de positie van de gekozen absolute cesuur op de vaardigheidsschaal en 
daarmee over het percentage gezakten; 

• de positie en spreiding van de oordelen (lees: absolute cesuren) in de groep 
en de daarmee samenhangende normatieve cesuren; 

• de positie van het eigen oordeel binnen dat van de groep. 
Er kan nu bijvoorbeeld op basis van het gemiddelde of de mediaan van de 
oordelen een voorstel voor een grensscore worden geformuleerd. Daaruit zou 
kunnen blijken dat het percentage gezakte kandidaten een probleem vormt en 
onacceptabel hoog is. Wat in deze fase met de IRT-methode direct duidelijk 
wordt, is wat individuele beoordelaars of de groep als geheel aan kennis - in 
termen van opgaven en daaraan gerelateerde doelaspecten - eventueel moet 
inleveren om een acceptabel percentage geslaagden te krijgen. Beoordelaars 
kunnen nu op basis van deze gegevens met elkaar gaan onderhandelen. 
Uiteindelijk zal dat leiden tot een inhoudelijke onderbouwing van de 
definitieve keuze voor een grensscore. 
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5.2 De onderzoeksprocedure 

Een procedure met drie beoordelingsfasen 

De procedure waarbinnen de standaarden zijn vastgesteld, bestaat uit drie 
fasen. In de eerste fase neemt de beoordelaar uitvoerig kennis van de opgaven 
die de leerlingen zijn voorgelegd en bepaalt iedere beoordelaar voor zich het 
gewenste niveau voor de verschillende standaarden. Dit oordeel wordt 
gegeven op basis van een vaardigheidsschaal die niet informatief is voor de 
vaardigheidsverdeling in de populatie, maar wel door middel van de 
P5CkP80-segmenten van de itemkarakteristieke curven de onderlinge 
verhouding in moeilijkheidsgraad van de opgaven in beeld brengt. 
In de tweede fase worden de beoordelaars ingedeeld in regelmatig van 
samenstelling wisselende discussiegroepen van vier à vijf personen. De 
discussiegroepen zijn heterogeen samengesteld naar achtergrond van de 
deelnemers. In deze discussiegroepen nemen de beoordelaars kennis van de 
oordelen van anderen en kunnen de argumenten worden uitgewisseld die door 
de verschillende beoordelaars zijn gehanteerd. Daarna worden de beoordelaars 
verzocht voor elke standaard een tweede oordeel te geven. Dat oordeel kan 
hetzelfde zijn als het oordeel uit de eerste fase, maar gehoord de positie en 
argumenten van anderen, kan men het eerste oordeel ook bijstellen. Vooraf is 
de beoordelaars meegedeeld dat deze tweede discussiefase niet gericht is op 
volledige consensus, wel dat het beoogde effect een reductie in spreiding van 
de oordelen is. Het tweede oordeel voor de verschillende standaarden wordt 
verzameld en de mediaan, de interkwartielrange en de range van de oordelen 
worden vastgesteld. 

In de derde fase krijgen de beoordelaars een beoordelingsformulier waarop de 
gebruikelijke PPON-schaalverdeling is afgebeeld en waarop de percentielen 
10, 25, 50, 75 en 90 zijn aangegeven. De percentielen informeren de 
beoordelaar over de vaardigheidsverdeling in de populatie. Iedere beoordelaar 
kan zijn oordeel uit de tweede ronde op deze schaal projecteren. Dezelfde 
vaardigheidsschaal wordt in deze fase centraal geprojecteerd en de berekende 
maten van centrale tendentie en spreiding van de oordelen voor de drie 
standaarden worden daarop afgebeeld. De beoordelaar kan daaruit ook zijn 
positie binnen de groepsoordelen afleiden. Tegelijk wordt de beoordelaar 
geïnformeerd over de afstand tussen de positie van zijn individuele oordeel en 
van het groepsoordeel en - voor zover het de standaarden minimum en 
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voldoende betreft - de positie van de doelgroep waarvoor de standaard is 
vastgesteld. Tot slot wordt de beoordelaar gevraagd voor elke standaard een 
derde en laatste oordeel op de definitieve vaardigheidsschaal aan te geven. In 
de rapportage van de resultaten van het standaardenonderzoek in PPON-
balansen wordt bij de afbeelding van de vaardigheidsschaal met voorbeeld-
opgaven de interkwartielrange van de definitieve oordelen afgebeeld. 

De evaluatie van de procedure 

Vrijwel zonder uitzondering waarderen de beoordelaars deze opzet van het 
standaardenonderzoek en is men van mening dat deze zo gehandhaafd zou 
moeten blijven (zie paragraaf 4.1). Daarbij is de waardering voor de 
discussiefase vaak groter dan voor de derde fase, waarin het oordeel wordt 
geconfronteerd met de werkelijkheid. Het belangrijkste doel van de discussie 
is dat beoordelaars breder worden geïnformeerd over de overwegingen die 
andere beoordelaars hebben gehanteerd. Deze informatie kan leiden tot 
reductie van onzekerheid over het eigen oordeel. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
het feit dat beoordelaars in de enquêtes bijna zonder uitzondering aangeven 
dat zij bij herhaling vrijwel tot hetzelfde oordeel zouden komen. Wel is het zo 
dat beoordelaars in het algemeen van mening zijn dat de discussie en de 
presentatie van de werkelijke vaardigheidsverdeling niet echt van invloed zijn 
geweest op hun oordeel. 

Nadere analyses van de ontwikkeling van de standaarden hebben echter twee 
fase-specifieke effecten laten zien (zie paragraaf 4.2 en 4.3). De tweede fase, 
waarin de discussie plaatsvindt, blijkt over het algemeen te leiden tot een 
reductie in de spreiding van de oordelen. Reductie in variabiliteit wordt 
beoogd, omdat de status van een standaard toeneemt met de mate waarin 
beoordelaars daarin onderling overeenstemmen. Het betekent immers dat 
beoordelaars het in grote mate onderling eens zijn over de vraag tot op welke 
hoogte bepaalde kerndoelen in het basisonderwijs gerealiseerd zouden moeten 
worden. Alhoewel van een systematisch effect gesproken kan worden, is er 
slechts incidenteel sprake van een statistisch significant effect. De reductie in 
spreiding is dus in de huidige opzet beperkt van omvang. Dit is waarschijnlijk 
te verklaren uit het feit dat beoordelaars in deze tweede fase slechts kennis 
nemen van de oordelen van een beperkte groep en de reductie plaatsvindt 
binnen de kleine discussiegroepen. Het is te overwegen om voorafgaande aan 
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deze groepsdiscussies gegevens over spreiding van oordelen uit de eerste fase 
te verzamelen en aan de beoordelaars voor te leggen. Anderzijds is het echter 
de vraag of de opzet van het standaardenonderzoek zodanig aangepast zou 
moeten worden dat een grotere consensus wordt bereikt. Over het algemeen is 
het toch zo dat de bandbreedte van de interkwartielrange van oordelen op de 
vaardigheidsschalen een inhoudelijke interpretatie van de standaard mogelijk 
maakt. 

Ondanks het feit dat de beoordelaars van oordeel zijn dat de aangeboden 
informatie in de derde fase nauwelijks van invloed was op hun oordelen, blijkt 
er toch een duidelijk effect van deze informatie op het niveau van de 
standaarden uit te gaan (paragraaf 4.2). Het effect is echter afhankelijk van de 
afstand tussen het oordeel uit de tweede fase en het feitelijke niveau van de 
referentiegroep. Naarmate deze afstand groter is, is de kans op een bijstelling 
van het oordeel ook groter. En dat betekent dat er een verhoging van de 
standaard resulteert als de prestaties van de leerlingen in de referentiegroep 
gunstig afsteken ten opzichte van het gewenste niveau en een verlaging van de 
standaard wanneer deze prestaties onder het gewenste niveau liggen. De mate 
waarin bijstellingen plaatsvinden staat ook in relatie tot de afstand tussen het 
feitelijke en gewenste niveau. Het omslagpunt blijkt daarbij hoger te liggen 
dan het feitelijke niveau van de referentiegroepen. 

5.3 De haalbaarheid van de standaarden 

Standaarden zijn door ter zake deskundige beoordelaars vastgestelde niveaus 
van gewenste beheersing van de kerndoelen. De vraag naar de haalbaarheid 
van de kerndoelen is daarmee identiek aan de vraag naar de haalbaarheid van 
de standaarden. We hebben in hoofdstuk 3 geconstateerd dat het niveau van 
de standaarden en met name van de standaarden voor voldoende beheersing 
van de kerndoelen vaak het feitelijk bereikte niveau overtreffen. Dat doet de 
vraag rijzen naar de haalbaarheid van de standaarden. Hoe realistisch is het te 
veronderstellen dat de standaarden ook werkelijk haalbaar zijn? 
In de eerste plaats moet daarbij aangetekend worden dat de beoordelaars 
weliswaar niet uitvoerig over de haalbaarheid van de standaarden hebben 
gediscussieerd, maar zij hebben wel kennisgenomen van de discrepanties 
tussen het door hen vastgestelde niveau en het werkelijk bereikte niveau. 
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Desondanks bleven zij van oordeel dat te weinig leerlingen een voldoende 
niveau van beheersing bereikten. Uit de mondelinge reacties van de 
beoordelaars tijdens de standaardenonderzoeken bleek ook duidelijk dat zij 
zich realiseerden dat het soms moeilijk zou kunnen zijn om de standaarden bij 
de beoogde proporties leerlingen te bereiken. Niettemin oordeelden zij over 
het algemeen dat er voldoende ontwikkeling in het onderwijs gerealiseerd zou 
kunnen worden en dat niet a priori op het niveau van de standaarden te veel 
toegegeven zou moeten worden. 

