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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. 




