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Het standaardenonderzoek voor rekenen/wiskunde, 
muziek en Nederlandse taal 

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

3.1 Het standaardenonderzoek voor rekenen/wiskunde 

3.1.1 Het peilingsinstrumentarium voor rekenen/wiskunde 

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

domeinen / kerndoelen!! peilingsonderwerpen PPON 

B 

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

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

C Verhoudingen en procenten 
9 De leerlingen kunnen verhoudingen 

vergelijken. 
10 De leerlingen kunnen eenvoudige 

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

en kunnen in eenvoudige situaties prak
tische procentberekeningen uitvoeren. 

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

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

een decimale breuk op verschillende 
manieren betekenis kan worden gegeven. 

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

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

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

6 Schattend rekenen 

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

28 Zakrekenmachine: toepassingen 

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

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

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

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

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

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

58 



Tabel 3.1 vervolg 

E Meten 
16 De leerlingen kunnen klok kijken en 

tijdsintervallen berekenen, ook met 
behulp van de kalender. 

17 De leerlingen kunnen in alledaagse 
situaties met geld rekenen. 

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

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

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

F Meetkunde 
21 De leerlingen beschikken over eenvoudige 

noties en begrippen waarmee zij ruimte 
meetkundig kunnen ordenen en beschrijven 

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

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

26 Kalender en klok: toepassingen 

27 Geld: toepassingen 

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

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

29 Meetkunde: toepassingen 

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

* Besluit kerndoelen basisonderwijs 1993. 

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

3.1.2 Het standaardenonderzoek 

De beoordelaars 

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

standaardenonderzoek voor rekenen/wiskunde 

omvang respons aantal 

categorie beoordelaars steekproef positief deelnemers panel 1 panel 2 

leraren basisonderwijs 125 30 28 14 14 

schoolbegeleiders 31 10 10 5 5 

Pabo-docenten 26 11 10 4 6 

andere deskundigen 6 2 1* 

Totaal 188 53 49 23 25 

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

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

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

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

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

basisonderwijs over de op basis van de schoolscores onderscheiden strata 

schoolscorebereik 
verdeling in de 

schoolpopulatie 
verdeling van leraren 

basisonderwijs 
stratum 1 

stratum 2 

stratum 3 

0.91 - 1.05 

1.06-1.15 

1.16- 1.81 

4126 

2032 

1577 

(53.3%) 

(26.3%) 

(20.4%) 

17 

6 

5 

(60.7%) 

(21.4%) 

(17.9%) 
totaal 7735 28 

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

De uitvoering van het standaardenonderzoek 

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

groepen en het aantal aan beoordelaars voorgelegde opgaven per onderwerp 

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

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

3.1.3 Resultaten 

De standaard minimum voor de onderwerpen van het leerstofdomein 

rekenen/wiskunde 

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

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

opgavenverzame/ing 

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

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

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

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

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

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

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

opgavenverzameling 

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

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

Tabel 3.5 
Percentage opgaven per onderwerp waarvoor goede beheersing binnen de 

termen van de kerndoelen van het basisonderwijs valt 

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

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

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

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

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

3.2 Het standaardenonderzoek voor muziek 

3.2.1 De kerndoelen en het peilingsinstrumentarium 

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

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

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

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

Muziek maken 
3 De leerlingen kunnen een gevarieerd 

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

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

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

Muziek en bewegen 
6 De leerlingen kunnen: 

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

Muziek vastleggen 
7 De leerlingen kunnen: 0 

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

Spreken over muziek 
8 De leerlingen kunnen: 

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

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

Het onderdeel Muziek maken is middels een 
gestandaardiseerde praktijkles onderzocht. 

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

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

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

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

3.2.2 Het standaardenonderzoek 

De beoordelaars 

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

voor het standaardenonderzoek voor muziek 

categorie beoordelaars steekproef 

75 

respons 

positief 

12 
aar ital deelnemers 

leraar basisonderwijs 
steekproef 

75 

respons 

positief 

12 
aar ital deelnemers 

leraar basisonderwijs 
steekproef 

75 

respons 

positief 

12 1] 
waarvan: 

leraar in jaargroep 8 
7 

teamteacher 
7 

vakleraar 1 

muziekconsulent 38 13 5 

6 

3 

Pabo-docent 29 9 
5 

6 
Totaal 142 34 22 

——— 

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

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

basisondemnjs over de op basis van de schoolscores onderscheiden strata 

stratum 1 

stratum 2 

stratum 3 

schoolscorebereik 

1.05 

15 

0.91 

1.06- I. 