In de tweede plaats blijkt uit nadere voor de Onderwijsraad uitgevoerde 
analyses (Van der Schoot, 2000) dat de proportie leerlingen die de 
standaarden bereikt, sterk samenhangt met het leerlinggewicht. De leer
achterstand die met name de allochtone leerlingen hebben, vertaalt zich 
natuurlijk ook naar de mate van haalbaarheid van de standaarden. Het 
probleem van de haalbaarheid van de standaarden is voor 1.00-leerlingen 
aanmerkelijk kleiner dan voor 1.90-leerlingen. 

Wanneer we te spreken komen over de haalbaarheid van de standaarden dan is 
het van belang terug te keren naar de context waarbinnen die standaarden zijn 
ontwikkeld. We presenteerden die context in hoofdstuk 1 met het model van 
Stake. De standaarden laten zien dat de intenties ten aanzien van de 
kerndoelen in onvoldoende mate worden gerealiseerd. Het model laat zien dat 
er vervolgens op drie niveaus aangrijpingspunten liggen om de haalbaarheid 
van de kerndoelen te vergroten: op het niveau van de onderwijsvoorwaarden, 
op het niveau van het onderwijsproces en op het niveau van de beoogde 
kerndoelen of onderwijsresultaten zelf. 
Op het niveau van de onderwijsvoorwaarden zijn en worden er voorzieningen 
gerealiseerd die in potentie een positief effect zouden kunnen hebben op de 
haalbaarheid van de standaarden. Binnen het kader van het onderwijs
voorrangsbeleid kunnen scholen extra formatie krijgen in verhouding tot het 
aantal leerlingen uit achterstandssituaties. De formatieregeling voor de 
basisscholen is verder zodanig bijgesteld dat er kleinere klassen geformeerd 
kunnen worden. Recentelijk is bovendien beleid geïnitieerd waardoor in de 
vroegschoolse periode programma's ingevoerd kunnen worden die effectief 
zijn in het verkleinen van achterstandssituaties van leerlingen. Inspanningen 
op dit vlak zullen ongetwijfeld gecontinueerd moeten worden om ook op 
langere termijn daarvan de vruchten te kunnen plukken. Belangrijk daarbij is 
ook dat voortdurend wordt geëvalueerd onder welke aanvullende condities 
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deze maatregelen effectief zijn. Ontegenzeglijk neemt de overheid tal van 
initiatieven om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Ook de recente 
voorstellen van de staatssecretaris van onderwijs ten aanzien van het 
'Kwaliteitsbeleid basisonderwijs' (Adelmund, 2001) kunnen zeker worden 
beschouwd als maatregelen die de haalbaarheid van de standaarden vergroten. 
Verder blijft het in de onderwijsvoorwaardelijke sfeer van belang de kwaliteit 
van lerarenopleidingen te monitoren en daaraan zonodig expliciete eisen te 
stellen. De kwaliteit van de leraar is een belangrijke factor binnen het geheel 
van factoren die van invloed zijn op het bereiken van leerresultaten. Dat de 
huidige druk van de arbeidsmarkt op de opleidingen een zware wissel trekt op 
het bevorderen van de kwaliteit van toekomstige leraren, is daarbij een 
complicerende factor. 

Ook ten aanzien van het onderwijsproces kunnen er op het niveau van de 
leerling, de groep en de school tal van maatregelen getroffen worden die de 
effectiviteit van het onderwijs kunnen vergroten en ertoe zullen leiden dat de 
haalbaarheid van de standaarden in belangrijke mate wordt vergroot (zie 
bijvoorbeeld Scheerens & Bosker, 1997; Creemers, 1994). 
In het huidige onderwijsaanbod zijn de kerndoelen weliswaar opgenomen, 
maar zij vormen daarbinnen geen expliciet te bereiken leerdoelen. Zeker voor 
een deel van de leerlingen zou het onderwijsproces meer doelgericht 
afgestemd moeten worden op de inhouden van de standaarden. De 
consequentie zou moeten zijn dat in de voorwaardelijke sfeer methoden 
worden ontwikkeld die differentiatie van leerwegen mogelijk maken. Dat 
biedt de mogelijkheid om leerlingen die de standaarden niet dreigen te 
bereiken, een op de leerinhouden van de standaarden gericht 
onderwijsprogramma te laten volgen. Een wenselijke, zo niet noodzakelijke 
aanvulling is de ontwikkeling van evaluatie-instrumenten waarbij in een 
vroegtijdig stadium kan worden gesignaleerd of leerlingen de standaarden 
zullen bereiken. Het opnemen van de standaarden in een leerlingvolgsysteem 
kan voorzien in deze signaleringsfunctie. De school kan daarmee tijdig de 
risicoleerlingen ontdekken en deze leerlingen een onderwijsprogramma 
aanbieden dat de kans op het bereiken van de standaarden vergroot. De 
doelgerichtheid van het onderwijs kan daardoor in principe sterk verbeterd 
worden. 

Belangrijk is ook dat onderwijsonderzoek zich blijft richten op de condities 
waaronder de effectiviteit van onderwijsprogramma's geoptimaliseerd kunnen 
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worden. Wat zijn in relatie tot de leeropbrengsten de belangrijke effectieve 
variabelen en hoe kunnen die in samenhang zodanig geïmplementeerd worden 
dat er een zichtbare verbetering van leeropbrengsten resulteert. 
Uiteindelijk is er dan nog een aangrijpingspunt op het niveau van de 
onderwijsresultaten. Men kan zich afvragen of alle kerndoelen even belangrijk 
zijn en met name ook of zij wel aan het einde van het basisonderwijs op het 
beoogde niveau bereikt moeten worden. Mogelijk dat bepaalde kerndoelen 
doorgeschoven kunnen worden naar het voortgezet onderwijs. Het is echter 
zeer de vraag in hoeverre er op het niveau van de kerndoelen, zoals die zijn 
geëxpliciteerd in de standaarden, nu al verdere inperkingen moeten 
plaatsvinden. Immers, wanneer door maatregelen in de onderwijs-
voorwaardelijke en procesmatige sfeer de effectiviteit van het onderwijs 
toeneemt, dan is de noodzaak om op het niveau van de onderwijsdoelen 
maatregelen te treffen kleiner, mogelijkerwijs zelfs afwezig. 
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Summary 

The context of the standard setting process 

In 1993 the Dutch government adopted national attainment targets for all 
subject areas in primary education. Within the context of Stake's model for 
educational evaluation, it is argued that standards for attainment targets are 
necessary to be able to evaluate the quality of educational outcomes with 
respect to educational objectives. This thesis focuses on the development of 
standards for these targets. A standard setting method has been developed in 
which IRT-mappings of items on ability scales are used. This method has 
been applied in a three-stage standard setting procedure. 
Since 1987 the Dutch National Assessment Program in Education (PPON 
being its Dutch acronym) has been carrying out performance surveys. The 
results of the national assessment program can be used for an evaluation of 
these targets. In addition, setting appropriate achievement levels would help to 
define important outcomes of education, stating clearly what students should 
know, and thus enhance the usefulness of assessment results to the public. 
Once appropriate levels of achievement or standards have been defined and 
compared to assessment results, we can evaluate the effectiveness of the 
educational system with respect to national targets. 

Three standards 

Of course attainment targets as formulated by the government apply to all 
students in primary education. However, that is not necessarily to say that all 
students will be able to reach a sufficient level of mastery on these targets. 
Reality forces us to acknowledge that a certain proportion of students will 
only reach a very poor level of mastery and that it is unrealistic to state that 
the educational system is only successful if all students reach full mastery of 
the attainment targets. The consequence of such a statement would be that 
these targets are to be formulated at a very rudimentary level. On the other 
hand, however, it is self-evident that the majority of the students should reach 
a sufficient level of mastery of the attainment targets. 
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Therefore, the satisfactory standard denotes an achievement level at which 
students at the end of primary education master the attainment targets 
sufficiently. It is expected that 70% - 75% of the students will reach this level. 
Two additional standards are formulated. The minimum standard denotes a 
basic level of proficiency, to be achieved by 90% - 95% of the students. For 
'problem students' the educational program should be accommodated to 
guarantee mastery of the attainment targets at the minimum level at least. 
Generally the items of an evaluation instrument cover a broad scope of 
proficiency. The advanced standard was adopted to indicate a proficiency 
level that outreaches full mastery of the attainment targets for primary 
education. 

The standard setting method 

Within each domain of the curriculum the national assessment program 
focuses on several educational subjects. For each subject an ability scale is 
constructed using a general one-parameter logistic model which allows for 
differences in discriminating power between items (Verhelst, Glas & 
Verstralen, 1993).The standard setting method focuses on the use of segments 
of item-characteristic curves on the ability scale. These scales make it possible 
to interrelate item difficulty and the ability distribution within the relevant 
population. To depict the relation between item i and the ability scale, two 
ability levels are estimated: the ability level at which the probability of 
answering item i correctly />(X;=1) = 0.50 and the ability level at which the 
probability P(X;=1) = 0.80. The relation between an item and the ability scale 
can now be depicted by a line connecting these two points: the P50-P80 
segment. Students with an ability level to the right of this segment have a 
probability P(X;=1) > 0.80 and their mastery ofthat item is high. Students 
with an ability level to the left of this segment have a probability P(X;=1) < 
0.50 and their mastery level of the item is regarded as insufficient. When the 
ability score is within the area covered by the segment, the student's mastery 
level ofthat item is considered to be moderate to satisfactory. 
In the standard setting process graphs have been used in which all P50-P80 
segments of the item pool are depicted on the ability scale in order of 
increasing difficulty. This makes it possible to indicate an achievement level 
for a particular standard directly on the ability scale, while being informed 
about the relative difficulty level of the items in the item pool and about the 
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consequences of their ratings with respect to level of mastery of the complete 
item pool. 

