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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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