1.16- 1. 
totaal 

verdeling in de 

schoolpopulatie 

4126 (53.3%) 

2032 (26.3%) 

1577 (20.4%) 

verdeling van leraren 

basisonderwijs 

7735 

5 (45.5%) 

5 (45.5%) 

11 
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Het standaardenonderzoek 

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

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

voorgelegde opgaven per onderwerp 

MB1 Muziek beluisteren I: basiselementen (19) 

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

INS1 Klassieke muziekinstrumenten (20) 

INS2 Schoolmuziekinstrumenten (15) 

INS3 Onderscheiden van muziekinstrumenten (11) 

VM Vastleggen van muziek (21 ) 

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

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

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

3.2.3 Resultaten 

De standaard minimum voor de onderwerpen van het leerstofdomein muziek 

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

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

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

De standaard voldoende voor de onderwerpen van het leerstofdomein muziek 

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

standaard voldoende op de vaardigheidsschalen voor muziek 

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

De standaard gevorderd voor de onderwerpen van het leerstofdomein muziek 

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

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

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

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

Tabel 3.10 
Percentage opgaven per onderwerp waarvoor goede beheersing binnen de 

termen van de kerndoelen van het basisonderwijs valt 

onderwerp MB1 MB2 INS1 
% opgaven 84 69 65 

INS2 

73 
INS3 

45 
VM 

28 
SM1 

55 
SM2 

76 
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3.2.4 Conclusie 

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

3.3 Het standaardenonderzoek voor Nederlandse taal 

3.3.1 De kerndoelen en het peilingsinstrumentarium 

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

domeinen / kerndoelen *~ 
algemene doelstelling 

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

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

en spreken met verschillende doelen. 
I De leerlingen kunnen 

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

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

-iets uitleggen; 

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

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

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

verschillende doelen. 

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

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

De leerlingen kunnen algemeen gebruikte 
schriftelijke informatiebronnen hanteren. 

peilingsonderwerpen PPON 

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

deelvaardigheden en taalbeschouwing 

attitudevragenlijst 

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

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

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

én: fictionele teksten 

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

D Taalbeschouwing 
10 De leerlingen kunnen met voorbeelden 

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

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

Schrijven van 
- fictionele teksten 

- rapporterende teksten 
- beschouwende teksten 

komt bij meerdere schrijftaken aan de orde 

- rapporterende teksten 
- beschouwende teksten 

en: 
- argumentatieve teksten 
- directieve teksten 

- toets taalbeschouwing 

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

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

Tabel 3.11 ver-volg 

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

spelling, onderwerp, persoonsvorm, 
deelwoord, werkwoord 

gedicht, verhaal, jeugdboek 

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

Besluit kerndoelen basisonderwijs 1993 

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

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

3.3.2 Het standaardenonderzoek 

De beoordelaars 

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

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

standaardenonderzoek voor Nederlandse taal 

categorie beoordelaars 
omvang 

steekproef 
respons 

positief 
aantal 

deelnemers 1 
groepen 

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

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

basisonderwijs over de op basis van de schoolscores onderscheiden strata 

verdeling in de verdeling van leraren 
Ëghgo'scorebereik schoolpopulatie_ basisonderwijs 

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

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

totaal 7304 39 

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

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

Het standaardenonderzoek 

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

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

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

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

85 



Tabel 3.14 
Verdeling van onderwerpen voor Nederlandse taal over drie groepen 
beoordelaars en het aantal aan beoordelaars voorgelegde opgaven 

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

naslagwerken A (30) 

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

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

kaartlezen (23) 

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

interpunctie (24) 

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

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

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

3.3.3 Resultaten 

De standaard minimum voor de onderwerpen van het leerstofdomein 
Nederlandse taal 

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

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

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

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

De standaard voldoende voor de onderwerpen van het leerstofdomein 
Nederlandse taal 

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

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

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

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

Nederlandse taal 

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

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

termen van de kerndoelen van het basisonderwijs valt 

cluster lezen 

onderwerp 

% opgaven 
ARG 

58 
BES 

83 
DIR 

80 
FIC 

80 
RAP 

86 
cluster luister 

onderwerp 

% opgaven 

en 

ARG 

81 
BES 

83 
DIR 

86 
FIC 

56 
RAP 

90 
cluster ondersteunende taalactiviteiten 
onderwerp GRM INT 
% opgaven 97 92 

SPL 

88 
STY 

92 
TLB 

84 
WBG 

41 
ZWB 

96 
cluster informatieverwerking 
onderwerp KRT 
% opgaven 74 

NSL 

80 
TAB 

86 

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

3.3.4 Conclusie 

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

3.4 Samenvatting 

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

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

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

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

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

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