The standard setting procedure 

Depending on the number of subjects within a domain, one to three panels of 
about 25 expert judges are invited to participate in the standard setting 
process. The standard setting procedure for each subject consists of three 
separate rounds of ratings. In the first round, panelists receive a booklet 
containing the complete item pool for a particular subject, or, if the item pool 
is too large, a selection of items. Typically a booklet contains 20 to 30 items. 
Panelists are asked to answer all items and to check their answers. After 
completion of the test, panelists indicate on a response form at which point 
they judge the proficiency level to be satisfactory, minimum or advanced. The 
response form shows a graph of the ability scale with the P50-Pm segments 
of the items. The ability scale is a transformation of the observed scale and is 
therefore not informative with respect to the ability distribution in the 
population of reference. 

In the second round, panelists meet in small groups of five to discuss their 
individual judgments. It is explicitly stated that the discussion is not aimed at 
unanimity, although reduction of the diversity of judgments would be a 
favorable outcome. Panelists then indicate their second judgments on a 
response form similar to the one used in the previous round. Because the scale 
on the response form is not informative with respect to the ability distribution 
in the population, the first two judgments are only based on the estimation of 
the panelists of what students should know or be able to do with respect to the 
available item pool and not on their observed level of knowledge or ability. 
At the beginning of the third round, each panelist receives a response form on 
which the observed ability scale is revealed and on which several percentile 
points accentuate the ability distribution in the population. Panelists are 
instructed on how to transpose their first ratings to this scale. By actually 
doing so, panelists learn about the distance between the actual performance 
level and the achievement level corresponding to their own, intuitive, 
standards. Furthermore, panelists are informed about the distribution of 
judgments in the total group, by presenting the computed median, the 
interquartile range and the total range of judgments for each standard in the 
second round. Each panelist is now informed about a) the discrepancy 
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between his or her own ratings and the students' actual performance, b) the 
relative position of his or her ratings within the group and c) the general 
position of the group ratings with respect to actual performance. Finally, each 
panelist is asked for a final judgment. 
It is the interquartile ranges of these final judgments which have been 
published in the PPON research reports as the final standards for the 
minimum, satisfactory and advanced levels. 

Standards for mathematics, music and Dutch language 

In chapter 3 the results of the standard setting process for mathematics, 
musical education and Dutch language are described. For mathematics, 
standards were developed for 29 topics, while for musical education the 
standard setting concerned 8 topics, and for Dutch language 20. Because of 
the large number of topics for mathematics two panels of judges were invited 
for a two-day meeting; for Dutch language even three panels were invited. For 
musical education only one panel was needed. Each panel is composed of 
informed judges: about 15 teachers with at least three years of experience in 
teaching the subject area in grade 8, about five school counsellors with 
specific expertise in the subject area and about five teachers of teacher 
training colleges, so about 25 judges in total. 

In all three subject areas the definitive standards for satisfactory mastery of 
the attainment targets generally outreach the actual mastery level of students 
at percentile points 25 to 30. In mathematics the students' actual performance 
coincides with the standard for only two topics. For 25 topics the satisfactory 
standard is actually reached by less than 60% of the students and for 13 topics 
by even less than 50% of the students. 
Within the subject area of musical education the satisfactory standard 
coincides with actual performance for only one topic. For the other topics, 
50% or less of the students reach this standard. 
In the domain of Dutch language, all standards for satisfactory mastery 
outreach actual performance. For 11 topics less than 50% of the students reach 
the satisfactory standard. 
As far as musical education is concerned, this result can be related to the 
discrepancy between the attainment targets and actual educational practice. 
But this is certainly not the case in the other two subject areas. It has to be 
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concluded that actual performance of students at percentile points 25-30 is 
disappointing. 

With respect to the minimum standard the discrepancies with actual 
performance of students at percentile points 5-10 are generally less striking, 
but still in most instances this standard outreaches actual performance. In 
mathematics the minimum standard coincides with actual performance in 
about 10 out of 29 topics while for 6 topics the minimum standard is reached 
by less than 75% of the students. 

In Dutch language the minimum standard and actual performance coincide in 
about 7 out of 20 topics while for 4 topics this standard is reached by less than 
75% of the students. For musical education coincidence between standard and 
actual performance is found for 3 out of 8 topics and for three other topics this 
standard is reached by less than 75% of the students. 

Generally, the advanced standard revealed that mastery of the majority of the 
items falls within the range of the attainment targets for primary education. 

Additional studies 

In chapter 4 several studies with respect to the evaluation of the standard 
setting method and procedure are reported. 

Evaluation of the judgment procedure among panelists 

Validity with respect to the standard setting procedure concerns the question 
to what extent the procedure has resulted in indicating the standards for 
minimum, satisfactory and advanced performance as intended by the 
panelists. One aspect of this problem is the opinion of panelists themselves 
about the adequacy of the standard setting method and procedure. The 
panelists'judgments with respect to the procedure have been collected by 
means of a written questionnaire. 

Nearly all panelists have indicated to have been sufficiently informed about 
the purpose of the standard setting research in which they participated and 
about the definitions of the standards. Panelists, however, generally 
acknowledged that they had some difficulty in interpreting the IRT ability 
scales on the judgment forms. Both the group discussions in the second round 
and the additional information provided in the third round were highly 
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appreciated. More than 80% of the panelists have confidence in the final 
standards and if asked to reconsider their decisions, most judges claim they 
would persist in their judgments. 

Effects of group discussions and additional information 

In the second round panelists discussed their first judgments in small groups. 
The main effect of the group discussions was in reduction of the diversity of 
judgments. Group discussions had hardly any effect on the mean level of the 
standard. The additional information in the third round only slightly 
influenced the diversity of the judgments. Thus, in most cases the procedure 
resulted in the desired outcome of increasing consensus between judges. 
On the other hand, the additional information had a systematic effect on the 
mean level of the standards. Effect sizes were calculated for the differences 
between the mean standard levels of the third and second rounds, resulting in 
positive effect sizes for increasing and negative effect sizes for decreasing 
standard levels. But, though both positive and negative effect sizes occurred, 
invariably significant negative relations were found between the effect sizes 
and the mean judgments in the second round. Relatively low mean judgments 
in the second round resulted in the additional information raising the standard 
level. If, on the other hand, mean judgments in the second round were 
relatively high, this information had a lowering effect. 

Effect of panelists ' characteristics 

The effects of two characteristics of panelists were studied. First, the effect of 
type of judge on the mean level of the standards was explored. The panels of 
judges were composed of teachers with daily experiences of learning 
outcomes and other experts who were only indirectly involved in the 
educational process. This could give rise to the assumption that teachers have 
a more realistic notion of the desired learning outcomes. In general, however, 
no effect of type of judge was found. 
The second feature, which was restricted to the teachers in the panel, was type 
of school. Generally, socio-economically unprivileged, and in particular 
children of non-Dutch origin within this group, often show serious retardation 
with respect to learning outcomes. If in the standard setting process teachers 
take into account their own groups of students, differences in judgments could 
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be expected from teachers of different types of schools. Such an effect, 
however, was not found. Both studies thus support the generalizability'of the 
standards. 

Standard levels in relation to the difficulty of the item sample 

In a standard setting process the panelists' judgments are based on a set of 
items for a particular school subject. In making up such an item sample, the 
researcher is most concerned about its content validity. In principle - and 
within certain limits, of course - there is no need for meeting a certain mean 
difficulty level in the item sample. Generally, mean difficulty level of item 
samples among school subjects vary, but of course these levels can also vary 
within subjects. It is assumed that the standard levels are not influenced by 
this property of the sample. Two experiments on this aspect of the standard 
setting process were carried out and the results turned out to be inconsistent. 
Within the context of the standard setting process for Dutch language a 
between-groups design was used. Three subsets of items were composed for 
each of five topics: a subset representative of the total available sample, a 
relatively easy subset and a relatively difficult one. Each panel judged one of 
these subsets. Mean standard levels proved to increase with increasing 
difficulty level of the subset of items. 

This study was repeated using a within-groups design in the context of 
standard setting for science and natural history. For each of five topics two 
disjunct item samples were composed and panels judged both samples. No 
effect was found for four out of five topics. It is suggested that one should 
adhere to certain requirements with respect to the difficulty level of the item 
sample. 

Comparison between Angoff-judgments andIRT-judgments 

Within the context of the standard setting for mathematics and musical 
education both Angoff- and IRT-judgments were collected. In general, the 
Angoff-judgments were lower than the IRT-judgments. The judges, however, 
proved to be insufficiently able to take into account the differences of 
difficulty between the items. While the judgments for relatively easy items 
generally show an underestimation of their difficulty level, the judgments of 
relatively difficult items showed an overestimation. When transforming the 
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Angoff-judgments to the IRT-ability scale, these judgments turned out to be 
highly unreliable in indicating some stable ability level. It is concluded that 
the judges badly need the information with respect to the relative difficulty 
level of the items as presented in the IRT-method for standard setting. Thus a 
single estimation of the standard seems called for. 

