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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. 
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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 
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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. 
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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. 

17 



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 

26 



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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