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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 
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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^ 

37 



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). 

40 



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. 
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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 

1 I 1 
2 | 1 

3 I 1 

4 | 1 

5 I 1 

6 I 1 

7 I 1 

8 I 1 

10 | 1 

11 | 1 
12 | 1 

13 |  

14 I 1 

15 |  

16 | 1 
17 |  

18 | 1 

19 | 1 

20 | 1 

21 I . i . . i . . . . i , , , I , i , , , H i 

0 5 10 15 20 

vaardigheid 

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. 

percentielschaa] 

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 

53 



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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