Comparison with CEB-standards 

In this last study the standards were compared to the standards set by the 
Dutch Commission on the Evaluation of Primary Education (CEB) in the 
early nineties, which used a somewhat comparable method of judgment. The 
main conclusion of this study is that standards are not necessarily 
overestimated by presenting the P80-values of the item-characteristic curves, 
although this indicates a high level of mastery of the item. 

Conclusions 

In the final chapter the results with respect to the IRT-method and the 
standard setting procedure are summarized. It is concluded that the IRT-
method has several advantages when compared to other item-related 
judgmental methods. First, and most importantly, each judge has to indicate 
only one judgment while being informed about the relative difficulty level of 
the items in the item pool. This prevents judges from making inconsistent 
judgments. Secondly, the standard is directly appointed to an ability scale, 
thus allowing for new items being added to the item pool or compiling 
different tests without the necessity of setting new standards. Disadvantages 
of the IRT-method are that it requires an IRT-calibrated item pool and that 
judges need a thorough training in the psychometric concepts involved. 

The IRT-method is further considered as a compromise method. The scope of 
standards within the present context is the indication of desired learning 
outcomes with respect to the national attainment targets, without much 
concern about the percentage of candidates that fail the standards. Within the 
context of examinations, however, there is often a constraint with respect to an 
acceptable percentage of failing candidates. It is argued that the IRT-method 
is especially applicable to this last situation as it shows judges precisely what 
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concessions eventually must be made to the standards in order to reach an 
acceptable number of students passing the test. 

This thesis concludes with a discussion on the readability of the standards for 
the attainment targets in primary education. Special educational arrangements 
at classroom level, school level as well as at the level of the educational 
system will have to be made to increase the percentage of students that reach a 
sufficient level of mastering the attainment targets at the end of primary 
education. 
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Bijlage 1 

Psychometrische eigenschappen van de vaardigheidsschalen voor 
rekenen/wiskunde, muziek en Nederlandse taal 

Deze bijlage bevat drie tabellen met psychometrische gegevens van de 
vaardigheidsschalen voor rekenen/wiskunde (Tabel 1), muziek (Tabel 2) en 
Nederlandse taal (Tabel 3). De tabellen bevatten de volgende gegevens: 
1. Voor iedere vaardigheidsschaal is de omvang van de opgavenverzameling 

gegeven. 

2. Vervolgens bevat de tabel de range en het geometrisch gemiddelde 
(geom.g.) van de discriminatie-indices. 

3. Het derde deel van de tabel bevat voor iedere vaardigheidsschaal een 
overzicht van de overschrijdingskansen voor de Si-toetsen (Verhelst, 
1993). Si-toetsen zijn bedoeld om tijdens de kalibratie van de 
opgavenverzameling modelschendingen op opgavenniveau te ontdekken. 
De tabel toont het eindresultaat van de kalibratie. In principe wordt een 
rechte verdeling verwacht over de onderscheiden intervallen. De p-waarde 
is niet bepaald (?), wanneer het niet mogelijk is om voor de Chi2-toetsing 
vijf groepen te vormen. Meestal is dat het geval bij extreem gemakkelijke 
of moeilijke opgaven. 

4. De Rlc-toets is een globale toets die beschouwd kan worden als een 
combinatie van Srtoetsen (Verhelst, 1993). De tabel bevat de 
toetsingsgrootheid Rlc, de vrijheidsgraden (df) en de overschrijdingskans 
(P). 

5. Het kalibreren van een opgavenverzameling is vaak een omvangrijk werk. 
Het is hier niet de plaats om daar uitvoerig op in te gaan. In het intern 
projectmemo 'Kwaliteitscontrole van PPON-schalen'heeft Verhelst een 
aantal procedures bijeengezet die een rol kunnen spelen bij de kalibratie 
van de opgaven voor een vaardigheidsschaal. Zeker wanneer er 
onvoldoende passing wordt verkregen tussen opgaven en schaal, vinden er 
controles plaats op multidimensionaliteit van de opgavenverzameling en 
van homogeniteit van de populatie met betrekking tot de opgaven. 
Uiteindelijk wordt een opgavenverzameling verkregen waarvoor in 
principe geldt dat a) individuele opgaven binnen het model passen, b) er 
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zoveel mogelijk een homogene verdeling is van de p-waarden op de S;-
toetsen over het interval (0,1) met zo weinig mogelijk significante waarden 
en waarbij c) de Rlc-toets niet significant is. Zoals bij een aantal 
rekenschalen en bij bijna alle taalschalen geconstateerd moet worden, 
wordt het laatste criterium niet steeds gerealiseerd. Additionele analyses 
hebben dan inmiddels uitgewezen dat verdergaande itemselecties geen 
bijdrage meer leveren aan een verbetering van de Rlc-toets, waarop de 
schaal dan niettemin wordt geaccepteerd. Significante afwijkingen worden 
geacht weinig betekenis te hebben zolang de waarde van de Rlc niet veel 
afwijkt (niet meer dan een factor 1.5) van het aantal vrijheidsgraden van de 
toetsingsgrootheid. 
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Tabel 1 
Psychometrische eigenschappen van de vaardigheidsschalen voor 

rekenen/wiskunde 

discr. i indices verdeling p-waarden op S i-toetsen 
aantal 

schaal opgaven range 

geom. 

gem. 
O 
VI 1 1 

en 
1 l 1 1 

i> 00 
1 1 

o 

T ? Rlc df P 
basisvaardigheden en hoofdrekenen 

1 23 1 - 4 2.7 3 2 1 0 2 2 3 4 2 2 2 - 48.38 62 .90 
2 18 2 - 9 4.9 1 1 0 1 2 2 2 3 3 1 2 - 71.92 66 .29 
3 22 2 - 8 4.9 2 1 2 5 4 2 2 0 1 1 2 - 161.69 122 .01 
4 24 1 - 5 2.9 1 2 5 2 0 1 6 2 2 2 1 - 142.25 124 .12 
5 23 1 - 5 2.6 1 2 2 2 4 1 2 2 3 2 2 - 141.03 126 .17 
6 21 1 - 5 2.4 1 0 0 3 5 3 1 2 3 2 1 - 119.13 100 .09 
cijferen 

7 22 3 - 8 4.7 I 1 1 3 2 4 2 3 2 2 1 - 134.45 116 .12 
8 23 2 - 5 2.9 5 1 4 1 2 3 4 0 0 1 2 - 169.00 129 .01 
9 23 2 - 3 2.7 2 1 3 3 4 3 1 1 0 3 2 - 141.86 129 .21 
10 22 2 - 4 2.6 0 0 4 2 3 1 3 1 2 4 2 - 157.32 119 .01 
11 22 1 - 5 2.7 2 1 1 5 3 2 0 0 4 4 0 - 128.51 123 .35 
28 15 2 - 4 2.7 0 0 1 2 3 1 1 1 1 2 3 - 29.67 42 .92 
breuken, procenten, verhoudingen 

12 21 2 - 4 2.8 1 1 4 1 2 1 4 1 3 1 2 - 140.83 103 .01 
13 18 1-10 5.6 2 1 2 1 1 1 2 4 1 0 3 - 98.84 82 .10 
14 20 2 - 4 3.0 0 4 4 0 2 1 3 1 1 3 1 - 176.26 108 .00 
15 20 3 - 9 6.0 0 0 4 4 2 1 1 1 3 2 2 - 108.47 96 .18 
16 21 3 - 9 4.9 2 0 4 2 3 4 1 2 3 0 0 - 118.74 97 .07 
17 24 3 - 7 5.0 1 0 3 2 4 4 3 2 4 0 1 - 165.63 119 .00 
18 21 3 - 9 5.0 0 1 6 2 1 3 2 2 3 1 0 - 160.84 111 .00 
19 23 1-5 2.9 1 2 4 2 3 1 2 3 2 2 1 - 171.57 121 .00 
20 26 2 - 8 5.0 1 1 4 2 4 4 4 4 1 0 1 - 132.30 118 .17 
meten, tijd, geld 

21 19 2 - 7 4.7 1 3 4 4 3 1 1 0 2 0 0 - 120.14 91 .02 
22 18 4 - 7 5.2 1 1 3 0 3 0 0 6 3 0 1 - 116.60 91 .04 
23 20 2 - 8 4.7 3 3 5 0 0 1 1 3 2 2 0 - 157.70 117 .01 
24 18 2 - 8 5.5 3 2 1 1 3 3 0 1 1 3 0 - 94.97 75 .06 
25 23 2 - 8 4.8 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 - 157.31 129 .04 
26 20 2 - 9 5.0 1 2 2 2 1 3 5 0 2 1 1 - 142.68 104 .01 
27 21 3 - 9 4.9 0 2 2 2 3 2 1 2 5 0 2 - 136.18 124 .22 
29 15 2 - 4 2.6 0 1 0 2 0 1 4 2 1 1 3 - 33.02 42 .84 
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Tabel 2 
Psychometrische eigenschappen van de vaardigheidsschalen voor muziek 

discr. indices verdeling p-waarden op S -toetsen 

schaal 

aantal 

opgaven range 

geom. 

gem. 
O 
VI I 1 1 I 

»o 
1 1 

o 00 
1 l 7 ? Rlc df P 

Mbl 20 1 - 7 3.1 1 2 1 2 0 1 5 1 2 2 3 - 211.79 197 .22 
Mb2 18 2 - 7 4.7 1 1 2 1 1 2 1 3 4 1 1 - 144.30 160 .81 
Insl 20 3 - 7 5.0 2 4 2 1 2 1 2 2 1 3 0 - 216.23 194 .13 
Ins2 17 2 - 8 5.0 5 2 1 2 0 1 1 0 1 2 0 2 133.22 111 .07 
Ins3 12 2 - 4 2.9 0 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 - 72.71 85 .83 
VM 21 1 - 5 3.1 3 0 0 2 4 2 2 1 4 2 1 - 203.84 193 .28 
SM1 13 1 - 5 2.9 0 0 1 2 0 1 1 3 1 2 1 1 77.10 87 .77 
SM2 17 1 - 6 2.6 2 0 3 2 3 2 0 1 2 0 2 - 163.14 137 .06 
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Tabel 3 
Psychometrische eigenschappen van de vaardigheidsschalen voor 

Nederlandse taal 

discr. : indices verdeling p-waarden of »Si -toetsen* 

schaal 

aantal 

opgaven range 

geom. 

gem. 
o 
VI l 1 1 

•st-
1 

"O 
1 1 1 

oo 
1 

0\ 
l 

p 
I 9 Rlc df P 

lezen 

ARG 32 2 - 5 3.2 2 1 5 4 3 1 7 6 1 3 1 - 237.78 199 .03 
BES 29 2 - 4 3.0 4 2 3 7 2 1 3 2 4 1 0 - 360.97 404 .01 
DIR 17 1 - 7 3.3 2 2 1 1 5 2 2 1 1 1 2 - 177.31 119 .00 
FIC 34 1 - 5 3.0 4 0 2 4 6 2 3 4 4 3 4 - 281.16 241 .04 
RAP 29 2 - 5 2.9 1 3 3 4 3 3 3 1 3 1 4 - 342.64 291 .02 
luisteren 

ARG 34 2 - 6 3.0 2 1 5 2 5 4 2 4 3 6 3 - 275.03 239 .05 
BES 20 1 - 6 3.2 1 2 1 2 2 0 2 4 2 2 2 - 192.20 142 .00 
DIR 40 1 - 5 2.8 3 0 1 4 8 5 3 2 5 1 2 6 279.71 230 .01 
FIC 22 2 - 5 2.8 1 1 1 2 4 4 1 1 2 6 1 - 212.69 181 .05 
RAP 31 1 - 6 3.4 2 1 6 3 2 2 5 3 3 1 1 2 260.66 217 .02 
ondersteunende taalactiviteiten 

GRM 54 1 - 5 3.0 9 2 4 5 6 5 4 6 5 6 2 - 307.62 267 .04 
INT 33 2 - 5 3.1 2 1 2 7 2 5 3 1 5 3 2 - 101.62 96 .33 
SPL 114 1 - 9 3.0 11 7 9 10 12 11 10 10 6 6 4 18 776.40 615 .00 
STY 39 2 - 6 3.9 3 3 5 1 5 2 4 4 6 2 4 - 249.74 214 .05 
TLB 50 1 - 5 2.9 6 2 11 2 9 3 7 4 2 2 2 - 328.62 231 .00 
WBG 29 1 - 8 2.8 4 2 7 5 3 1 4 1 2 0 0 - 124.51 84 .00 
ZWB 40 2 - 7 3.9 2 1 6 5 4 3 5 4 4 3 3 - 263.03 205 .00 
informatieverwerking 

KRT 40 2 - 8 3.9 7 3 7 5 4 1 0 5 3 3 2 - 338.95 185 .00 
NSL 41 1 - 6 3.0 2 5 2 4 1 4 5 7 4 4 3 - 379.93 208 .00 
TAB 33 2 - 6 3.2 2 2 6 4 2 3 5 1 2 3 3 - 265.65 188 .01 

* aantal p-waarden soms groter dan aantal opgaven t.g.v. polytome items 
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Bijlage 2 

Psychometrische eigenschappen van de opgavenverzamelingen voor 
rekenen/wiskunde, muziek en Nederlandse taal 

Deze bijlage bevat drie tabellen met enkele psychometrische eigenschappen 
van de opgavenverzamelingen voor rekenen/wiskunde (Tabel 1), muziek 
(Tabel 2) en Nederlandse taal (Tabel 3) die aan de beoordelaars zijn 
voorgelegd. De tabellen bevatten de volgende gegevens: 
1. Voor iedere toets is de omvang van de oorspronkelijke opgaven-

verzameling gegeven (schaal) en het aantal opgaven dat voor het 
standaardenonderzoek is gebruikt (st_ond). 

2. De tabel bevat vervolgens de range van de P50-waarden van de opgaven 
die voor het het vaststellen van de standaarden op een vaardigheidsschaal 
aan de beoordelaars zijn voorgelegd. Voor de meeste schalen geldt dat de 
laagste /^O-waarde in de eerste twee beoordelingsronden samenvalt met 
de vaardigheidsscore 0 op de fictieve vaardigheidsschaal. 

Wanneer de laagste P50-waarde < 100 is, dan is de laagste 
vaardigheidsscore voor het definitieve oordeel 100. Is de laagste P50-
waarde groter dan 100, dan is de laagste te noteren vaardigheidsscore op 
de beoordelingsschaal in de derde beoordelingsfase gelijk aan de laagste 
P50-waarde. 

3. De tabel bevat in de aangrenzende kolom de maximale P80-waarde in de 
opgavenverzameling. Deze waarde is de hoogste vaardigheidsscore die de 
beoordelaars kunnen noteren. Van het schaalbereik boven vaardigheids
score 400 is geen gebruik gemaakt. 

4. Om een indicatie te krijgen van de verdeling van de opgaven over de 
vaardigheidsschaal is in de tabel de verdeling van de P50-waarden over 
vaardigheidsschaal gegeven. 
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Tabel 1 
Psychometrische eigenschappen van de opgavenverzamelingen voor het 

standaardenonderzoek rekenen/wiskunde 

verdeling P50-waarden i 

over schaalintervallen 

schaal 
aantal 

onsaven 

aantal in 

st ond 

range van 

P50-waarden 

maximale 

P80-waarde 

o 

T 
o o 

1 

o 
UI 
<N 

1 

o o 
CO 

o 
i n 
co 
! 

basisvaardigheden en hoofdrekenen 

1 23 23 2 - 181 229 12 11 0 0 0 

2 18 18 75 - 308 386 7 6 4 0 1 

3 22 22 77 -338 392 1 7 10 3 1 

4 24 24 90 - 300 362 8 9 5 1 1 

5 23 23 117-259 313 1 9 9 4 0 

6 21 20 128-383 >400 4 5 0 9 2 

cijferer. ! 

7 22 22 119-278 356 5 11 3 3 0 

8 23 23 152-314 366 0 11 7 4 1 

9 23 23 155-245 318 0 8 15 0 0 

10 22 22 153-291 345 0 4 10 8 0 

11 22 20 163-380 400 0 3 4 10 3 

28 15 15 139-339 390 1 1 3 4 6 

breuken, procenten, verhoudingen 

12 21 21 140-280 319 2 8 7 4 0 

13 18 17 171-259 293 0 5 10 2 0 

14 20 20 199-340 400 0 1 11 4 4 

15 20 20 192-316 379 0 2 9 8 1 

16 21 21 175-309 365 0 5 9 6 1 

17 24 24 172-311 372 0 2 8 13 1 

18 21 21 212-368 >400 0 0 5 9 7 

19 23 22 76 - 292 353 2 5 12 3 0 

20 26 26 114-351 >400 1 1 8 12 4 

meten, tijd geld 

21 19 19 99 - 298 >400 5 6 6 2 0 

22 18 18 139-382 >400 2 0 7 7 2 

23 20 18 128-317 365 1 0 7 6 4 

24 18 17 154-313 365 0 5 6 5 1 

25 23 22 224 - 353 395 0 0 7 8 7 

26 20 18 144-367 >400 2 1 5 4 6 

27 21 21 86 -319 386 2 3 4 11 1 

29 15 14 101 - 2 9 0 >400 2 3 3 6 0 
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Tabel 2 
Psychometrische eigenschappen van de opgavenverzamelingen voor muziek 

verdeling /^O-waarden 

over schaalintervallen 

schaal 
aantal 

opgaven 

20 

aantal in 

st_ond 

18 

range van 

P50-waarden 
maximale 

P80-waarde 1 

o o 
CNI 

1 

o 
i/i 

1 -3
00

 

-3
50

 

Mbl 

aantal 

opgaven 

20 

aantal in 

st_ond 

18 5 0 - 3 2 2 >400 5 4 4 3 2 
Mb2 18 15 26 - 392 >400 6 3 1 1 4 
Insl 20 20 62 - 434 >400 3 2 2 6 7 
Ins2 17 15 157-465 >400 0 2 1 3 9 
Ins3 12 10 11 - 3 1 3 >400 4 1 2 1 2 
VM 21 21 0 - 3 7 2 >400 2 2 2 9 6 
SM1 13 10 50 - 395 >400 3 2 2 1 2 
SM2 17 17 0 - 2 6 3 366 8 4 5 0 0 
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Tabel 3 
Psychometrische eigenschappen van de opgavenverzamelingen voor 

Nederlandse taal 

verdeling P50-waarden 

over schaalintervallen 

schaal 
aantal 

ODaaven 

aantal in 

st ond 

range van 

P50-waarden 

maximale 

.P80-waarde 

o 

T 
o o 
1 

o 
l/l 
<N 
1 

o 
o 
co 
1 

o 
m 
1 

ARG 32 24 99-321 >400 2 9 8 4 1 

BES 29 24 95 - 325 >400 2 8 11 2 1 

DIR 17 15 187-256 309 0 6 8 1 0 

FIC 34 24 142-371 >400 2 5 13 1 3 

RAP 29 22 121 -321 >400 1 4 13 2 2 

ARG 34 21 95 - 324 >400 5 7 3 4 2 

BES 20 18 60 - 255 >400 4 7 5 2 0 

DIR 40 21 65 - 357 >400 11 4 2 2 2 

FIC 22 16 45 - 307 >400 6 4 4 1 1 

RAP 31 20 27 - 284 >400 8 5 6 1 0 

GRM(A) 54 36 75 - 228 335 17 15 4 0 0 

INT 33 24 133-265 344 4 10 8 2 0 

SPL 114 25 26 - 274 323 14 5 4 2 0 

STY(A) 39 25 95 - 268 364 9 10 4 2 0 

TLB(A) 50 25 46 - 266 346 11 6 7 1 0 

WBG 29 22 166-327 >400 0 6 10 3 3 

ZWB(A) 40 26 153-246 305 0 19 7 0 0 

KRT 40 23 109-339 >400 2 8 7 3 3 

NSL(A) 41 30 18-281 363 9 5 11 5 0 

TAB 33 22 120-274 341 1 9 8 4 0 
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Bijlage 3 

Evaluatievragenlijst voor het standaardenonderzoek Rekenen/Wiskunde 

Naam beoordelaar: 

Voorafgaande aan de beoordelingssessies werd een introductie op het onderzoek 
gegeven en werd er geoefend met de beoordelingsmethoden. 

1 In de introductie werden achtergronden en doel van het onderzoek gepresenteerd. 
Vindt u dat u daarover voldoende werd geïnformeerd? 
ja /nee' 
Toelichting2 

Tijdens het onderzoek werden steeds drie standaarden voor kerndoelen gehanteerd: 
minimum, voldoende en gevorderd. 

2 Was voor u de omschrijving van Minimaal niveau duidelijk? ja /nee ' 
3 Was voor u de omschrijving van Voldoende niveau duidelijk? ja / nee' 
4 Was voor u de omschrijving van Gevorderd niveau duidelijk? ja / nee' 

Toelichting2 

Tijdens de introductie werd de Angoff-methode geïntroduceerd en aan de hand van 
een schaal geoefend. Bij deze methode moest u voor elke opgave per standaard een 
percentage succes aangeven, waarbij de opgaven in willekeurige volgorde werden 
gepresenteerd. 

5 Was na introductie en oefening deze methode voor u voldoende duidelijk? 
ja /nee ' 
Toelichting2 

Eveneens werd de IRT-methode geïntroduceerd en aan de hand van een schaal 
geoefend. Bij deze methode kreeg u de opgaven in volgorde van moeilijkheidsgraad 
aangeboden en moest u op basis van de P50-P80-lijnen per standaard een 
schaalwaarde aangeven. 

Omcirkel het antwoord van uw keuze. 
Voor een nadere toelichting op uw antwoord kunt u deze ruimte gebruiken. 

Zeker bij een negatief oordeel wil ik u vragen daarvan de reden aan te geven. 
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6 Was na introductie en oefening deze methode voor u voldoende duidelijk? 
ja / nee1 

Toelichting2 

7 Bij een aantal schalen werd u gevraagd om eerst met de Angoff-procedure de 
opgaven te beoordelen en vervolgens gaf u met de IRT-procedure een eerste 
oordeel op de schaal. Als we ons beperken tot de eerste beoordelingsfase binnen 
de IRT-procedure, aan welke procedure geeft u dan de voorkeur en kunt u 
daarvoor ook de reden(en) aangeven? 

Nadat u bij de IRT-procedure eerst zelf tot een oordeel was gekomen werd u 
gevraagd met collega-beoordelaars over de oordelen te overleggen. 

8 Vond u dit een belangrijk of waardevol onderdeel van de procedure? Of vindt u 
dat dit in toekomstig onderzoek achterwege kan blijven? 

9 Kunt u aangeven in hoeverre deze overlegfase van invloed is geweest op uw 
eigen beoordelingen? 

10 Nadat u bij de IRT-procedure met collega-beoordelaars had overlegd werden de 
beoordelingsresultaten van de groep op de definitieve schaal afgebeeld. 

11 Vond u dit een belangrijk of waardevol onderdeel van de procedure? Of vindt u 
dat dit in toekomstig onderzoek achterwege kan blijven? 

12 Kunt u aangeven in hoeverre deze fase van invloed is geweest op uw eigen 
beoordelingen? 

13 Hebt u het vertrouwen - mede gelet op de verschillende fasen in de IRT-
procedure - dat de standaarden die resulteren bruikbaar zijn bij de interpretatie 
van de PPON-resultaten voor Rekenen/Wiskunde in relatie tot de kerndoelen? 
ja / nee' 
Toelichting2 

14 Wat vond u de sterke kant(en) van de IRT-procedure? 

15 Wat vond u de zwakke kant(en) van de IRT-procedure? 
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16 Terugkijkend op de resultaten van de beoordelingssessies, denkt u dan dat u bij 
een herhaling tot (vrijwel) dezelfde beoordeling zou komen of zou u nu duidelijk 
anders oordelen? En in welke zin zou u dan anders oordelen? 

17 Vond u dat er voldoende tijd beschikbaar was voor het geven van de 
verschillende oordelen? 
ja/nee1 

Toelichting2 

In het voorgaande werd met behulp van een aantal gerichte vragen uw ervaring en 
oordeel over het onderzoek naar standaarden voor kerndoelen rekenen/wiskunde 
gepeild. In het geval u aanvullende kritiek op het onderzoek hebt of een nadere 
toelichting op uw antwoorden wilt geven, kunt u daarvoor deze pagina gebruiken. 
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Bijlage 4 

Effectgrootten voor het verschil in gemiddeld niveau van de standaarden 
in de verschillende beoordelingsfasen voor de leerstofdomeinen 
rekenen/wiskunde, muziek en Nederlandse taal 
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Tabel 1 
Effectgrootten per standaard voor het verschil in gemiddeld niveau tussen 

beoordelingsfasen 2-1, 3-2 en 3-1 voor de onderwerpen van het 
leerstofdomein rekenen/wiskunde * 

Onder

2-1 

Minimum 

3-2 3-1 

Voldoende Gevorderd 
werpen 2-1 

Minimum 

3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 
basisvaardigheden en hoofdrekenen 

1 0.37 0.48 0.63 0.38 0.21 0.37 0.19 -0.10 0.17 
2 0.00 0.37 0.25 0.02 0.18 0.12 0.11 0.09 0.14 
3 -0.03 0.25 0.12 0.21 -0.14 0.09 0.30 0.46 0.46 
4 -0.45 0.58 0.15 -0.04 -0.28 -0.22 0.03 -0.23 -0.16 
5 -0.07 -0.47 -0.37 0.13 -0.59 -0.29 0.14 0.42 0.46 
6 0.19 -0.31 -0.05 -0.31 -0.85 -0.72 0.00 -0.69 -0.68 
cijferen 

1 -0.04 -0.59 -0.54 -0.34 -0.48 -0.65 -0.30 -0.70 -0.80 
8 0.15 -0.80 -0.57 -0.24 -0.61 -0.58 0.14 -0.69 -0.58 
9 -0.38 -0.54 -0.62 -0.07 -0.58 -0.55 -0.17 -0.15 -0.22 
10 -0.29 -0.85 -0.75 0.00 -0.62 -0.54 0.19 -0.72 -0.56 
11 -0.34 -0.55 -0.52 -0.56 -0.42 -0.65 -0.02 -0.64 -0.65 
28 -0.24 -0.54 -0.53 0.40 -0.94 -0.68 0.17 -0.83 -0.47 
breuken, procenten, verhoudingen 
12 -0.04 -0.49 -0.40 0.03 -0.51 -0.40 0.30 -0.11 0.27 
13 -0.44 -0.94 -0.87 -0.44 -0.56 -0.77 -0.10 0.29 0.12 
14 -0.44 -1.59 -1.60 -0.36 -0.66 -0.69 -0.15 -0.92 -0.73 
15 -0.17 -0.24 -0.22 -0.07 -0.44 -0.30 -0.16 0.16 -0.08 
16 0.00 -0.51 -0.40 -0.15 -0.71 -0.49 0.32 -0.43 -0.10 
17 -0.32 -0.83 -0.90 -0.29 -0.88 -0.93 -0.18 -0.77 -0.68 
18 -0.42 -0.65 -0.73 -0.10 -1.00 -0.77 -0.30 -0.92 -0.79 
19 -0.13 1.16 0.47 0.03 0.73 0.63 0.11 0.48 0.47 
meten, tijd, geld, meetkunde 

20 -0.05 -0.77 -0.41 -0.16 -0.46 -0.40 -0.03 -0.71 -0.47 
21 0.17 0.70 0.69 0.00 -0.39 -0.35 0.02 -0.23 -0.11 
22 -0.14 -0.87 -0.84 0.14 -0.91 -0.71 -0.22 -0.97 -0.78 
23 -0.25 -0.35 -0.56 -0.27 -0.45 -0.66 -0.14 -0.53 -0.47 
24 -0.26 -0.12 -0.22 -0.36 -0.72 -0.82 -0.32 -0.19 -0.32 
25 -0.17 -1.42 -1.32 -0.22 -0.96 -1.23 -0.09 -0.79 -0.80 
26 -0.13 0.14 0.02 -0.20 -0.63 -0.59 -0.27 -0.32 -0.35 
27 -0.29 0.93 0.81 -0.37 0.44 0.27 -0.27 0.51 0.31 
29 -0.11 1.05 0.89 0.05 0.87 0.78 -0.19 0.76 0.51 

(* vet: p(H0: gelijke gemiddelden) < .05) 

218 



Tabel 2 
Effectgrootten per standaard voor het verschil in gemiddeld niveau tussen 

beoordelingsfasen 2-1, 3-2 en 3-1 voor de onderwerpen van het 
leerstofdomein muziek* 

Onder

2-1 

Minimum 

3-2 3-1 
Voldoende Gevorderd 

werpen 2-1 

Minimum 

3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 
MB1 0.06 -0.67 -0.23 0.10 -0.59 -0.24 0.15 -0.97 -0.52 
MB2 0.14 0.05 0.15 -0.04 -0.38 -0.35 0.20 -0.79 -0.23 
INS1 0.00 -0.47 -0.40 0.10 -0.66 -0.67 0.16 -1.09 -0.78 
INS2 0.38 -0.73 -0.43 0.39 -1.18 -0.59 0.09 -1.96 -1.42 
INS3 0.28 0.42 0.50 0.20 0.36 0.36 -0.21 0.10 -0.09 
VM 0.00 0.24 0.24 0.15 0.55 0.50 0.23 0.02 0.16 
SM1 -0.07 -0.29 -0.30 0.14 -0.45 -0.36 0.13 -0.61 -0.55 
SM2 -0.27 1.29 0.80 -0.09 0.53 0.47 -0.08 0.56 0.41 

(* vet: p(H0: gelijke gemiddelden) < .05) 
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Tabel 3 
Effectgrootten per standaard voor het verschil in gemiddeld niveau tussen 

beoordelingsfasen 2-1, 3-2 en 3-1 voor de onderwerpen van het 
leerstofdomein Nederlandse taal* 

Onder Minimum Voldoende Gevorderd 
werpen 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 
lezen 

ARG -0.52 0.50 -0.32 -0.39 0.31 -0.28 -0.45 0.31 -0.33 
BES 0.31 -0.32 0.00 -0.30 -0.22 -0.42 -0.08 -0.06 -0.13 
DIR -0.49 -0.67 -0.82 -0.17 -0.26 -0.30 -0.21 0.14 0.00 
FIC -0.08 -0.49 -0.48 -0.22 -0.26 -0.36 -0.27 -0.41 -0.50 
RAP 0.25 -0.86 -0.66 0.33 -0.84 -0.72 0.13 -0.91 -0.84 
luisteren 

ARG 0.06 -0.27 -0.26 -0.03 -0.53 -0.42 0.00 -0.59 -0.33 
BES 0.24 -0.03 0.18 0.49 0.26 0.59 0.05 0.03 0.05 
DIR -0.08 0.02 -0.04 -0.12 -0.01 -0.09 -0.31 -0.07 -0.25 
FIC -0.05 0.30 0.26 0.19 0.16 0.23 0.23 0.20 0.36 
RAP -0.02 0.26 0.11 0.04 0.20 0.18 -0.02 0.13 0.09 
ondersteunende taalactiviteiten 

GRM 0.08 0.47 0.47 -0.13 0.08 0.00 0.18 -0.27 -0.10 
INT -0.31 -0.62 -0.76 -0.34 -0.40 -0.62 0.05 -0.54 -0.40 
SPL 0.32 0.48 0.62 -0.05 0.11 0.02 0.03 0.23 0.20 
STY -0.49 -0.14 -0.52 -0.05 -0.38 -0.27 0.16 -0.45 -0.10 
TLB -0.25 0.46 0.10 -0.24 -0.43 -0.41 -0.19 0.28 0.01 
WBG -0.47 -1.01 -1.47 -0.19 -1.12 -1.12 0.11 -0.95 -0.72 
ZWB 0.00 -0.63 -0.45 0.00 -0.06 -0.03 0.24 0.39 0.41 
informatieverwerking 

KRT 0.07 -0.81 -0.56 0.02 -0.89 -0.58 0.26 -0.98 -0.28 
NSL -0.13 0.64 0.56 -0.45 0.20 -0.11 -0.30 0.10 -0.13 
TAB -0.10 -0.60 -0.58 0.22 -0.59 -0.36 -0.26 0.03 -0.14 

(* vet: p(H0: gelijke gemiddelden) < .05) 
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Bijlage 5 

Variantieratio's van oordelen voor de standaarden in de verschillende 
beoordelingsfasen voor de leerstofdomeinen rekenen/wiskunde, muziek 
en Nederlandse taal 
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Tabel 1 
Variantieratio's van oordelen in de beoordelingsfasen 2-1, 3-1 en 3-2per 

standaard voor de onderwerpen van het leerstofdomein rekenen/wiskunde* 

Onder

2-1 

Minimum 

3-2 3-1 

Voldoende Gevorderd 
werpen 2-1 

Minimum 

3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 
basisvaardigheden en hoofdrekenen 
1 0.72 0.33 0.24 0.39 0.39 0.15 0.05 1.65 0.08 
2 0.47 0.35 0.16 0.59 0.45 0.27 0.81 0.21 0.17 
3 0.98 0.47 0.46 0.41 0.93 0.39 0.75 1.00 0.75 
4 0.66 0.80 0.53 0.78 0.97 0.76 0.85 0.66 0.56 
5 0.56 0.71 0.40 0.40 1.48 0.59 1.03 0.58 0.60 
6 0.67 0.57 0.38 0.63 0.97 0.61 0.81 0.95 0.77 
cijferen 

7 0.71 0.93 0.66 0.86 0.75 0.64 1.37 1.09 1.49 
8 0.47 1.55 0.73 0.34 2.08 0.71 0.73 1.13 0.83 
9 0.83 1.10 0.91 0.88 2.63 2.31 0.62 2.41 1.50 
10 0.76 0.99 0.76 0.94 3.72 3.49 0.57 1.60 0.91 
11 0.56 0.84 0.48 0.75 0.86 0.64 0.87 0.36 0.32 
28 0.80 0.77 0.62 0.89 1.53 1.37 0.63 1.71 1.07 
breuken, procenten, verhoudingen 
12 0.69 0.61 0.42 0.28 3.05 0.84 0.18 1.08 0.20 
13 0.49 1.87 0.91 0.97 0.89 0.85 0.71 1.13 0.80 
14 0.61 0.67 0.40 0.49 0.83 0.41 0.59 0.37 0.22 
15 0.32 0.93 0.30 0.54 0.80 0.43 0.25 0.79 0.20 
16 0.85 0.35 0.30 0.41 0.63 0.26 0.57 0.50 0.28 
17 0.72 0.92 0.66 0.79 0.80 0.64 0.77 0.70 0.54 
18 0.67 1.31 0.87 0.54 0.84 0.46 0.62 0.71 0.44 
19 0.40 0.52 0.21 0.85 0.64 0.55 0.82 0.60 0.49 
20 0.59 0.89 0.52 0.46 0.71 0.32 0.59 0.61 0.36 
meten, tijd, geld, meetkunde 

21 0.87 0.76 0.66 0.91 0.52 0.47 0.41 0.54 0.22 
22 0.64 1.22 0.78 0.57 2.31 1.32 0.56 2.76 1.55 
23 0.59 0.65 0.38 0.44 1.64 0.71 0.71 1.29 0.92 
24 0.71 0.80 0.56 0.74 0.90 0.67 0.68 0.85 0.57 
25 0.46 1.58 0.73 0.41 5.25 2.16 0.74 4.37 3.23 
26 0.69 0.51 0.35 0.59 0.60 0.36 0.68 0.65 0.44 
27 0.90 0.81 0.73 0.99 0.81 0.81 0.80 1.04 0.83 
29 0.54 2.37 1.28 0.88 0.54 0.47 0.87 0.53 0.46 

(* vet: p(H0: gelijke varianties) < .05) 
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Tabel 2 
Variantieratio's van oordelen in de beoordelingsfasen 2-1, 3-1 en 3-2per 

standaard voor de onderwerpen van het leerstofdomein muziek* 

Onder

2-1 

Minimum 

3-2 3-1 
Voldoende Gevorderd 

werpen 2-1 

Minimum 

3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 

0.62 

3-1 
MB1 0.72 0.81 0.59 0.81 0.84 0.68 0.62 

3-2 

0.62 0.39 
MB2 0.69 0.79 0.54 0.97 0.44 0.43 0.63 0.74 0.47 
INS1 0.70 1.30 0.92 1.07 0.50 0.54 0.69 0.53 0.36 
INS2 1.77 0.64 1.14 1.31 0.37 0.49 0.81 0.17 0.14 
INS3 0.66 0.49 0.32 0.61 0.40 0.24 0.75 0.74 0.55 
VM 0.90 0.70 0.63 1.00 1.02 1.02 0.79 0.97 0.76 
SM1 0.62 0.72 0.45 0.85 0.66 0.56 0.97 0.56 0.55 
SM2 1.03 0.43 0.44 1.18 1.31 1.54 0.94 1.14 1.08 

(* vet: p(H0: gelijke varianties) < .05) 
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Tabel 3 
Variantieratio's van de oordelen in de beoordelingsfasen 2-1, 3-1 en 3-2per 
standaard voor de onderwerpen van het leerstofdomein Nederlandse taal* 

Onder

2-1 
Minimum 

3-2 3-1 
Voldoende Gevorderc 1 

werpen 2-1 
Minimum 

3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 
lezen 

ARG 0.33 0.37 0.12 0.76 0.83 0.64 1.30 0.61 0.80 
BES 0.72 0.72 0.52 1.06 0.71 0.76 1.07 0.74 0.79 
DIR 0.87 0.79 0.69 1.01 1.06 1.07 0.85 0.71 0.61 
FIC 0.90 0.41 0.37 0.83 0.49 0.41 0.80 0.65 0.52 
RAP 1.03 0.74 0.76 0.97 0.83 0.81 1.12 2.92 3.28 
luisteren 

ARG 0.91 0.55 0.50 0.66 0.90 0.60 0.40 0.72 0.29 
BES 0.55 1.14 0.63 0.57 0.51 0.29 0.49 0.43 0.21 
DIR 0.47 1.51 0.71 0.27 1.59 0.43 0.36 0.80 0.29 
FIC 0.68 0.92 0.63 0.33 0.60 0.20 0.43 1.05 0.45 
RAP 0.32 0.26 0.09 0.54 0.54 0.29 0.57 0.77 0.44 
ondersteunende taalactiviteiten 
GRM 0.94 0.44 0.41 0.71 0.57 0.41 1.24 0.37 0.46 
INT 0.48 1.05 0.50 0.65 1.18 0.77 0.64 0.80 0.51 
SPL 0.79 1.74 1.37 0.43 0.91 0.39 0.77 0.60 0.46 
STY 0.49 0.77 0.37 0.45 1.13 0.51 0.58 0.86 0.50 
TLB 0.56 0.59 0.33 0.36 0.75 0.27 0.54 1.64 0.88 
WBG 0.70 2.24 1.57 0.64 1.85 1.19 0.61 1.70 1.04 
ZWB 0.81 1.55 1.26 1.00 1.30 1.30 1.04 0.93 0.96 
informatieverwerking 
KRT 0.47 1.64 0.78 0.34 1.75 0.60 0.23 2.10 0.49 
NSL 1.01 1.07 1.07 0.97 0.62 0.60 1.07 0.43 0.46 
TAB 0.18 6.29 1.10 0.59 1.18 0.69 0.82 0.86 0.71 

(* vet: p(H0: gelijke varianties) < .05) 
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Bijlage 6 
Psychometrische eigenschappen van de opgavenselecties voor 
Nederlandse taal en wereldoriëntatie voor het onderzoek naar de relatie 
tussen de moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling en het niveau 
van de standaarden (paragraaf 4.6) 

Deze bijlage bevat twee tabellen met psychometrische eigenschappen van de 
opgavenselecties voor Nederlandse taal (Tabel 1) en wereldoriëntatie (Tabel 
2) die aan de beoordelaars zijn voorgelegd in het kader van het onderzoek 
naar de gevoeligheid van de standaarden voor de moeilijkheidsgraad van de 
opgavenverzameling. De tabellen bevatten de volgende gegevens: 
1. Voor iedere toets is de omvang van de oorspronkelijke 

opgavenverzameling gegeven (schaal) en het aantal opgaven dat voor het 
standaardenonderzoek is gebruikt (st_ond). 

2. De tabel bevat vervolgens de range van de P50-waarden van de opgaven 
die voor het het vaststellen van de standaarden op een vaardigheidsschaal 
aan de beoordelaars zijn voorgelegd. 

3. De tabel bevat in de aangrenzende kolom de maximale P80-waarde in de 
opgavenverzameling. Deze waarde is de hoogste vaardigheidsscore die de 
beoordelaars kunnen noteren. Van het schaalbereik boven 
vaardigheidsscore 400 is geen gebruik gemaakt. 

4. Om een indicatie te krijgen van de verdeling van de opgaven over de 
vaardigheidsschaal is in de tabel de verdeling van de P50-waarden over 
vaardigheidsschaal gegeven. 
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Tabel 1 
Psychometrische eigenschappen van de opgavenselecties A (representatief), B 

(gemakkelijk) en C (moeilijk) voor Nederlandse taal 

verdeling /^O-waarden 
over schaalintervallen 

schaal en aantal aantal in range van maximale o 
i n 

o o o o o o 
i n 

versie opgaven st_ond P50-waarden P80-waarde 1 1 1 1 1 
GRMA 54 36 75 - 228 335 17 15 4 0 0 
GRMB 54 26 75 - 202 273 17 8 1 0 0 
GRMC 54 26 131 -228 335 7 15 4 0 0 

NSLA 41 30 18-281 363 9 5 11 5 0 
NSLB 41 23 18-281 363 9 5 6 3 0 
NSLC 41 23 4 5 - 2 8 1 363 4 3 11 5 0 

STY A 39 25 95 - 268 364 9 10 4 2 0 
STYB 39 25 95-211 307 13 10 2 0 0 

TLB A 50 25 46 - 266 346 11 6 7 1 0 
TLBB 50 25 46 - 236 296 16 5 4 0 0 
TLBC 50 25 82 - 266 346 5 8 10 2 0 

ZWB A 40 26 153-246 305 0 19 7 0 0 
ZWBB 40 25 153-267 347 0 19 5 1 0 
ZWBC 40 25 159-274 354 0 12 11 2 0 
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Tabel 2 
Samenstelling van de opgavenselecties AenA' (representatief), B 

(gemakkelijk) en C (moeilijk) voor wereldoriëntatie 

verdeling ; P50-waarden 
over schaalintervallen 

schaal en aantal aantal in range van maximale o o o o o o o 
m 

versie opgaven st_ond P50-waarden P80-waarde 1 1 1 en 
1 

1 

GES1 A 64 20 102-350 >400 1 3 9 6 1 
GES1 B 64 19 92-338 >400 2 5 7 4 1 

GES2A 49 18 112-335 >400 3 5 5 4 1 
GES2C 49 18 131 -342 >400 2 2 7 5 2 

BIOLA 77 25 80 - 333 >400 5 5 10 3 2 
BIOL A' 77 24 88 - 333 >400 5 5 8 4 2 

NATKA 128 25 94 - 333 >400 2 7 8 6 2 
NATKC 128 25 133 - 347 >400 1 4 10 8 2 

AARD A 87 25 117-332 >400 3 5 9 6 2 
AARDB 87 25 117-308 >400 4 6 9 4 2 
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Bijlage 7 
Correctie CEB-resultaten rekenen/wiskunde en Nederlandse taal voor 
jaar van afname 

De CEB-resultaten (Zwarts & Janssens, 1993) die worden gebruikt voor de 
vergelijking met de IRT-gegevens (paragraaf 4.7) zijn gebaseerd op 
peilingsonderzoeken uit de eerste peilingscyclus van PPON, terwijl de 
standaarden zijn gebaseerd op OPLM-analyses uit de tweede cyclus. Er moet 
daarom gecorrigeerd worden voor effect van afnamejaar. Onderstaande tabel 
geeft voor de verschillende vaardigheidsschalen 

1. het CEB-resultaat, dat is het percentage leerlingen dat het gewenste niveau 
voor de zwakke leerling (percentiel 25) haalt; 

2. de daarvan afgeleide vaardigheidsscore op basis van de theoretische 
vaardigheidsverdeling in de populatie (gemiddelde = 250; 
standaardafwijking = 50); 

3. het voor 1992 gevonden effect van afnamejaar; 
4. de gecorrigeerde CEB-score op de vaardigheidsschaal (dat is kolom 3 -

kolom 4). 
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Tabel 1 
Correctie CEB-resultaten rekenen/wiskunde voorjaar van afname 

afgeleide effect van gecorrigeerde 

CEB-resultaat vaardigheids afnamejaar vaardigheids

Schaal (% leerl.) score (1992-1987) score 

2 41 261 9 252 

3 49 251 -4 255 

4 64 232 19 213 

5 51 249 13 236 

6 25 284 19 265 

7 63 233 8 225 

8 57 241 -8 249 

9 50 250 -9 259 

10 33 272 -1 273 

11 70 224 -16 240 

12 67 228 1 227 

13 42 260 0 260 

14 46 255 2 253 

15 84 200 0 200 

16 28 279 -2 281 

17 40 263 7 256 

18 51 249 8 241 

19 66 230 2 228 

20 76 215 -3 218 

21 69 225 -6 231 

22 20 292 -4 296 

23 18 296 -7 303 

24 40 263 5 258 

25 65 230 -6 236 

26 80 208 1 207 

27 84 200 -6 206 
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Tabel 2 
Correctie CEB-resultaten Nederlandse taal voorjaar van afname 

afgeleide effect van gecorrigeerde 
CEB-resultaat vaardigheids afnamejaar vaardigheids

onderwerp (% leerl) 

49 

score (1993-1988) score 
rapporterend lezen 

(% leerl) 

49 251 -3 254 
beschouwend lezen 54 245 -6 251 
argumentatief lezen 16 300 37* 263 
kaartlezen 71 223 43* 180 
infobronnen lezen 92 180 -6 186 
tabellen en grafieken 88 191 -9 200 
rapporterend luisteren 63 233 5 228 
beschouwend luisteren 89 189 -15 204 
argumentatief luisteren 39 264 -15 279 
stijl 67 228 -2 230 
grammaticaliteit 81 206 -8 214 
spelling 25 284 -1 285 
zinsontleding/woordbe 
noeming 21 290 -1 291 

taalbesch 95 

aor deze relatief 

168 

grote verschillen 

-4 172 
* Een directe verklaring v 

95 

aor deze relatief 

168 

grote verschillen is niet voorhanden (Siitstra, 
1997, p. 58). 
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